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 ■ Nové informačné systémy  
v procese hraničnej kontroly 
v Slovenskej republike

Hlavným cieľom využívania informačných systémov v oblasti presadzo-
vania práva je zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom zefektívnenia 
činností vďaka rýchlosti, adresnosti a presnosti procesov spracovania 
údajov, ktoré tieto systémy umožňujú. Výnimkou nie je ani Slovenská 
republika, ktorá ako člen Európskej únie a Schengenského priestoru 
využíva v oblasti presadzovania a teda aj integrovaného riadenia hra-
níc vnútroštátne, medzinárodné a informačné systémy EÚ.

V špecifickej oblasti kontroly hraníc, konkrétne pri hraničnej kon-
trole, sú v Slovenskej republike využívané informačné systémy ďalej 
rozdelené na evidenčné, pátracie a špeciálne systémy. Tieto systémy 
sú doplnené periférnymi zariadeniami a mobilnými perifériami, kto-
ré umožňujú využitie informačných systémov prakticky kdekoľvek. 
Pre zabezpečenie čo najkratšej vybavovacej doby je využívaný prístup 
k povinne prehľadávaným informačným systémom prostredníctvom 
jedného informačného systému s názvom Centrálna lustračná konzo-
la, ktorý umožňuje oprávneným orgánom využívať prístup k jednotli-
vým evidenciám prostredníctvom jedného zadania vstupných údajov.

Kontroly na vonkajších hraniciach Európskej únie zostávajú jed-
ným z hlavných prvkov bezpečnosti priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti a do veľkej miery sa podieľajú na garantovaní dlhodo-
bej bezpečnosti EÚ a jej občanov. V posledných rokoch cestovalo do 
EÚ približne 60 miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín ročne, po-
čet prekročení vonkajších hraníc týmito osobami je približne štyrikrát 
vyšší. Do roku 2025 sa očakáva, že tento počet narastie na 76 miliónov 
cestujúcich ročne. Nárast týchto migračných tokov je potrebné chá-
pať v novom bezpečnostnom kontexte najmä kvôli rizikám závažných 

trestných činov a  terorizmu, radikalizácie a zahraničných bojovníkov 
a taktiež v kontexte kontroly migrácie na území členských štátov EÚ.

V reakcii na tieto výzvy rozhodla EÚ o vytvorení nového systé-
mu na zaznamenávanie informácií o vstupe, výstupe a odopretí vstupu 
štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice 
členských štátov. Tento rozsiahly informačný systém EÚ bol zriadený 
nariadením 2017/2226 o  Systéme vstup/výstup (EES). EES bude pre-
vádzkovo riadený Európskou agentúrou pre prevádzkové riadenie roz-
siahlych informačných systémov EÚ – euLISA. EES zároveň reflektuje 
dlhodobú požiadavku pohraničných orgánov na zriadenie informačné-
ho systému pre registráciu pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín 
cez vonkajšie hranice EÚ. Zároveň poskytuje možnosti a platformu na 
zvýšenie miery automatizácie procesu hraničnej kontroly s  využitím 
moderných prvkov, ako sú samoobslužné systémy (tzv. kiosky), systé-
my automatizovanej hraničnej kontroly (e-gates), ktoré umožňujú vý-
kon hraničnej kontroly bez toho, aby sa cestujúci fyzicky stretol s prís-
lušníkom pohraničných orgánov. Navyše, poskytuje právny základ pre 
využitie vnútroštátnych zjednodušujúcich programov, ktorých účelom 
zrýchlenie hraničnej kontroly bona fide cestujúcich, ktorí sú registro-
vaní v rámci takýchto programov.

Systém sa bude vzťahovať na všetkých štátnych príslušníkov tre-
tích krajín, ktorí vstupujú na územie schengenského priestoru na krát-
kodobý pobyt, maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období. 
EES nahradí manuálne označovanie cestovných pasov pečiatkami a nie-
ktoré procesy hraničnej kontroly budú automatizované. Systém bude 
prepojený s databázou Vízového informačného systému (VIS) a bude 
využívaný pohraničnými a konzulárnymi orgánmi.

