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Úvod do programu odborného 
vzdelávania úradu EASO

Podpora vnútroštátnych 
správnych orgánov člen-
ských štátov a vnútroštát-
nych útvarov členských štá-
tov pôsobiacich v oblasti 
azylu prostredníctvom za-
bezpečenia a poskytovania 
odborného vzdelávania je 
jednou z povinností úradu 
EASO podľa článku 6 na-
riadenia (EÚ) č. 439/2010 
(ďalej len „nariadenie 
o EASO“). Od zriadenia úra-
du v roku 2012 sa prostred-
níctvom programu odbor-
ného vzdelávania úradu EASO poskytuje členským štátom kvalitný vzdelávací 
materiál pre úradníkov poverených prípadom a prijímajúcich úradníkov a iných 
úradníkov, ktorí pracujú v oblasti azylu a migrácie. K dnešnému dňu môžeme hrdo 
vyhlásiť, že viac než 23 000 úradníkov v rámci EÚ aj mimo nej už absolvovalo 
program odborného vzdelávania úradu EASO. Tento počet odráža úspešné vyko-
návanie stratégie úradu EASO v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania.

Program odborného vzdelávania úradu EASO bude ďalej reagovať na potreby 
vnútroštátnych orgánov a v tejto súvislosti bude naďalej podporovať 
vnútroštátne správne orgány pri dosahovaní spoločného porozumenia 
a harmonizovaného uplatňovania noriem EÚ v oblasti medzinárodnej ochrany. 
Prostredníctvom odbornej prípravy, vzdelávania a rozvoja budeme pokračovať 
v podporovaní praktického vykonávania spoločného európskeho azylového 
systému a posilňovaní noriem kvality.

©
 EASO
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Čo je program 
odborného 
vzdelávania 
úradu EASO?

Spoločný systém odbor-
ného vzdelávania určený 
pre úradníkov poverených 
prípadom a prijímajúcich 
úradníkov, ako aj iných 
odborníkov v oblasti azy-
lu v členských štátoch EÚ, 
Nórsku a Švajčiarsku (štá-
ty EÚ+).

Systém odborného vzdelávania pozostáva z radu interaktívnych modulov, 
ktoré zahŕňajú celú oblasť medzinárodných vzťahov a ktoré sú vypracované 
v kontexte Dohovoru o utečencoch z roku 1951 a protokolu k nemu z roku 
1967, právnych nástrojov spoločného európskeho azylového systému a iných 
príslušných medzinárodných a európskych právnych predpisov.

vypracovaný bol erudovanými a skúsenými tímami členských štátov a dôkladne 
preskúmaný referenčnou skupinou úradu EASO, ktorej členovia sú z Európskej 
komisie a iných inštitúcií EÚ, ako aj z medzinárodných organizácií a príslušníkov 
akademickej obce a občianskej spoločnosti.

Založený je na zmiešanej metodike vzdelávania vrátane formátu online 
a elektronického vzdelávania, ako aj prezenčných školení. Tento prístup 
umožňuje optimálne poskytovanie teoretických aj praktických aspektov 
odborného vzdelávania.

Metodika školenia školiteľov je prijatá na podporu rozvoja schopností, zručností, 
vedomostí a kompetencií školiteľov, ktorí po absolvovaní vzdelávacieho modulu 
budú môcť školiť zamestnancov vnútroštátnych správnych orgánov, a tak 
dosiahnuť multiplikačný účinok.

vzdelávacie materiály sú vypracované v anglickom jazyku a je možné preložiť 
tieto materiály do národných jazykov. Preložené verzie umožňujú lepšiu 
realizáciu na vnútroštátnej úrovni.

©
 EASO
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Program odborného vzdelávania sa používa aj ako základ operačného 
odborného vzdelávania a tiež na posilnenie a rozvoj kapacít v tretích krajinách.

Kto môže využívať program odborného vzdelávania úradu EASO?

Program odborného vzdelávania sa v celej EÚ používa ako nástroj trvalej 
podpory. Môže sa však používať aj v rámci mimoriadnej alebo osobitnej 
podpory pri reakcii na konkrétne situácie alebo operácie.

Program odborného vzdelávania sa môže používať aj ako nástroj na budovanie 
kapacít v rámci vonkajšieho rozmeru.

Zameraný je na azylové a prijímacie orgány v štátoch EÚ+. využívať tento program 
môžu aj iné zainteresované strany, ktoré pôsobia v oblasti medzinárodnej 
ochrany a migrácie.

Certifikácia

Úrad EASO pokračuje tiež v práci na procese európskej certifikácie. Certifikovaný 
program odborného vzdelávania úradu EASO zabezpečí, aby pracovníci 
zodpovední za záležitosti súvisiace s azylom a prijímaním boli vyškolení 
v súlade s legislatívnym rámcom EÚ a aby mali primerané vedomosti, zručnosti 
a kompetencie potrebné na plnenie svojich povinností.

Na tento účel bolo akreditovaných a certifikovaných 13 modulov programu 
odborného vzdelávania úradu EASO v anglickej jazykovej verzii Middlesexskou 
univerzitou v rámci národného kvalifikačného rámca pre Anglicko a Wales.

Ako môžem získať ďalšie informácie o programe odborného 
vzdelávania úradu EASO?

v prípade záujmu o ďalšie informácie o programe odborného vzdelávania úradu 
EASO napíšte na adresu training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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Moduly programu odborného vzdelávania 
úradu EASO

Dôkladné znalosti
• Pokročilá inklúzia
• Prijímanie
• Dublinské nariadenie III
• Smernica o konaní o azyle
• Informácie o krajine 

pôvodu
• vylúčenie
• ukončenie ochrany
• Základné právo 

a medzinárodná ochrana 
v EÚ

• Presídlenie

Pre osobitné cieľové skupiny
• Tlmočníci
• Riadiaci pracovníci

#EASOtraining

Základné moduly
• Inklúzia
• Techniky pohovoru
• Posudzovanie dôkazov

Úvodné moduly
• CEAS
• Úvod do medzinárodnej ochrany

Zameranie na osoby s osobitnými 
potrebami
• vedenie pohovorov so zraniteľnými 

osobami
• vedenie pohovorov s deťmi
• Rod, rodová identita a sexuálna orientácia
• Obchodovanie s ľuďmi
• Prijímanie v prípade zraniteľných osôb

©
 iStock.com

/PeopleIm
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©
 iStock.com
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https://twitter.com/hashtag/easotraining
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Moduly programu odborného vzdelávania úradu EASO

• Inklúzia;
• Techniky pohovoru;
• Posudzovanie dôkazov;
• vedenie pohovorov so zraniteľnými osobami;
• vedenie pohovorov s deťmi;
• Rod, rodová identita a sexuálna orientácia;
• Obchodovanie s ľuďmi;
• Pokročilá inklúzia;
• Prijímanie;
• Dublinské nariadenie III;
• Smernica o konaní o azyle;
• Informácie o krajine pôvodu;
• vylúčenie;
• ukončenie ochrany;
• Presídlenie;
• Tlmočníci;
• Riadiaci pracovníci;
• Základné práva a medzinárodná ochrana v EÚ;
• Spoločný európsky azylový systém;
• Úvod do medzinárodnej ochrany;
• Úvod do didaktiky.

Moduly programu odborného vzdelávania úradu EASO dopĺňa príručka 
pre školiteľov a príručka odborného vzdelávania. Príručka pre školiteľov je 
zostavená tak, aby pomáhala školiteľom pri poskytovaní školení školiteľov 
a školení na vnútroštátnej úrovni. vzdelávacia príručka, v ktorej sa uvádza súhrn 
kľúčových prvkov materiálov odborného vzdelávania, slúži ako referenčný 
nástroj a sprevádza školiteľov v rámci kurzu pri ich každodennej práci.
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadmi žiadateľov o azyl.

