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ÚVOD 

1. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“ 

známe tiež ako „Cedefop“) so sídlom v Solúne bolo zriadené na základe 

nariadenia Rady (EHS) č. 337/751. Hlavným poslaním strediska je napomáhať 

rozvoj odborného vzdelávania na úrovni Únie. V záujme dosiahnuť tento cieľ je 

úlohou strediska zhromažďovať a šíriť dokumentáciu o systémoch odborného 

vzdelávania2

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

. 

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, 

priame testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu 

a kontroly strediska. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak 

sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.  

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

3. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

Dvor audítorov kontroloval: 

a) ročnú účtovnú závierku strediska, ktorá pozostáva z finančných výkazov3 a 

výkazov o plnení rozpočtu4

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií. 

 za rozpočtový rok končiaci sa 

k 31. decembru 2013; 

                                            
1  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. 

2  V prílohe II sú na informačné účely zhrnuté právomoci a činnosti strediska.  

3   Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku 
hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov 
a ďalšie vysvetľujúce poznámky. 

4   Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového 
hospodárenia a prílohy k nemu. 
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Zodpovednosť vedenia 

4. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej 

závierky strediska a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií5

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou strediska 

zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly 

relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, 

v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu 

alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov 

na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie

: 

6

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou 

príslušných transakcií a s dodržiavaním zásady riadneho finančného 

hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a 

efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý obsahuje primeraný dohľad 

a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom 

a v prípade potreby právne konanie na spätné získanie nesprávne 

vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.  

; a účtovné 

odhady, ktoré sú za daných okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú 

účtovnú závierku strediska po jej zostavení účtovníkom strediska 

na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky 

k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal 

primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne 

zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu strediska. 

                                            
5  Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. 

EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42). 

6  Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných 
účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou 
federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch 
(IAS)/medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných 
Radou pre medzinárodné účtovné štandardy. 
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Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť 

Európskemu parlamentu a Rade7

6. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách 

a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 

významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných 

transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či 

už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor 

zohľadňuje akékoľvek vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie a 

verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa 

uplatňujú s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, aby 

sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež 

obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov a 

primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej 

závierky ako celku. 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 

spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými 

audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými 

štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov 

je Dvor audítorov povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú 

istotu, že ročná účtovná závierka strediska neobsahuje významné nesprávnosti 

a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne. 

7. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské 

dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.  

                                            
7   Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013. 
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Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

8. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka strediska 

vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu 

k 31. decembru 2013 a výsledky jeho transakcií a tokov hotovosti za príslušný 

rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou 
závierkou 

9. Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou strediska za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 

zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.  

 

10. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská 

Dvora audítorov. 

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK 
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

11. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora 

audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe I

 

. 
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Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora 

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. júla 2014. 

 Za Dvor audítorov 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          predseda



1 

ADB001940SK04-14PP-CH071-14APCFIN-RAS-CEDEFOP_2013-TR.DOC 8.7.2014 

 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov 

PRÍLOHA I 

Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2011 Nadmerná miera prenesených rozpočtových prostriedkov 
v hlave II je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu.  

Dokončené 

2011 

Vykonal sa značný počet rozpočtových presunov, ktoré boli 
zväčša sústredné na konci roka1

Dokončené 
 Odôvodnenie týchto 

rozpočtových presunov nebolo dostatočné, pretože sa 
nevykonal žiaden odhad potrieb. Táto situácia naznačuje 
nedostatky v plánovaní a programovaní rozpočtu a je 
v rozpore so zásadou špecifikácie rozpočtu. 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Stredisko prideľuje na ročnom základe granty sieti 
vnútroštátnych partnerov2 (výška grantu na jednu dohodu sa 
pohybuje v rozmedzí od 23 615 EUR do 43 620 EUR). 
Výdavky na granty (ktoré súvisia predovšetkým s nákladmi 
príjemcov na personál) za rok 2012 dosiahli výšku 
695 337 EUR3, čo predstavuje 4 % celkových 
prevádzkových výdavkov. Predbežné overovania grantov 
strediskom sú vo forme analýzy dokumentov týkajúcich sa 
žiadostí o preplatenie nákladov, ktoré predložili príjemcovia 
grantov, ako aj preskúmania osvedčení získaných od 
externých audítorov, ktorých si najali príjemcovia, alebo 
osvedčení od nezávislých štátnych úradníkov. Stredisko 
však obvykle neoveruje na základe originálov podporných 
dokumentov náklady na personál, o ktorých preplatenie 
žiadajú príjemcovia. Súvisiace predbežné overenia boli 
naposledy vykonané v roku 2009. V dôsledku toho následné 
overenia poskytujú len obmedzenú istotu. 