Navyše, EES umožní orgánom presadzovania práva vykonávať 
obmedzené lustrácie pre potreby kriminalistickej identifikácie a spra-
vodajstva na účely predchádzania závažným trestným činom a teroriz-
mu prostredníctvom poskytovania záznamov o cestovnej histórii štát-
nych príslušníkov tretích krajín vrátane podozrivých osôb, páchateľov 
alebo obetí trestných činov. Bude dopĺňať informácie v Schengenskom 
informačnom systéme.
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EES bude tvorený centrálnym systémom, s ktorým bude prostred-
níctvom jednotného národného rozhrania (NUI) komunikovať vnút-
roštátna pohraničná infraštruktúra. Komunikáciu medzi centrálnym 
systémom a NUI zabezpečí bezpečná a šifrovaná komunikačná infraš-
truktúra. Údaje systému budú uložené v registri údajov na centrálnej 
úrovni, pričom legislatíva umožní členským štátom uchovávať údaje 
získané svojimi príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni, avšak 
v súlade s účelom a podmienkami stanovenými nariadením. Pre po-
treby splnenia povinností dopravcami pri preprave osôb cez vonkajšie 
hranice, bude súčasťou centrálneho systému aj webová služba, ktorá 
zároveň umožní prístup k informácie o zostávajúcej dĺžke povoleného 
pobytu jednotlivým štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa 
bude povinnosť registrácie v systéme vzťahovať.

Ako bude tento systém v praxi fungovať? Systém bude zazname-
návať meno, štátnu príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia cestujúce-
ho, typ cestovného dokladu a krajinu vydania, biometrické údaje, ako 
aj dátum a miesto vstupu a výstupu. Toto uľahčí zisťovanie prípadov 
prekročenia povolenej dĺžky pobytu a identifikáciu štátnych príslušní-
kov tretích krajín bez dokladov na území schengenského priestoru. EES 
bude taktiež zaznamenávať odopretia vstupu.

Pokiaľ ide o biometrické identifikátory, systém bude používať kombi-
náciu štyroch odtlačkov prstov a snímky tváre. Toto umožní dostatoč-
ne presné overenie a identifikáciu pri zachovaní primeranej úrovne 
veľkosti údajov. Prostredníctvom biometrickej identifikácie sa zaručí, 

že štátny príslušník nebude zaregistrovaný viackrát, prípadne, že ne-
bude zaregistrovaný s iným cestovným dokladom.

Cieľom je umožniť pohraničným orgánom a konzulárnym zamestnan-
com vykonávať posúdenie rizík na základe cestovnej histórie a pod-
porovať identifikáciu a návrat osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku 
pobytu. Orgány presadzovania práva členských štátov a Europol budú 
mať taktiež prístup k údajom EES za prísne určených podmienok.

EES poskytne členským štátom možnosť automatizácie väčšiny 
krokov zaznamenávania údajov a informácií, ktoré sa v súčasnosti vy-
konávajú manuálne. Používaním samoobslužných systémov a elektro-
nických brán štátni príslušníci tretích krajín overia svoje údaje, zosní-
majú podobu tváre a odtlačky prstov a zodpovedia na súbor otázok. 
Súčasťou systému bude aj automatizovaná kalkulačka na stanovenie 
maximálnej dĺžky povoleného pobytu. Zatiaľ čo štátny príslušník tretej 
krajiny pracuje so samoobslužným systémom, prebiehajú všetky po-
vinné kontroly v bezpečnostných databázach, v Schengenskom infor-
mačnom systéme, databáze odcudzených a stratených dokladov Inter-
polu a ďalších. Kým sa TCN cestujúci presunie k pracovisku hraničnej 
kontroly, príslušník pohraničnej stráže už všetky potrebné informácie 
bude mať k dispozícii a môže sa pýtať doplňujúce otázky predtým, ako 
povolí cestujúcemu vstup do schengenského priestoru. Odmietnutie 
štátneho príslušníka tretej krajiny podrobiť sa snímaniu biometrických 
údajov bude viesť k odopretiu jeho vstupu.