Zhrnutie obsahu Modul o inklúzii poskytuje odborné vzdelávanie zamerané na výklad 
a uplatňovanie Ženevského dohovoru z roku 1951 a jeho vzťah 
k smernici EÚ o oprávnení na medzinárodnú ochranu. v rámci tohto 
modulu sa štruktúrovaným a interaktívnym spôsobom prezentuje 
definícia pojmu utečenec a dôvody na doplnkovú ochranu. Ďalej sa 
v ňom vysvetľujú kľúčové výrazy, napr.: prenasledovanie vo vzťahu 
k príručke uNHCR, ako aj k smernici o oprávnení na medzinárodnú 
ochranu; dôvody podľa dohovoru, t. j. rasa, náboženstvo, národnosť, 
politické presvedčenie a príslušnosť k určitej sociálnej skupine, vzťah 
medzi prenasledovaním (opodstatnená obava) a dôvodmi podľa 
dohovoru; kľúčová zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia a ďalšie 
dôležité prvky, ktoré musí osoba spĺňať, aby mohla byť oprávnená 
na získanie postavenia utečenca alebo osoby, ktorej sa poskytla 
doplnková ochrana.

Modul o inklúzii je jedným zo základných modulov pre úradníkov 
poverených prípadmi žiadateľov o azyl. Spolu s modulom 
o technikách pohovoru a modulom o posudzovaní dôkazov stanovuje 
základy vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré potrebuje úradník 
poverený prípadom.

1 Inklúzia

©
 iStock.com

/pixelfit
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• určiť, kto by mal byť zahrnutý do azylového procesu;

• analyzovať prípad žiadateľa s cieľom určiť, aké postavenie 
ochrany by sa malo priznať;

• vysvetliť svoje rozhodnutie s odkazom na príslušný právny predpis 
a postup.

Čas potrebný na 
online štúdie

30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, francúzska, 
grécka, holandská, chorvátska, litovská, lotyšská, maďarská, nemecká, 
nórska, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, slovinská, 
španielska, talianska, turecká.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: 2013
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Hlavná cieľová 
skupina

Noví úradníci poverení prípadmi žiadateľov o azyl so základnými 
vedomosťami o azylovom práve a dôvodoch priznania postavenia 
medzinárodnej ochrany.

Skúsení úradníci poverení prípadmi žiadateľov o azyl, ktorí by si 
chceli obnoviť vedomosti a ďalej rozšíriť zručnosti a kompetencie 
v oblasti vedenia pohovorov so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu.

Zhrnutie obsahu Modul o technikách pohovoru oboznámi účastníkom so znalosťami 
a zručnosťami, ktoré budú potrebovať pri vedení profesionálneho 
osobného pohovoru.

v tomto module sa štruktúrovaný protokol o pohovore, ktorý 
navrhol úrad EASO na účely vedenia osobného pohovoru, označuje 
ako „metóda azylového pohovoru“ (Asylum Interview Method 
alebo AIM). Metóda azylového pohovoru vychádza z výskumov 
a skúseností z iných štruktúrovaných protokolov o pohovore 
a založená je na príslušnom výskume z oblasti psychológie, 
práva a sociálnych štúdií. Prispôsobená je zároveň osobitným 
charakteristikám osobného pohovoru a azylového konania.

Účastníci sa dozvedia, ako majú používať metódu azylového 
pohovoru, ktorá, ak sa správne používa, im pomôže získať 
dostatočné, relevantné a spoľahlivé informácie na preskúmanie 
žiadosti o medzinárodnú ochranu.

2 Techniky pohovoru

©
 iStock.com
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Modul o technikách pohovoru je jedným zo základných modulov 
pre úradníkov poverených prípadmi žiadateľov o azyl. Spolu 
s modulmi o posudzovaní dôkazov a o inklúzii stanovuje základy 
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré úradník poverený 
prípadom potrebuje na plnenie svojich úloh.

výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• viesť účinný pohovor so žiadateľom o medzinárodnú ochranu 
s využitím vhodnej metódy vedenia pohovoru zameranej na 
získanie dostatočných, podrobných a spoľahlivých informácií 
potrebných na posúdenie žiadosti;

• počas pohovoru preukázať profesionálny postoj.

Čas potrebný na 
online štúdie

25 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, francúzska, 
grécka, holandská, chorvátska, litovská, lotyšská, maďarská, 
nemecká, nórska, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, 
slovinská, španielska, talianska, turecká.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: 2017
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadmi žiadateľov o azyl.

Zhrnutie obsahu Tento modul je zameraný na proces posudzovania dôkazov. Skúma 
sa v ňom, ako sa zisťujú vecné skutočnosti jednotlivého prípadu 
na základe procesu zhromažďovania, skúmania a porovnávania 
dostupných dôkazov.

Modul je založený na predpoklade, že podobné prípady by sa 
mali riešiť podobným, spravodlivým a konzistentným spôsobom. 
Poskytuje účastníkom znalosti, zručnosti a postoje potrebné 
na uplatňovanie tohto štruktúrovaného prístupu k posudzovaniu 
dôkazov. Tento typ prístupu môže minimalizovať riziko subjektivity 
v jednotlivých prípadoch.

Účastníci sa oboznámia s teoretickými aspektmi a s príslušnými 
právnymi predpismi. Budú mať tiež príležitosť učiť sa na základe 
uplatňovania týchto informácií v konkrétnych scenároch prípadov. 
Modul o posudzovaní dôkazov je jedným zo základných modulov 
pre úradníkov poverených prípadmi žiadateľov o azyl. Spolu 
s modulom o technikách pohovoru a modulom o inklúzii stanovuje 
základy vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré úradník poverený 
prípadom potrebuje na plnenie úloh.

3 Posudzovanie dôkazov

©
 iStock.com
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• používať štruktúrovanú metódu posudzovania dôkazov 
a preukázať to v dobre odôvodnenom písomnom posúdení 
dôveryhodnosti;

• zohľadniť faktory, ktoré by mohli viesť ku skresleniam.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, bulharská, česká, dánska, fínska, francúzska, grécka, 
holandská, chorvátska, litovská, lotyšská, maďarská, nemecká, 
nórska, poľská, portugalská, rumunská, ruská, slovenská, slovinská, 
španielska, talianska, turecká.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: 2015
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadmi žiadateľov o azyl.

Zhrnutie obsahu Tento modul je zameraný na rozvíjanie zručností, vedomostí 
a kompetencií potrebných na včasnú identifikáciu zraniteľných osôb 
a na pohovory s nimi. Modul poskytuje informácie o zraniteľnosti, 
mentálnom a fyzickom postihnutí, ochoreniach a traumatických 
zážitkoch, ako aj poradenstvo k tomu, ako riešiť zložité situácie 
a ako riešiť vlastné potreby osoby, ktorá vedie pohovor. Tieto faktory 
môžu mať významný vplyv na množstvo a kvalitu informácií, ktoré 
žiadateľ je schopný poskytnúť počas pohovoru. Je preto mimoriadne 
dôležité, aby úradníci poverení prípadom disponovali vedomosťami, 
zručnosťami a postojmi, ktoré im umožnia rozpoznať a riešiť potreby 
osobitného postupu v prípade takýchto žiadateľov.

Tento pokročilý modul vychádza z modulu o technikách pohovoru. 
Sleduje rovnaký štruktúrovaný rámec pohovoru, pričom kladie dôraz 
na osobitné prvky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri pohovore 
so žiadateľom s osobitnými potrebami.

4 vedenie pohovorov so zraniteľnými 
osobami
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom ukončení tohto modulu účastníci získajú tieto 
vedomosti, zručnosti a schopnosti:

• zasadiť pohovor so zraniteľnou osobou do právneho, 
procesného a sociálneho kontextu s vplyvom na žiadateľa 
a osobu, ktorá vedie pohovor;

• identifikovať osobitné procesné potreby a vplyv, ktorý môžu 
mať na žiadosť o medzinárodnú ochranu;

• použiť vhodný prístup na vytvorenie vzťahu, viesť pohovory 
so zraniteľným žiadateľom a uľahčiť mu poskytovanie informácií.

Čas potrebný na 
online štúdie

30 – 40 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: apríl 2018
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadom so skúsenosťami v oblasti vedenia 
pohovorov s uchádzačmi o medzinárodnú ochranu.

Zhrnutie obsahu Deti samé o sebe sú zraniteľné z dôvodu nezrelosti, závislosti 
a potrieb rozvoja. Cieľom modulu úradu EASO o vedení pohovorov 
s deťmi je pomôcť účastníkom získať vedomosti, zručnosti a postoje, 
ktoré im umožnia vykonávať profesionálny a účinný osobný pohovor 
s dieťaťom, ktoré požiadalo o medzinárodnú ochranu.

Prostredníctvom tohto modulu sa účastníci naučia, aké sú vývojové 
štádiá detí, právne a procesné záruky pre deti v konaní o poskytnutí 
medzinárodnej ochrany, ako aj o osobitných technikách vedenia 
pohovoru s deťmi. Účastníci sa naučia tiež, ako posúdiť zrelosť 
dieťaťa pred pohovorom a počas neho s cieľom prispôsobiť pohovor 
zrelosti a konkrétnej situácii každého dieťaťa.

v celom module sa osobitná pozornosť venuje zásade záujmu 
dieťaťa.

výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• viesť účinný pohovor s dieťaťom v súvislosti s medzinárodnou 
ochranou pri rešpektovaní záujmu dieťaťa;

• posúdiť zrelosť dieťaťa pred a počas pohovoru;

• prispôsobiť pohovor zrelosti a konkrétnej situácii tohto dieťaťa.

5 vedenie pohovorov s deťmi
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Čas potrebný na 
online štúdie

25 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: apríl 2018
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Hlavná cieľová 
skupina

Skúsení úradníci poverení prípadom.

Zhrnutie obsahu Tento modul je zameraný na zvýšenie znalostí a informovanosti 
o otázkach týkajúcich sa rodu, rodovej identity a sexuálnej 
orientácie. Účastníci sa naučia uplatňovať zručnosti nadobudnuté 
prostredníctvom tohto modulu s cieľom zohľadniť takéto otázky pri 
spracovávaní príslušných tvrdení.

Modul poskytuje prehľad vývoja noriem a zároveň skúma, ako tieto 
normy ovplyvňujú úradníkov poverených prípadom, ako aj žiadateľov 
pri posudzovaní prípadov na účely priznania medzinárodnej ochrany. 
Účastníci sa dozvedia o porušovaní ľudských práv v súvislosti 
s rodom, rodovou identitou a sexuálnou orientáciou. Prezentovaný 
je tiež právny rámec v prípade spracovávania tvrdenia súvisiaceho 
s rodom, rodovou identitou a sexuálnou orientáciou.

Tento modul je okrem toho zameraný na poskytnutie praktického 
prístupu, ktorý účastníkom umožní získať informácie o tom, ako 
zostaviť a viesť pohovor, ktorým sa podporí poskytnutie informácií 
týkajúcich sa rodu, rodovej identity a sexuálnej orientácie.

Napokon, tento modul zabezpečuje rámec na vykonávanie 
posudzovania dôkazov, v ktorom sa náležite zohľadňujú špecifiká 
tvrdení týkajúcich sa rodu a/alebo nárokov súvisiacich so sexuálnou 
orientáciou a rodovou identitou.

6 Rod, rodová identita a sexuálna 
orientácia
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• vysvetliť, ako skúsenosti a postoje voči rodu, rodovej identite 
a sexuálnej orientácii ovplyvňujú spôsob spracovania žiadostí 
o medzinárodnú ochranu;

• identifikovať faktory týkajúce sa rodu, rodovej identity 
a sexuálnej orientácie pri spracovaní žiadosti o medzinárodnú 
ochranu;

• uplatňovať vhodný prístup k rodu, rodovej identite a sexuálnej 
orientácii pri spracovaní žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, fínska, nemecká, slovinská.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2015
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Hlavná cieľová 
skupina

všetci príslušní úradníci, ktorí by mohli prísť do kontaktu s obeťami 
alebo potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi.

Zhrnutie obsahu Modul o obchodovaní s ľuďmi pozostáva z dvoch úrovní.

Cieľom prvej úrovne je zvýšiť informovanosť všetkých úradníkov, 
ktorí sa stretávajú s obeťami alebo potenciálnymi obeťami 
obchodovania s ľuďmi. Modul je zameraný na poskytnutie znalostí 
a zručností účastníkom potrebných na identifikovanie potenciálnych 
obetí obchodovania s ľuďmi a získanie schopností na zvládnutie 
prvého stretnutia s takýmito obeťami.

Druhá úroveň je zameraná na obete takéhoto obchodovania, ktoré 
môžu potrebovať medzinárodnú ochranu. vysvetľuje, ako pripraviť 
a viesť pohovor o azyle s obeťou alebo potenciálnou obeťou 
obchodovania s ľuďmi a ako pristúpiť k rozhodnutiu so žiadosťou 
o ochranu týchto osôb.

Podľa smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (smernica 
2011/36/EÚ) členské štáty musia podporovať pravidelné odborné 
vzdelávanie úradníkov, ktorí môžu prichádzať do styku s obeťami 
alebo potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. Tento modul 
je zameraný na podporu členských štátov pri plnení ich právnych 
záväzkov v tomto smere.

7 Obchodovanie s ľuďmi
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

Úroveň 1

• rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi pri výkone svojich 
každodenných pracovných povinností;

• vysvetliť, ako zvládnuť prvé stretnutie s obeťou alebo 
potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi.

Úroveň 2

• vysvetliť, ako pripraviť a viesť azylový pohovor s obeťou alebo 
potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi;

• vysvetliť, ako pristupovať k rozhodovaciemu procesu v prípade 
žiadosti o ochranu týkajúcej sa obete alebo potenciálnej obete 
obchodovania s ľuďmi.

Čas potrebný na 
online štúdie

Úroveň 1: 8 – 10 hodín
Úroveň 2: 8 – 10 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

Úroveň 1: 1 deň
Úroveň 2: 1 deň

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2017
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Hlavná cieľová 
skupina

Skúsení úradníci poverení prípadom a subjekty s rozhodovacou 
právomocou.

Zhrnutie obsahu Tento modul je pokračovaním modulu o inklúzii. Zameraný je na 
komplexnejšie aspekty posudzovania, či osoba spĺňa požiadavky, aby 
získala medzinárodnú ochranu v súvislosti s činmi prenasledovania, 
dôvodmi prenasledovania, vážneho bezprávia (doplnková ochrana) 
a ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím.

Účastníci kriticky zhodnotia svoju vlastnú prácu v rámci postupov 
členského štátu a judikatúry súvisiacej s CEAS pri uplatňovaní 
záverov Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) a Európskeho súdu 
pre ľudské práva.

Účastníci sa okrem toho naučia uplatňovať metódu na výklad práva 
EÚ a medzinárodného práva o ochrane v prípade neexistencie 
usmernení Súdneho dvora EÚ pri riešení zložitých otázok výkladu 
týkajúcich sa posúdenia toho, či určitá osoba spĺňa podmienky na 
získanie medzinárodnej ochrany.

Na konci modulu by mali byť účastníci schopní poskytnúť 
štruktúrované a podrobné usmernenie kolegom týkajúce sa 
zložitých otázok výkladu týkajúcich oprávnenia na medzinárodnú 
ochranu.

8 Pokročilá inklúzia
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• kriticky posúdiť vlastnú prácu v súvislosti s postupmi 
jednotlivých členských štátov a judikatúry súvisiacej s CEAS;

• uplatniť závery vyplývajúce z európskej judikatúry – najmä 
z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) a z judikatúry 
Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) – v ich vlastnej práci;

• riešiť zložité otázky výkladu týkajúce sa oprávnenia na 
medzinárodnú ochranu v súlade s metódou SDEÚ výkladu 
právnych predpisov EÚ v prípade absencie priameho 
usmernenia SDEÚ;

• poskytnúť štruktúrovaný a podrobný pokyn kolegom ohľadne 
zložitých otázok výkladu týkajúcich sa posúdenia toho, či určitá 
osoba spĺňa podmienky na získanie medzinárodnej ochrany.

Čas potrebný na 
online štúdie

30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 – 2,5 dňa (možno prispôsobiť)

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, nemecká, ruská.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2017
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Hlavná cieľová 
skupina

Odborníci v oblasti azylu, ktorí sú v priamom kontakte so žiadateľmi 
o medzinárodnú ochranu v rámci prijímania.