EES spĺňa európske štandardy ochrany osobných údajov, pričom 
údaje o cestujúcich v tomto systéme sú uchovávané po dobu troch  
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rokov od posledného záznamu v systéme, čo predstavuje taktiež ná-
stroj na zrýchlenie procesu hraničnej kontroly najmä pre často a pravi-
delne cestujúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. V prípade osôb, 
ktoré nedodržali podmienky a povolenú dĺžku pobytu sa údaje ucho-
vávajú po dobu piatich rokov, rovnaké podmienky platia aj pre údaje 
tohto systému uchovávané vo vnútroštátnych informačných systémoch.

Slovenská republika sa pripravuje na spustenie prevádzky tohto 
nového rozsiahleho informačného systému EÚ spoločne so všetkými 
participujúcimi členskými štátmi. Vo vnútroštátnych podmienkach je 
potrebné pripraviť pohraničnú infraštruktúru takým spôsobom, aby 
bolo možné riadne a čo najrýchlejšie vykonávať hraničnú kontrolu no-
vým spôsobom, ktorý znamená rozsiahlu zmenu v doterajších postupoch. 
Slovenská republika implementuje zmeny tak v oblasti softvéru po-
hraničnej infraštruktúry, ako aj v oblasti vybavenia a infraštruktúry 
hraničných priechodov. Zložitosť a náročnosť procesu implementácie 
takýchto zmien nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj na centrálnej 
úrovni reprezentujú viaceré posuny termínu spustenia prevádzky toh-
to systému vzhľadom na nedostatočnú pripravenosť centrálneho sys-
tému a vnútroštátnych systémov a infraštruktúry. Slovenská republika 
v prvej fáze po spustení prevádzky nepredpokladá využitie ponúkanej 
automatizácie. Na pozemnej hranici je tento prístup daný najmä nedo-
statkom priestoru na inštaláciu samoobslužných systémov a systémov 
automatizovanej hraničnej kontroly.

Zmeny vo vnímaní potreby zavádzania rozsiahlych informačných 
systémov a zberu, spracovania a uchovávania alfanumerických a naj-
mä biometrických údajov štátnych príslušníkov tretích krajín, vychá-
dzajú z novej bezpečnostnej situácie v Európe po invázii ruských vojsk 
na územie Ukrajiny. Hoci štátni príslušníci Ukrajiny prichádzajúci na 
hranice Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie spôsobenej 
vojnou na Ukrajine disponujú vo väčšine prípadov aspoň vnútroštát-
nymi dokladmi totožnosti, stále je tu určité množstvo osôb, ktoré pri 
náhlom úteku z vojnovej zóny, neraz za účelom záchrany holého života, 
tieto doklady nemajú a je potrebné ich registrovať na vonkajších hra-
niciach po vstupe na územie schengenského priestoru. V tomto prípa-
de by bolo ideálne, pokiaľ by tento systém fungoval, nakoľko u osôb, 

ktoré už v minulosti prekročili vonkajšie hranice, by bola možná ich 
riadna úradná identifikácia a u tých, ktorí majú doklady totožnosti ich 
verifikácia. Zároveň tento postup by v mnohých ohľadoch zjednodušil 
a zrýchlil procesy registrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
utekajú pred ohrozením zo susedného štátu.

Ďalším novým rozsiahlym systémom, ktorého účelom je zvýše-
nie bezpečnosti schengenského priestoru a tiež uľahčenie a zrýchle-
nie hraničných kontrol, je Európsky systém pre cestovné informácie 
a povolenia – ETIAS. Právny základ pre vytvorenie tohto systému pred-
stavuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/1240, ktorým 
sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia 
a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 
2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226. Systém sa bude uplatňovať 
na štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povin-
nosti. Tieto osoby budú musieť pred cestou získať cestovné povolenie 
prostredníctvom elektronickej žiadosti. Vzhľadom na administratívnu 
náročnosť spracovania žiadostí o cestovné povolenie a potrebu vy-
tvorenia a prevádzky špecifických orgánov tak na centrálnej, ako aj na 
vnútroštátnej úrovni, pri každej žiadosti bude žiadateľ povinný uhra-
diť poplatok za spracovanie žiadosti o cestovné povolenie. Od úhrady 
poplatku budú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov a staršie ako 
70 rokov. Výhodou pre žiadateľa je štandardná dĺžka platnosti cestov-
ného povolenia na vstup a krátkodobý pobyt na území uplatňujúcich 
členských štátov na tri roky alebo do skončenia platnosti cestovného 
dokladu uvedeného v žiadosti, v závislosti od toho, ktorá situácia na-
stane skôr.

Dôležitou výhodou pre cestujúceho je možnosť podania a vypl-
nenia žiadosti o cestovné povolenia elektronicky z pohodlia domova, 
alebo s využitím služieb externých spoločností, ktoré zabezpečia po-
danie žiadosti v mene žiadateľa. Avšak vyplnenie žiadosti by nemalo 
zabrať viac ako 15 minút. Keďže ETIAS nebude spracúvať biometrické 
údaje, nie je potrebné, aby žiadateľ chodil na zastupiteľský úrad za 
účelom snímania biometrických údajov.

Informácie poskytnuté v každej žiadosti sa budú automaticky 
porovnávať s databázami EÚ a príslušnými databázami Interpolu 
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s cieľom zistiť, či existujú dôvody na zamietnutie cestovného povole-
nia. V prípade, že sa nezaznamená žiadna pozitívna lustrácia ani prvky 
vyžadujúce si ďalšiu analýzu, cestovné povolenie sa vydá automatic-
ky a rýchlo. Predpokladá sa, že tomu tak bude u väčšiny žiadostí.

Spôsob spracovania údajov a posudzovania žiadostí o vydanie 
cestovného povolenia vychádza zo samotnej štruktúry systému ETIAS, 
ktorý organizačne pozostáva zo samotného informačného systému 
ETIAS, centrálnej jednotky ETIAS, ktorej prevádzku zabezpečuje v rámci 
svojej organizačnej štruktúry Európska agentúra pre pohraničnú a po-
brežnú stráž a taktiež národných jednotiek ETIAS v každom participujú-
com členskom štáte. V podmienkach Slovenskej republiky je národná 
jednotka ETIAS zaradená do štruktúry Ministerstva vnútra. V prípade, že 
sa zaznamená pozitívna lustrácia alebo prvok, ktorý si vyžaduje ďalšiu 
analýzu, žiadosť spracujú manuálne príslušné orgány. V takomto prí-
pade centrálna jednotka ETIAS najskôr skontroluje, či údaje zazname-
nané v súbore žiadosti zodpovedajú údajom vedúcim k pozitívnej lu-
strácii. Ak sa to potvrdí alebo ak budú pretrvávať pochybnosti, žiadosť 
spracuje manuálne národná jednotka ETIAS zodpovedného členského 
štátu. Udelenie alebo zamietnutie žiadosti, ktorá viedla k pozitívnej 
lustrácii, sa uskutoční najneskôr do 96 hodín od podania žiadosti ale-
bo, ak sa požadujú doplňujúce informácie, do 96 hodín od poskytnutia 
doplňujúcich informácií. Cestovné povolenie však nebude zaručovať 
automaticky právo na vstup alebo pobyt; konečné rozhodnutie prijme 
príslušník pohraničnej stráže pri hraničnej kontrole.