Zhrnutie obsahu Tento modul je zameraný na pokrytie potrebného základného 
odborného vzdelávania prijímacích orgánov, ako sa uvádza 
v smernici o podmienkach prijímania.

v priebehu tohto vzdelávacieho modulu sa účastníci dozvedia 
o medzinárodnom a európskom historickom vývoji a právnom 
kontexte, z ktorého vychádzajú súčasné podmienky prijímania. 
Účastníci sa oboznámia s rôznymi fázami postupu prijímania vrátane 
identifikácie možných osobitných potrieb žiadateľov o medzinárodnú 
ochranu pri prijímaní, práce so zraniteľnými skupinami a otázok 
duševného zdravia v kontexte prijímania. Napokon, v tomto module 
je predstavená úloha prijímajúceho úradníka, ako aj celý rad 
zručností, ktoré im môžu pomôcť v ich každodennej práci. K týmto 
zručnostiam patrí stanovenie profesionálnych hraníc, komunikácia 
v medzikultúrnom prostredí, spolupráca so zainteresovanými 
stranami a zvládanie konfliktov.

9 Prijímanie
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• pochopiť a vysvetliť právny a organizačný rámec pre prijímanie 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu (porozumenie, praktické 
zručnosti);

• uplatňovať smernicu o prijímaní v praxi (vedomosti, praktické 
zručnosti);

• určiť osobitné potreby pri prijímaní, ako aj potreby 
psychosociálnej podpory v postupe prijímania a poskytnúť 
primerané odpovede (vedomosti, porozumenie, myslenie 
a praktické zručnosti).

Čas potrebný na 
online štúdie

15 – 20 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, grécka, slovenská.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2015
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci pracujúci v dublinských jednotkách.

Zhrnutie obsahu Tento modul poskytuje účastníkom zručnosti a znalosti potrebné 
na uplatňovanie nariadenia Dublin III v súlade s acquis EÚ v oblasti 
azylu a pri plnom rešpektovaní medzinárodných právnych nástrojov 
v oblasti ľudských práv. Účastníci budú mať tiež príležitosť oboznámiť 
sa so systémom EuRODAC a elektronickou sieťou DubliNet.

Keďže modul týkajúci sa nariadenia Dublin III je modul pre pokročilé 
vzdelávanie, účastníkom sa odporúča, aby absolvovali najskôr 
modul o spoločnom európskom azylovom systéme (CEAS) a modul 
o základných právach a medzinárodnej ochrane v EÚ (FRIPEU).

10 Dublinské nariadenie III
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• porozumieť základnej funkcii a rozsahu dublinského systému 
a vysvetliť ich;

• porozumieť pravidlám a postupom podľa nariadenia Dublin III 
a uplatňovať ich;

• porozumieť dostupným nástrojom podľa nariadenia Dublin III 
(napr. Eurodac, vIS, DubliNET) a využívať ich.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 25 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, nemecká, rumunská.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: jún 2016
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadom a odborní referenti.

Zhrnutie obsahu Tento modul poskytuje mapu, ktorou sa môžu riadiť všetci azyloví 
úradníci. Účastníkom poskytuje znalosti a praktické príklady 
spoločných zásad, záruk a povinností zo strany žiadateľov, ako 
aj vnútroštátnych správnych orgánov. v tomto module účastníci 
nájdu podrobné vysvetlenie takých otázok ako prístup ku konaniu, 
prípustnosť, právo na právnu pomoc a zastúpenie, rozhodovanie, 
účinné opravné prostriedky a osobitné postupy.

11 Smernica o konaní o azyle
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• opísať kontext, v ktorom bola smernica o konaniach o azyle 
prijatá, jej rozsah pôsobnosti a ciele;

• identifikovať jednotlivé zúčastnené orgány a rozlišovať medzi 
nimi a ich úlohami;

• identifikovať a vysvetliť rôzne používané postupy;

• uplatňovať ustanovenia smernice na všetkých žiadateľov 
vrátane žiadateľov s rôznymi potrebami.

Čas potrebný na 
online štúdie

25 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

1 deň

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: 2015
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12 Informácie o krajine pôvodu

Hlavná cieľová 
skupina

Pracovníci vyhľadávajúci informácie o krajine pôvode.

Zhrnutie obsahu v tomto module je vysvetlená úloha informácií o krajine pôvodu 
(COI) v postupoch medzinárodnej ochrany a uvádzajú sa normy 
kvality pre tento typ výskumu. Poskytujú sa informácie o tom, ako 
rozvíjať aspekty súvisiace so znalosťami týkajúcimi sa zdrojov a ich 
posudzovania, praktické výskumné zručnosti a pripraviť konečnú 
prezentáciu výsledkov výskumu.

Informácie COI sa vzťahujú na informácie o krajine pôvodu 
žiadateľa, tranzite alebo krajine predchádzajúceho obvyklého 
pobytu. Tieto informácie sa používajú na určenie, či je žiadateľ 
oprávnený na priznanie postavenia utečenca alebo doplnkovej 
ochrany. Zahŕňa celý rad informácií, ako napr. právny rámec, situácia 
v oblasti ľudských práv, kultúrne a spoločenské postoje, politický 
kontext, geografia, humanitárne podmienky alebo bezpečnostná 
situácia. Informácie o krajine pôvodu môžu slúžiť aj ako základ pre 
vývoj politiky.
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• nájsť a posúdiť relevantné, presné a vyvážené informácie 
o krajinách pôvodu zo spoľahlivých zdrojov;

• predložiť informácie transparentným a sledovateľným 
spôsobom;

• vykonávať kontrolu kvality v súlade s kritériami kvality.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, maďarská, talianska.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: 2014
Nová verzia má byť vydaná v roku 2019
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Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadom.

Zhrnutie obsahu Po absolvovaní tohto modulu o vylúčení sa úradníci poverení 
prípadom majú možnosť špecializovať sa v oblasti posudzovania 
a uplatňovania ustanovení o vylúčení podľa článku 1 písm. D, E a F 
Ženevského dohovoru z roku 1951, ktoré sa premietli aj do smernice 
EÚ o oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Účastníci sa tiež naučia, aký ďalší vplyv na použitie ustanovenia 
o vylúčení má: medzinárodné právo, vnútroštátne právne predpisy, 
politiky a operačná prax, vnútroštátna alebo medzinárodná 
judikatúra, ako napríklad rozhodnutia Európskeho súdneho 
dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, usmernenia uNHCR 
a usmernenia iných významných organizácií alebo autorov.

Účastníci získajú znalosti a zručnosti pre dôsledné uplatňovaní 
ustanovení pri zohľadnení príslušného dôkazného bremena a sily 
dôkazov v prípadoch vylúčenia.

13 vylúčenie
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• zistiť prípady oprávnené na vylúčenie a riešiť ich primeraným 
spôsobom;

• identifikovať dva typy osôb, ktoré môžu byť vylúčené, pretože 
už majú priznanú medzinárodnú ochranu alebo sú na ňu 
oprávnené;

• určiť, ktoré osoby si nezasluhujú ochranu;

• nájsť, interpretovať a správne uplatňovať príslušné 
medzinárodné právne nástroje.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, nemecká, ruská.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: 2014
Nová verzia má byť vydaná v roku 2019
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14 ukončenie ochrany

Hlavná cieľová 
skupina

Úradníci poverení prípadom.

Zhrnutie obsahu Tento modul poskytuje úradníkom povereným prípadom možnosť 
špecializovať sa v oblasti uplatňovania ustanovení o zrušení a zániku 
ochrany, ako aj procesných záruk. Účastníci sa tiež oboznámia so spôsobom 
výkladu podmienok, ktoré vedú k ukončeniu ochrany, stanovených 
v smernici o oprávnení na medzinárodnú ochranu. Po absolvovaní tohto 
modulu budú mať účastníci teoretické a praktické vedomosti potrebné na 
prípravu a písomné vypracovanie rozhodnutia týkajúceho sa tejto témy.

výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• zistiť prípady oprávnené na vylúčenie a riešiť ich primeraným 
spôsobom;

• uplatniť príslušné postupy na účely ochrany.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

1 deň

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: pred rokom 2011
Najnovšia verzia: september 2018
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15 Presídlenie

Hlavná cieľová 
skupina

1. Úradníci poverení prípadmi žiadateľov o azyl (skúsení) a úradníci 
pre presídlenie (na nižšej úrovni a skúsení).

2. Úradníci zameraní na kultúrnu orientáciu.

3. vedúci výberovej misie/misie zameranej na kultúrnu orientáciu.