Leteckí dopravcovia a námorní dopravcovia budú musieť pred ná-
stupom cestujúcich skontrolovať, či sú štátni príslušníci tretích krajín, 
na ktorých sa vzťahuje daná povinnosť, držiteľmi platného cestovného 
povolenia. Po troch rokoch od uvedenia systému ETIAS do prevádzky sa 
táto povinnosť bude vzťahovať aj na medzinárodných dopravcov pre-
pravujúcich skupiny autokarom po pevnine.

Spúšťanie prevádzky uvedených systémov na seba nadväzuje 
pričom výsledkom po spustení ich prevádzky bude ich vzájomná inte-
roperabilita za účelom dosiahnutia optimálnej efektivity ich využíva-
nia. Vzájomná prepojenosť týchto systémov bude dôležitým nástrojom 

pre zefektívnenie hraničných kontrol na vonkajších hraniciach, kon-
trol vo vnútrozemí, ako aj v boji proti terorizmu a závažnej trestnej 
činnosti vo všetkých jej podobách. Samozrejme za splnenia prísnych 
podmienok ochrany osobných údajov dotknutých osôb a rešpektova-
nia základných práv a slobôd. Zvyšovanie bezpečnosti Európskej únie 
a efektívnosti hraničných kontrol nie je pridanou hodnotou len pre 
jej obyvateľov, ale aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na jej území 
a prekračujúce jej vonkajšie hranice v dobrej viere.
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Obrázok 1. Hart-1/P – hraničný kontrolný systém

Tento systém umožňuje príslušníkovi hraničnej služby vykonávať kon-
troly v rámci rôznych databáz:

1. Overovanie v policajných databázach (aj Interpolu)

2. Čítanie, porovnávanie a uchovávanie biometrických údajov

3. Kontrola dostupnosti a platnosti elektronických víz

4. Overenie osvedčení o poistení tzv. zelená karta

5. Overenie v databázách odcudzených cestovných dokladov

6. Overenie prekročenia podmienok pobytu na Ukrajine

7. Identifikácia dlžníkov

8. Detekcia dvojitého prekročenia hraníc

9. Kontrola falšovania čipu dokladu, prípadne zmeny informácií 
v čipe

10. Kontrola bezpečnostných prvkov cestovného dokladu v ultrafia-
lovom, bielom a infračervenom svetle

 ■ Využívanie IT technológií na Ukrajine

Systém Hart

Štátna hraničná služba má na zabezpečenie plnenia svojich úloh pri 
operatívnej a obslužnej činnosti vytvorený globálny informačný a teleko-
munikačný systém (kód – Hart), ktorý dnes zahŕňa 21 systémov a 17 pod-
systémov. Najbežnejšie používané sú nasledujúce systémy: Hart-1/P 
je najväčší a najdôležitejší systém, ktorý automatizuje kontrolu cestov-
ných dokladov; Hart-2 – prevádzková služba; Hart-3 – hraničná služba; 
Hart-5 – informačná a analytická podpora; Hart-10 – operačný vyhľa-
dávací systém; Hart-12 – námorná stráž atď. V rámci podsystémov sa 
využívajú najčastejšie podsystém Hart-Arcan; podsystém Riziko; pod-
systém Hart-1/KDL; podsystém Páchateľ atď.

Komplexný systém Hart je prepojením informačných zdrojov in-
formačných podsystémov Štátnej hraničnej služby Ukrajiny, ktoré po-
skytujú informácie v súlade so Zoznamom informačných zdrojov. Jeho 
cieľom je:

• zlepšenie úplnosti a presnosti informácií; zefektívnenie prístupu 
k informáciám a spracovania vstupných dát;

• rozšírenie možnosti analýzy a generalizácia informácií; skrátenie 
času na rozhodovanie;

• zabezpečenie efektívnosti a včasnosti kontroly.
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Na obsluhu systému Hart bol vyvinutý špeciálny softvér s názvom 
E-Inspector, ktorý sa používa na kontrolných bodoch (na kontrolných 
linkách I a II): Inspector-C; Inspector-K, a tzv. Інспектор-Старший 
зміни.

E-Inspector funguje na platforme Hart-1 / P a zahŕňa nasledujúce 
funkcie:

• čítanie pomocou čítačky cestovných dokladov (alebo manuálne) 
a  zobrazovanie informácií zo stránok cestovných dokladov na 
obrazovke monitora;

• automaticky rozpozná typ cestovného dokladu s určením jeho 
štátnej príslušnosti podľa strojom čitateľnej zóny alebo zabudo-
vaného čipu;

• automatické overenie pravosti dokumentu pomocou UV svetla;

• digitalizácia odtlačkov prstov;

• vytvorenie digitalizovanej vzorky odtlačkov prstov cudzincov 
a osôb bez štátnej príslušnosti;

• zaznamenávať statické biometrické údaje skenovaním odtlačkov 
prstov;

• poskytovať prístup k databázam pomocou vstavaných komuni-
kačných prostriedkov vo vzdialenom režime;

• vykonávať automatizované overovanie informácií o osobách a vo-
zidlách prekračujúcich štátnu hranicu Ukrajiny.

11. Automatizovaná výmena dát s Finančnou správou Ukrajiny

12. Kontrola dostupnosti a platnosti elektronických povolení na pre- 
kročenie demarkačnej línie

13. Identifikácia určitých kategórií ohrozených osôb

Hlavné funkcie systému Hart

V automatizovanom režime vykonáva:

1. Automatická identifikácia dokladov, čítanie zo zóny MRZ a vizuál-
nej zóny (OSR)

2. Overenie dokladu

3. Čítanie elektronického čipu (RFID čip)

4. Krížová kontrola údajov

5. Biometrické čítanie a porovnávanie údajov

6. Overovanie údajov o stoplistoch databáz pomocou online služieb

Obrázok 2. Hlavné funkcie systému Hart
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V prvom kroku kontroly sa používa software Inspector C. Špeciálna zo-
stava pracovnej stanice Inspector na biometrickú kontrolu pozostáva 
z hardvéru (snímač odtlačkov prstov) a špeciálneho softvéru.

Často sa využíva i mobilný počítačový terminál VRT800 s funkciou 
biometrického ovládania. Ide mobilné riešenie na evidenciu a kontro-
lu osôb prechádzajúcich cez štátnu hranicu. Poskytuje vysokokvalitné 
a rýchle zachytávanie biometrických údajov.

Obrázok 5. Mobilný počítačový terminál VRT800 s funkciou biometrického ovládania

Systém Kondor s funkciou biometrickej kontroly

Kondor je hlavným nástrojom príslušníka hraničnej služby na úseku 
kontroly cestovných dokladov. Špeciálne vyvinutý softvér a technic-
ké možnosti skenera umožňujú rýchlo a efektívne vykonávať kontrolu 
cestovných dokladov.

Obrázok 3. Systém Kondor s funkciou biometrickej kontroly

Obrázok 4. Systém Kondor s funkciou biometrickej kontroly
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Mobilný softvérový a hardvérový systém automatizácie 
hraničnej kontroly HART-1\P

Hart-1/P využívajú príslušníci hraničnej služby, ktorí vykonávajú hra-
ničnú kontrolu osôb, vozidiel, tovaru a iného majetku a zabezpečujú:

• automatizované overovanie informácií o  osobách prekraču-
júcich štátnu hranicu Ukrajiny na základe databáz osôb, ktoré 
podľa zákona nemajú povolený vstup na Ukrajinu alebo dočasne 
obmedzené právo opustiť Ukrajinu;