Zhrnutie obsahu v priebehu posledných niekoľkých rokov členské štáty stále častejšie 
používali presídlenie ako jedno z trvácnych riešení v súvislosti 
s dlhotrvajúcou utečeneckou situáciou. Tento modul je zameraný 
na posilnenie znalostí účastníkov o tom, ako úspešne riadiť rôzne 
fázy procesu presídlenia. v záujme dosiahnutia tohto cieľa obsah 
modulu zahŕňa kľúčové aspekty tohto procesu. Patrí k nim návrh 
a plánovanie programu presídlenia, výber a opatrenia pred 
odchodom, ako aj poskytovanie služieb na účely premiestnenia 
a starostlivosti po príchode.

výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• vysvetliť, ako realizovať úspešný proces presídlenia;

• identifikovať výzvy v procese presídlenia;

• navrhnúť dobre fungujúce činnosti v súvislosti s presídlením.
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Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2018



KATALóg ODBORNéHO vZDELávANIA ÚRADu EASO — 41

Hlavná cieľová 
skupina

Tlmočníci pracujúci pre vnútroštátne azylové orgány.

vo výnimočných prípadoch môže byť modul otvorený aj pre 
iné zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú tlmočením alebo 
interpretáciou jazyka vo vnútroštátnych azylových postupoch.

Zhrnutie obsahu Cieľom tohto modulu je podpora tlmočníkov pri plnení ich úloh, 
najmä na uľahčenie komunikačného procesu medzi žiadateľmi 
o medzinárodnú ochranu a vnútroštátnymi orgánmi a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami v priebehu konania o azyle.

vzhľadom na nejednotné skúsenosti tlmočníkov, ktorí sa zúčastňujú 
na azylovom procese (od kvalifikovaných odborníkov, ktorí nemajú 
žiadne skúsenosti s otázkami azylu, až po bývalých žiadateľov o azyl 
zamestnaných pre ich znalosti menej známych jazykov), sa tento 
modul vzťahuje na rôzne potreby vzdelávania. Poskytuje všeobecný 
prehľad o situácii v oblasti azylu z hľadiska tlmočníkov, ako aj hlavné 
techniky tlmočenia potrebné v azylových procesoch.

Tento vzdelávací modul pozostáva len z online zložky, na žiadosť 
členských štátov sa však môže usporiadať aj prezenčné školenie.

16 Tlmočenie v kontexte azylu
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• opísať a vysvetliť všeobecný kontext a postupy v oblasti azylu;

• vysvetliť úlohu tlmočníka zo všeobecného hľadiska, ako aj 
v konaní o azyle;

• názorne ukázať, ako uplatňovať zásady a potrebné zručnosti 
v oblasti tlmočenia zo všeobecného hľadiska a v kontexte azylu.

Čas potrebný na 
online štúdie

20 – 25 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni (na žiadosť členských štátov)

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2018
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Hlavná cieľová 
skupina

Riadiaci pracovníci zodpovední za pracovníkov zaoberajúcich sa 
záležitosťami súvisiacimi s azylom.

Zhrnutie obsahu Modul pre riadiacich pracovníkov sa vzťahuje na rôzne aspekty 
každodenných povinností riadiacich pracovníkov pôsobiacich 
v oblasti medzinárodnej ochrany. Zameraný je na teoretické aj 
praktické poznatky a jeho cieľom je pomôcť účastníkom v tejto 
špecifickej oblasti pri rozvíjaní kompetencií, vďaka ktorým dokážu 
zabezpečiť, aby ich oddelenia poskytovali kvalitné služby efektívne 
a v súlade s medzinárodnými a európskymi právnymi požiadavkami.

výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom absolvovaní tohto modulu budú účastníci vybavení nástrojmi 
na zvládanie výziev týkajúcich sa riadiacich a vedúcich činností v oblasti 
medzinárodnej ochrany.

Čas potrebný na 
online štúdie

15 – 20 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni

Dostupné 
jazykové verzie

anglická, rumunská, ruská.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2014

Nová verzia má byť vydaná v roku 2019

17 Modul pre riadiacich pracovníkov
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Hlavná cieľová 
skupina

Tento modul je zameraný na odborníkov v azylovom procese a oblasti 
prijímania. Modul je užitočný aj pre príslušníkov pohraničnej stráže 
a tvorcov politík. Odborné vzdelávanie môže byť prínosné tak pre 
skúsených, ako aj pre novoprijatých pracovníkov.

Zhrnutie obsahu Tento modul sa zaoberá základnými právami v kontexte konania 
o azyle. Základom tohto kurzu je Charta základných práv EÚ. 
Príslušné ustanovenia charty sú účastníkom prezentované 
a vysvetlené v súvislosti s postupnými fázami konania o azyle 
a prijímania. Prezentované sú z právneho aj praktického hľadiska 
s jasným dôrazom na najnovší vývoj, ktorý sa napríklad rieši 
v príslušnej judikatúre Súdneho dvora EÚ. Modul bol vypracovaný 
v úzkej spolupráci medzi agentúrou EASO a agentúrami FRA 
a FRONTEX a môžu ho bežne používať všetky tri agentúry.

18 Základné práva a medzinárodná 
ochrana v EÚ
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• opísať a vysvetliť základné práva a zásady a ich význam 
v kontexte medzinárodnej ochrany v EÚ;

• opísať pojem medzinárodná ochrana;

• vysvetliť základné medzinárodné a európske nástroje v oblasti 
základných práv a medzinárodnej ochrany s osobitným 
zameraním na chartu EÚ;

• vysvetliť praktickú relevantnosť Charty základných práv EÚ a jej 
vzájomný vzťah s inými nástrojmi v oblasti ľudských práv;

• uplatňovať zásady a nástroje základných práv a medzinárodnej 
ochrany, pokiaľ ide o prístup na územie, konanie o azyle, obsah 
medzinárodnej ochrany a návrat;

• uplatňovať chartu EÚ na osoby, o ktorých sa môže zistiť alebo 
sa zistilo, že potrebujú medzinárodnú ochranu, ako aj na osoby 
v konaní o návrate;

• uľahčiť a podporiť uplatňovanie základných práv v azylovom 
procese (vrátane prístupu na územie) a konaní o návrate.

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

Trvanie online 
štúdií

25 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni 

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2016
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19 Spoločný európsky azylový systém

Hlavná cieľová 
skupina

všetci odborníci v oblasti azylu.

Zhrnutie obsahu Tento modul poskytuje účastníkom prehľad o spoločnom európskom 
azylovom systéme, jeho rozvoji a vývoji, ako aj o perspektívach jeho 
budúceho vývoja. Skúmajú sa v ňom ciele, ktoré viedli k vytvoreniu 
systému CEAS a ako tieto ciele usmerňovali vykonávanie tohto 
systému. v rámci modulu sa skúmajú príslušné právne nástroje, 
judikatúra, nástroje a zdroje, ktorých užitočnosť odborníci 
v oblasti azylu ocenia pri svojej každodennej práci. Jeho cieľom je 
prostredníctvom zvyšovania informovanosti odborníkov v oblasti 
azylu umožniť rozvoj spoločného chápania ich úlohy kľúčových 
aktérov pri vykonávaní systému CEAS.
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• stanoviť ciele a hodnoty vďaka rozvoju systému CEAS;

• použiť príslušné právne nástroje, judikatúru, nástroje a zdroje 
na vykonávanie systému CEAS;

• vysvetliť potrebu reformy systému CEAS.

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

Trvanie online 
štúdií

25 – 30 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

2 dni 

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2016/Aktualizované: 2018
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20 Úvod do medzinárodnej ochrany

Hlavná cieľová 
skupina

Novoprijatí azyloví úradníci.

Zhrnutie obsahu Cieľom tohto modulu je slúžiť ako úvod do oblasti medzinárodnej 
ochrany. v materiáloch ku kurzu sa uvádza prehľad hlavných 
právnych nástrojov a terminológie týkajúcich sa azylu, ako aj 
stručný prehľad hlavných krokov v azylovom procese. Účastníci po 
absolvovaní tohto modulu nadobudnú skutočne potrebné základné 
znalosti potrebné na prácu v oblasti medzinárodnej ochrany.