• automatizované overovanie informácií o  osobách a  vozidlách 
prekračujúcich štátnu hranicu Ukrajiny na základe databáz od-
cudzených (stratených, neplatných) cestovných dokladov, odcu-
dzených vozidiel, osôb v páartraní a iných vytvorených databáz 
(i Interpol);

• zadávanie informácií do databáz o  osobách, ktoré prekročili 
štátnu hranicu Ukrajiny, vrátane zaznamenávania ich biometric-
kých údajov;

• spracovanie informácií uložených v databázach centrálneho pod-
systému v režime vzdialeného prístupu;

• nepretržité video sledovanie územia a objektov na kontrolných 
bodoch, nahrávanie videa, detekcia pohybu na každom z video 
kanálov, udržiavanie cyklického video archívu a implementácia 
vyhľadávacích funkcií na ňom;

• automatizovaná výmena informačných údajov s centrálnym pod-
systémom;

• poskytovanie prístupu používateľom k  informáciám uloženým 
v databázach Hart-1/P;

• ochrana informácií pri ich spracúvaní

Špeciálny softvér na spracovanie a automatické porovnávanie biomet-
rických údajov (odtlačkov prstov) je automatizovaný biometrický iden-
tifikačný systém podsystému Biometrická kontrola podporuje spraco-
vanie, vyhľadávanie a ukladanie údajov o odtlačkoch prstov. Moderné 
grafické rozhranie poskytuje intuitívnosť a pohodlie, čo zlepšuje výkon 
používateľa a vyžaduje minimálne zaškolenie.

Obrázok 6. Špeciálny softvér na spracovanie a automatické porovnávanie biometrických údajov
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Podsystém Hart-1/KDL

Podsystém bol vytvorený na zvýšenie efektívnosti boja proti nelegál-
nej migrácii, predstavuje nové formy analýzy migračných procesov 
a výsledkov hraničných kontrol.

Obrázok 8. Podsystém druhého sledu

Technické vybavenie mobilného softvérový a hardvérový systém auto-
matizácie hraničnej kontroly HART-1\P

• Serverové vybavenie (zabezpečené vykonávanie);

• Spínacie zariadenie (chránený výkon);

• Systémy komunikácie a prenosu dát (satelitná komunikácia);

• Systém hlavného a záložného napájania;

• Interný a externý video monitorovací systém;

• Vybavené automatické pracoviská „Inspector“;

• Kompletný súbor kancelárskej techniky pre hraničnú kontrolu 
a prechod osôb a vozidiel cez štátnu hranicu;

• Poskytovanie komfortných podmienok pre obsluhujúci personál 
(klimatizačné systémy a vybavené pracoviská).

Na použitie na demarkačnej línii je možná dodatočná montáž:

• Radarový prieskumný systém na dlhých priblíženiach (do 10 km);

• Termovízne detekčné systémy (do 3 km);

Obrázok 7. Mobilný softvérový a hardvérový komplex automatizácie hraničnej kontroly
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Automatizovaný systém kontroly cestovných dokladov 
na letiskách

Výhody používania automatizovaného systému:

• s patentovanou technológiou ASDAS a technológiou horného 
a spodného smerového rozpoznávania, Gemalto ponúka pokro-
čilé riešenie detekcie identity založené na Piggyback and Tailga-
ting, Side-by-Side detekciu tváre, rozpoznávanie objektov i osôb 
alebo neoprávnené prekročenie turniketu;

• Rozpoznanie tváre vykonávajú tri kamery v  závislosti od výšky 
cestujúceho. Tým je zabezpečený rýchlejší prejazd a vysoká spo-
ľahlivosť vďaka nízkym prevádzkovým nárokom.

Obrázok 9. Automatizovaný systém pasovej kontroly pre letecké kontrolné stanovištia

Online výmena informácii pre cestnú komunikáciu medzi regulačnými 
orgánmi, na urýchlenie registrácie občanov a vozidiel pri prekročení 
štátnej hranice Ukrajiny.

Obrázok 10. Systém výmeny informácií
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