Toto je úvodný modul, ale aby mohli členské štáty splniť požiadavky 
legislatívy EÚ týkajúce sa odborného vzdelávania o azyle, potrebné 
bude ďalšie odborné vzdelávanie, najmä základné moduly úradu 
EASO určené pre cieľovú skupinu.
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výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• porozumieť významu práva na azyl a zásade zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia;

• vysvetliť pojem medzinárodná ochrana vyplývajúci z acquis EÚ;

• vysvetliť hlavné štádiá konania o azyle a definovať úlohu 
azylového úradníka v rámci konania;

• preukázať základné chápanie kritérií oprávnenosti a základné 
znalosti posudzovania dôkazov;

• identifikovať vzdelávacie materiály úradu EASO a praktické 
usmernenia pre ďalšie vzdelávanie.

Čas potrebný na 
online štúdie

8 – 10 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

1 deň

Dostupné 
jazykové verzie

anglická

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

vyhotovené: 2016
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21 Úvod do didaktiky
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Hlavná cieľová 
skupina

Budúci školitelia modulov odborného vzdelávania úradu EASO.

Zhrnutie obsahu Cieľom tohto modulu je pripraviť účastníkov školení školiteľov 
úradu EASO tak, aby sa stali národnými školiteľmi a používali pri 
tom moduly EASO. Očakáva sa, že účastníci sa v online časti školenia 
s využitím rôznych metodík a zásad najprv naučia pripravovať 
školenia prispôsobené ich cieľovej skupine a potom budú vedieť 
zvoliť správne metódy na riešenie konkrétnych problémov, ktorým 
môžu školitelia počas školenia čeliť. Prezenčný program bude 
zameraný na praktické školenie, na ktorom účastníci budú mať 
možnosť precvičiť si konkrétnu tému modulu.

výsledky 
vzdelávania 
(všeobecné)

Po úspešnom dokončení tohto modulu, účastníci budú schopní:

• efektívne viesť svojich účastníkov vo fáze elektronického 
vzdelávania modulu úradu EASO;

• organizovať prezenčné školenie modulu EASO;

• identifikovať stratégie na riešenie rôznych výziev, na ktoré 
môžete naraziť ako školiteľ.
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Čas potrebný na 
online štúdie

7 – 12 hodín

Trvanie 
prezenčného 
školenia

1 deň

Dostupné 
jazykové verzie

anglický, ruský.

vyhotovenie/
najnovšia verzia/
aktualizácia

2016
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Operačné odborné vzdelávanie 
úradu EASO

Operačné odborné vzdelávanie úradu EASO má svoj právny základ v článku 6 
(Podpora vzdelávania) nariadenia o EASO (1) vo forme špecializovanej odbornej 
prípravy pre odborníkov, ktorí sú súčasťou rezervnej skupiny v oblasti azylu. 
Ako sa uvádza v článku 6, odborná príprava by sa mala týkať úloh a funkcií 
odborníkov. Odborné vzdelávanie je zahrnuté tiež ako jedno z opatrení 
uvedených v operačných plánoch úradu EASO, ktoré sú podpísané s členskými 
štátmi, ktoré čelia mimoriadnemu tlaku na svoje azylové systémy.

Pôvodne sa toto vzdelávanie uskutočňovalo ako forma podpory v rámci prístupu 
založeného na hotspotoch EÚ a systému premiestnenia EÚ v rámci európskej 
migračnej agendy z mája 2015 (2), operačné odborné vzdelávanie úradu EASO 
sa neustále vyvíja a upravuje v závislosti od potrieb v praxi a od meniacich sa 
operačných súvislostí.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky 
podporný úrad pre azyl.

(2) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a výboru regiónov: Európska migračná agenda, v Bruseli 13 5.2015, COM (2015) 240 final.

©
 EASO
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vzhľadom na operačný charakter školení formát operačného odborného 
vzdelávania pozostáva najmä z prezenčných školení a zameraný je vo veľkej 
miere na praktické cvičenia. Trvanie prezenčných školení sa pohybuje od 1 do 
5 dní (v priemere) a školenia poskytujú interní školitelia, odborníci z členských 
štátov a externí odborníci s rozsiahlymi odbornými znalosťami o konkrétnych 
témach. Prezenčné školenia sa organizujú v mieste operácií úradu EASO. 
Zástupcovia vnútroštátnych miestnych orgánov, ako aj medzinárodné orgány/
orgány EÚ, ktoré sa podieľajú na operácii, sa na operatívnom vzdelávaní často 
zúčastňujú ako školitelia alebo prednášatelia. Súčasťou rozsiahlych vzdelávacích 
programov je aj zložka elektronického vzdelávania.

Doteraz sa operačné vzdelávanie poskytovalo formou osobitného vzdelávacieho 
programu alebo ako prispôsobené školenie na základe konkrétnej žiadosti.

Úrad EASO v reakcii na niektoré opakujúce sa potreby odborného vzdelávania 
v praxi, ako aj v kontexte konkrétnych operácií vypracoval viaceré programy 
odborného vzdelávania. Tieto programy odborného vzdelávania sa poskytujú 
v rámci operácií úradu EASO, ale mohli by sa poskytovať aj na základe 
individuálnych žiadostí od členských štátov, ktoré nemajú operačný plán 
podpísaný s úradom EASO.

Programy operačného odborného vzdelávania úradu EASO pozostávajú 
z tematických školení týkajúcich sa úloh, ktoré sa majú vykonávať v praxi, 
ako aj v operačnom kontexte. Programy odborného vzdelávania sú zvyčajne 
doplnené o súbor vzdelávacích materiálov, ako napr. príručka pre školiteľov 
a príručka odborného vzdelávania. vzdelávacie materiály vyhotovujú 
zástupcovia členských štátov, ako aj externí odborníci s rozsiahlymi znalosťami 
a skúsenosťami týkajúcimi sa príslušných tém.

v súčasnosti vykonávané vzdelávacie programy úradu EASO sa uvádzajú ďalej:

• operačné odborné vzdelávanie pre nasadených odborníkov úradu EASO;
• rozsiahly program odborného vzdelávania pre úradníkov na nižšej úrovni 

poverených prípadom;
• rozsiahly program odborného vzdelávania pre odborníkov v oblasti 

zraniteľnosti;
• operačné odborné vzdelávanie o prístupe ku konaniu o azyle;
• operačné odborné vzdelávanie o registrácii žiadostí o medzinárodnú ochranu;
• operačné odborné vzdelávanie o nariadení Dublin III;
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• operačné odborné vzdelávanie o prijímaní;
• operačné odborné vzdelávanie pre vedúcich tímov;
• operačné odborné vzdelávanie o tlmočení v kontexte azylu;
• operačné odborné vzdelávanie o koučingu;
• iné operačné odborné vzdelávanie úradu EASO (prispôsobené školenia).

1. Operačné odborné vzdelávanie pre nasadených odborníkov 
úradu EASO

Operačné odborné vzde-
lávanie úradu EASO pre 
nasadených odborníkov 
je zamerané na úradníkov 
štátov EÚ+ a členských štá-
tov nasadených v operáci-
ách úradu EASO. v rámci 
operačného odborného 
vzdelávania sa v závislosti 
od úloh nasadených odbor-
níkov poskytujú tematické 
prezenčné školenia vrátane 
praktických prípadových 
štúdií. Školenia sa líšia v zá-

vislosti od práce, ktorú majú nasadení odborníci vykonávať, a môžu sa vzťahovať 
na také témy, ako:

• obnovovacie školenie o inklúzii, technikách pohovoru, posudzovaní dôkazov 
(ako obnovovacie školenie základných modulov programu odborného 
vzdelávania úradu EASO);

• vnútroštátne azylové postupy a procesy;
• štandardné operačné postupy a vzory, ktoré sa majú použiť v rámci operácie;
• posudzovanie zraniteľnosti;
• dublinské konanie;
• informácia o krajine pôvodu;
• vylúčenie;
• obchodovanie s ľuďmi.
Dĺžka týchto školení v rámci odborného vzdelávania sa pohybuje od dvoch do 
troch dní.

©
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2. Rozsiahly program odborného vzdelávania pre úradníkov 
na nižšej úrovni poverených prípadom

Tento rozsiahly program od-
borného vzdelávania bol vy-
pracovaný s cieľom pripraviť 
úradníkov na nižšej úrovni 
poverených prípadom, ktorí 
budú nasadení na podporu 
vnútroštátnych orgánov pri 
vedení azylového konania.

Program odborného vzdelá-
vania pozostáva z viacerých 
fáz:

• Fáza 1 – Základné modu-
ly programu odborného 
vzdelávania úradu EASO (online + prezenčné, celkové trvanie tri týždne)
Úradníci na nižšej úrovni poverení prípadom absolvujú tri základné 
moduly programu odborného vzdelávania: Inklúzia,  Techniky  pohovoru 
a Posudzovanie dôkazov. Tieto moduly boli určené ako základ pre každého 
úradníka povereného prípadom, aby vedel pracovať a plniť si úlohy v súlade 
s normami acquis EÚ v oblasti azylu. Každý modul pozostáva z online časti 
a prezenčného školenia. v prípade každého modulu majú účastníci tri dni 
online štúdia (približne 20 – 25 hodín) a dva dni prezenčných školení.

• Fáza 2 – Operačné odborné vzdelávanie (prezenčné školenie, trvanie tri dni)
Operačné odborné vzdelávanie úradníkov na nižšej úrovni poverených 
prípadom pozostáva z prezenčných školení zameraných na konkrétne témy. 
Tieto témy sa vyberajú na základe typu podpory úradu EASO vnútroštátnym 
orgánom a na základe úloh úradníkov na nižšej úrovni poverených prípadom. 
Školenia sa môžu vzťahovať na také témy, ako napr. identifikácia zraniteľných 
žiadateľov, obchodovanie s ľuďmi, identifikácia potenciálnych prípadov 
založených na dublinskom systéme, informácie o krajine pôvodu a vylúčenie. 
Tematické školenia zahŕňajú praktické cvičenia, napr. prípadové štúdie 
a návštevy na pracovisku. Operačné odborné vzdelávanie úradníkov na nižšej 
úrovni poverených prípadom tiež pozostáva zo školení o vnútroštátnom 
kontexte nasadenia úradníkov poverených prípadom, ako aj o nástrojoch 
a vzoroch používaných v operáciách. Tieto osobitné školenia poskytuje 
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hlavne úrad EASO, vnútroštátne orgány a iné zainteresované strany zapojené 
do rovnakej operácie.

• Fáza 3 – Koučing na pracovisku (nepovinné, trvanie dva týždne)
Koučing na pracovisku vykonávaný podľa možnosti v mieste nasadenia je 
vytýčený v týchto fázach:

 – Úradníci na nižšej úrovni poverení prípadom sledujú pri práci skúsených 
azylových úradníkov pri vykonávaní ich povinností, potom postupne 
začínajú vykonávať svoje vlastné úlohy s podporou skúsených odborníkov,

 – Prácu nových nasadených/nových prijatých úradníkov poverených 
prípadov kontrolujú a prediskutujú kouči úradu EASO. Táto fáza zahŕňa aj 
partnerské hodnotenie.

3. Rozsiahly program odborného vzdelávania pre odborníkov 
v oblasti zraniteľnosti

Tento program odborného 
vzdelávania je zameraný na 
odborníkov nasadených do 
operácií úradu EASO, ktorí sú 
zodpovední za posudzovanie 
zraniteľnosti. Poskytuje sa tiež 
usmernenie úradníkom úradu 
EASO, ktorí vedú pohovor, po-
kiaľ ide o identifikáciu zrani-
teľnosti.

Program odborného vzdeláva-
nia pozostáva z týchto fáz:

• Fáza 1 – Program odborného vzdelávania úradu EASO týkajúci sa 
identifikácie zraniteľných osôb a rodu, ako aj rodovej identity a sexuálnej 
orientácie (online + prezenčné školenie, celkové trvanie dva týždne)
Nasadení odborníci úradu EASO absolvujú moduly programu odborného 
vzdelávania úradu EASO týkajúce sa  vedenia  pohovoru  so  zraniteľnými 
žiadateľmi a týkajúce sa rodu,  rodovej  identity  a  sexuálnej  orientácie. 
v rámci modulu týkajúceho sa vedenia pohovoru so zraniteľnými žiadateľmi 
sú účastníkom poskytnuté informácie o osobitných aspektoch, ktoré sa 
majú zohľadniť pri pohovore so žiadateľom s osobitnými potrebami, ako aj 
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rozšírené poznatky o zraniteľnosti, duševnom a fyzickom postihnutí. Poskytuje 
im aj odporúčania k tomu, ako majú riešiť zložité situácie. Modul o rode 
a rodovej  identite a sexuálnej orientácii prispieva k zvýšeniu informovanosti 
a účastníkom poskytuje potrebné znalosti a zručnosti potrebné na vybavenie 
a posúdenie žiadosti založenej aspektoch súvisiacich s rodom a/alebo rodovou 
identitou a sexuálnou orientáciou. v prípade každého modulu majú účastníci 
tri dni online štúdia (približne 20 – 25 hodín) a 2 dni prezenčného školenia.

• Fáza 2 – Operačné odborné vzdelávanie (prezenčné školenie, trvanie  
4 – 5 dní)
Operačné odborné vzdelávanie pre odborníkov v oblasti zraniteľnosti 
pozostáva z prezenčných školení zameraných na konkrétne témy, ktorých 
výber je založený na type podpory úradu EASO pre vnútroštátne orgány a na 
úlohách odborníkov, ako napríklad vedenie pohovorov s deťmi a obchodovanie 
s ľuďmi. v rámci operačného odborného vzdelávania odborníkov v oblasti 
zraniteľnosti sa plánujú tiež školenia o vnútroštátnom postupe posudzovania 
zraniteľnosti, ako aj o nástrojoch a vzoroch používaných v operáciách.

• Fáza 3 – Koučing na pracovisku (trvanie 6 dní)
v súčasnosti sa vykonáva pre odborníkov v oblasti zraniteľnosti nasadených 
v gréckych hotspotoch, pozostáva z/zo:

 – sledovania skúsených azylových úradníkov pri vykonávaní ich povinností 
spojených s posudzovaním zraniteľnosti a potom sa postupne začnú plniť 
tieto úlohy samostatne s podporou skúsených odborníkov,

 – kontroly práce vykonanej odborníkmi v oblasti zraniteľnosti a diskusií 
s koučmi úradu EASO. Táto fáza zahŕňa aj partnerské hodnotenie.

4. Operačné odborné vzdelávanie o prístupe ku konaniu o azyle

Toto operačné odborné 
vzdelávanie je určené úrad-
níkom prvého kontaktu vrá-
tane polície, pohraničnej 
stráže, imigračných orgá-
nov a personálu zariadení 
určených na zaistenie, ktorí 
zohrávajú dôležitú úlohu pri 
zaručení prístupu k medzi-
národnej ochrane. Trvanie 
školenia v rámci odborného 
vzdelávania je 1 – 2 dni.
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v rámci operačného odborného vzdelávania sa poskytuje úvod k medziná-
rodnej ochrane z pohľadu úradníkov prvého kontaktu vrátane informácií o zá-
kladných právach priamo súvisiacich s prístupom k azylovému konaniu (na-
príklad právo na život, zákaz vyhostenia alebo vrátenia, právo na azyl, zákaz 
hromadných vyhostení), ako aj o právnom rámci EÚ o medzinárodnej ochrane 
so zameraním na prístup k azylovému konaniu. Odborné vzdelávanie zahŕňa 
tematické školenia s praktickými cvičeniami zameranými na identifikáciu osôb, 
ktoré môžu potrebovať medzinárodnú ochranu; identifikáciu ukazovateľov zra-
niteľnosti, obchodovanie s ľuďmi a komunikačné techniky týkajúce sa toho, ako 
poskytnúť informácie osobám, ktoré môžu potrebovať medzinárodnú ochranu. 
Cieľom programu odborného vzdelávania je pripraviť úradníkov prvého kontak-
tu, ktorí budú uplatňovať potrebné mechanizmy na odporúčanie osôb, ktoré 
môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, príslušnému vnútroštátnemu azylo-
vému orgánu.

5. Operačné odborné vzdelávanie o registrácii žiadostí 
o medzinárodnú ochranu

Toto operačné odborné 
vzdelávanie je zamerané 
na úradníkov pracujú-
cich na registrácii žiadostí 
o medzinárodnú ochranu 
a pozostáva z prezenč-
ných tematických školení 
s praktickými cvičeniami. 
v závislosti od potrieb 
v praxi je trvanie odborné-
ho vzdelávania navrhnuté 
na 1 alebo 2 dni.

Po prvé, cieľom 
odborného vzdelávania je poskytnúť registračným úradníkom príslušné 
informácie týkajúce sa právneho rámca EÚ, t. j. prehľad spoločného európskeho 
azylového systému so zameraním na prístup k azylovému konaniu, a týkajúce 
sa významu základných práv (najmä zákazu vyhostenia alebo vrátenia a práva 
na azyl) v procese registrácie. Po druhé, program odborného vzdelávania 
zahŕňa tematické školenia s praktickými cvičeniami s cieľom čo najlepšie 
pripraviť registračných úradníkov na ich úlohy a zabezpečiť rešpektovanie 
všetkých práv a povinnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu. Tieto školenia 
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sú zamerané na také témy ako komunikačné techniky, identifikácia zraniteľných 
žiadateľov (vrátane maloletých osôb bez sprievodu a obetí obchodovania 
s ľuďmi), identifikácia potenciálnych dublinských prípadov a informácie 
o krajine pôvodu. Napokon, program odborného vzdelávania zahŕňa školenie 
o vnútroštátnom postupe registrácie žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako aj 
praktické cvičenia s nástrojmi, vzormi a platformami používanými na registráciu 
žiadostí o medzinárodnú ochranu na vnútroštátnej úrovni.

6. Operačné odborné vzdelávanie o nariadení Dublin III

vychádzajúc z modulu 
odborného vzdelávania 
úradu EASO o nariade-
ní Dublin III sa operačné 
odborné vzdelávanie za-
meriava na vnútroštátne 
orgány zúčastňujúce sa na 
postupoch z rôznych hľa-
dísk – napríklad úradníci 
dublinských jednotiek, re-
gistrační úradníci, úradníci 
poverení prípadom, pri-
jímajúci úradníci, zástup-
covia miestnych inštitúcií 
(napr. obcí) – ktorí sa môžu 
zaoberať žiadateľmi o medzinárodnú ochranu.

v závislosti od potrieb cieľovej skupiny, ako aj od potrieb v praxi sa operačné 
odborné vzdelávanie o nariadení Dublin III plánuje tak, aby sa vzťahovalo buď 
na jednu konkrétnu časť dublinského postupu, napr. identifikáciu potenciálnych 
dublinských prípadov (a), alebo na celý postup vymedzený v nariadení Dublin III (b).

a) Operačné odborné vzdelávanie týkajúce sa identifikácie potenciálnych 
dublinských prípadov (prezenčné, trvanie 1 deň) zahŕňa školenia 
s praktickými cvičeniami o všeobecnom prehľade dublinského systému 
(konanie a praktické vykonávanie, formy a časové lehoty), ukazovateľoch na 
identifikáciu potenciálnych dublinských prípadov (na základe dublinských 
kritérií na určenie zodpovednosti), dublinskom referenčnom mechanizme 
na vnútroštátnej úrovni;
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b) Operačné odborné vzdelávanie o nariadení Dublin III (prezenčné, trvanie 
2 dni) poskytuje účastníkom prehľad dublinského konania, od fázy identifikácie 
po fázu odovzdania a pozostáva zo školení o identifikácii potenciálnych 
dublinských prípadov a referenčnom mechanizme, uplatňovaní kritérií 
zodpovednosti, procesných pravidlách a nástrojoch. Operačné odborné 
vzdelávanie zahŕňa aj školenia o vnútroštátnych a miestnych postupoch 
súvisiacich s uplatňovaním nariadenia Dublin III (referenčný mechanizmus, 
vzory).

7. Operačné odborné vzdelávanie o prijímaní

vychádzajúc z modulu 
odborného vzdelávania 
úradu EASO o prijímaní je 
toto jednodňové operač-
né odborné vzdelávanie 
zamerané hlavne na prijí-
macích úradníkov, ako aj 
na sociálnych a zdravot-
níckych pracovníkov, ktorí 
sa zaoberajú žiadateľmi 
o medzinárodnú ochranu. 
Program poskytuje účast-
níkom prehľad o konaní 
EÚ o azyle a o normách EÚ 
pre prijímanie žiadateľov 

o medzinárodnú ochranu. uskutočňujú sa aj tematické školenia s praktickými 
cvičeniami o osobitných potrebách pri prijímaní, duševnom zdraví a zraniteľ-
nosti, profesionálnom postoji, kódexe správania a medzikultúrnej komunikácii.

8. Operačné odborné vzdelávanie pre vedúcich tímov

Pre odborníkov úradu EASO nasadených ako vedúci tímov hlavne v rámci 
operácií úradu EASO v grécku bolo vypracované osobitné operačné odborné 
vzdelávanie. Toto operačné odborné vzdelávanie pozostáva z približne 
2-dňového prezenčného školenia s teoretickými vstupnými informáciami 
a praktickými cvičeniami. určité segmenty sa v priebehu odborného vzdelávania 
opakovane riešia a tvoria základ programu operačného odborného vzdelávania 
pre vedúcich tímov, napr. školenia týkajúce sa manažérskych zručností, spätná 
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väzba o kvalite a procesné otázky podľa štandardných operačných postupov. 
Obsah týchto segmentov je upravený podľa potrieb v praxi a na základe spätnej 
väzby od účastníkov a najnovších správ o kvalite. Ďalšie segmenty by mohli 
zahrnuté do odborného vzdelávania na základe priebežného posudzovania 
potrieb. K týmto rôznorodým zložkám patria napríklad školenia o technikách 
pohovoru, posudzovaní dôkazov, zraniteľnosti a vylúčení.

9. Operačné odborné vzdelávanie o tlmočení v kontexte azylu

Operačné odborné vzdelávanie úradu EASO o tlmočení v kontexte azylu je 
zamerané na podporu tlmočníkov nasadených v operáciách úradu EASO pri 
vykonávaní ich úlohy v konaní o azyle, t. j. uľahčiť komunikačný proces medzi 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín alebo osobami bez štátnej príslušnosti 
a úradníkmi štátov/nasadenými odborníkmi úradu EASO v súlade s normami 
acquis EÚ v oblasti azylu. Odborné vzdelávanie sa poskytuje formou 
1 – 1.5-dňových prezenčných školení s praktickými cvičeniami. Odborné 
vzdelávanie sa vzťahuje na tieto témy:

• právny rámec EÚ v oblasti azylu;
• všeobecné a osobitné aspekty tlmočenia v kontexte azylu;
• úloha a kódex správania tlmočníka v priebehu konania o azyle;
• tlmočenie alebo interpretácia jazyka v osobitnom azylovom prostredí 

(osobný pohovor, poskytovanie informácií, tlmočenie pre osoby s osobitnými 
potrebami, skupinové tlmočenie).

10. Operačné odborné vzdelávanie o koučingu

Na základe potreby odborníkov v oblasti koučingu pracujúcich na mieste úrad 
EASO pripravuje v súčasnosti program odborného vzdelávania týkajúci sa 
koučingu. v záujme umožnenia maximálnej flexibility koučov pri navrhovaní 
a uskutočňovaní ich školení v rámci odborného vzdelávania sa neplánuje 
poskytnúť koučom fixný model koučovania. Namiesto toho sa plánuje 
poskytnúť koučom techniky a nástroje, ktoré si môžu vybrať a zvoliť podľa 
potrieb. Odborné vzdelávanie zahŕňa také prvky, ako napr.:

• ako nadviazať vzťah s účastníkmi;
• techniky produktívnej spätnej väzby;
• ako reagovať na „zložité“ situácie koučovania;
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• ako uľahčiť skupinovú diskusiu;
• ako uľahčiť partnerské hodnotenia;
• ako vytvoriť stratégiu koučovania atď.

11. Iné operačné odborné vzdelávanie úradu EASO (prispôsobené 
školenia)

Operačné odborné vzdelávanie možno organizovať aj ad hoc a môže sa 
týkať konkrétnych potrieb v praxi, ktoré sa nedajú riešiť v rámci existujúcich 
programov odborného vzdelávania. Takéto školenia sú založené na existujúcich 
materiáloch operačného odborného vzdelávania a na moduloch programu 
odborného vzdelávania úradu EASO. Často bývajú konkrétne zamerané na 
jednotlivé členské štáty. Príklady takého odborného vzdelávania: odborné 
vzdelávanie o prijímaní maloletých osôb bez sprievodu a odborné vzdelávanie 
pre dobrovoľných opatrovníkov, obidve sa poskytujú v Taliansku.
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