Dokončené 

2012 

Miera plnenia rozpočtu bola vysoká – na úrovni 100 % v 
prípade hláv I a III a 98 % v prípade hlavy II. Hoci boli 
prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II vysoké, 
t. j. na úrovni 39 % (673 392 EUR), bolo to predovšetkým 
dôsledkom skutočností mimo kontroly strediska, ako sú 
oneskorenia opravných prác, ktoré realizovali grécke orgány 
v priestoroch strediska. Viedlo to k oneskoreniu súvisiacej 
údržby, opravy a úpravy priestorov (približne 124 000 EUR), 
ako aj k odkladom pri obstarávaní vybavenia konferenčných 
miestností strediska (približne 242 000 EUR). Časť 
prenesených prostriedkov je dôsledkom oneskorení pri 
obstaraní vybavenia IT (približne 172 000 EUR). 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Dva postupy prijímania zamestnancov na pracovné miesto 
budúceho riaditeľa strediska začali v roku 2010 a 2011 a 
oba boli vyhlásené za neúspešné4. Tretí postup prijímania 
zamestnancov sa začal koncom roka 2012 a stále prebieha. 
Dvor audítorov zistil v súvislosti s prvými dvoma postupmi 
prijímania zamestnancov, že členovia výboru pre predbežný 
výber nepodpísali vyhlásenie o neexistencii konfliktu 
záujmov a že otázky na pohovory a ich vážený podiel, ako 
aj minimálny počet bodov potrebný na zaradenie do 
zoznamu vhodných uchádzačov boli stanovené po výbere 
uchádzačov. 

Dokončené 

                                            
1  Spolu sa uskutočnilo 77 rozpočtových presunov v celkovej výške 1,5 mil. EUR, z ktorých 67 presunov (1,3 mil. EUR) sa vykonalo 

v novembri a decembri 2011. 

2  Najmä národné agentúry a výskumné ústavy. 

3  Táto suma vyplýva z konečných platieb a klíringov predbežného financovania v súvislosti s dohodami o grante z predchádzajúcich rokov. 
Pokiaľ ide o dohody o grante za rok 2012, v roku 2012 sa uskutočnili len platby predbežného financovania, ktoré zatiaľ neviedli 
k výdavkom. 

4  V prvom postupe prijímania zamestnancov Európska komisia nevymenovala žiadneho uchádzača z užšieho zoznamu správnej rady 
strediska. V druhom postupe prijímania zamestnancov žiaden z navrhovaných uchádzačov nesplnil podľa výboru pre predbežný výber 
požiadavky na zaradenie do užšieho zoznamu, pričom výbor nepredložil správnej rade zoznam vhodných uchádzačov 
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PRÍLOHA II 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Solún) 

Právomoci a činnosti 
Oblasti právomoci 
Únie vyplývajúce 
zo ZFEÚ 

(Článok 166 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie) 

Zber informácií 

Únia uskutočňuje politiku odborného vzdelávania, ktorá podporuje a dopĺňa činnosť 
členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah a organizáciu 
odborného vzdelávania. 

Právomoci strediska 
CEDEFOP 

(články 2 a 3 
nariadenia Rady 
(EHS) č. 337/75) 

Ciele 

Stredisko ako referenčné centrum Európskej únie pre odborné vzdelávanie a prípravu 
poskytuje politickým orgánom, výskumným pracovníkom a odborníkom informácie 
o súčasných trendoch, ktoré im umožnia prijímať lepšie podložené rozhodnutia a 
opatrenia. CEDEFOP pomáha Európskej komisii v podpore a rozvoji odborného 
vzdelávania a prípravy na úrovni Únie. 

Úlohy 

– zhromažďovať vybranú dokumentáciu a poskytovať analýzu údajov, 

– prispievať k rozvoju a koordinácii výskumu, 

– využívať a šíriť relevantné informácie, 

– podnecovať a podporovať spoločne dohodnutý prístup k otázkam týkajúcim sa 
rozvoja odborného vzdelávania, 

– poskytovať fórum pre širokú a rôznorodú verejnosť. 

Správa Správna rada  

Zloženie 

Za každý členský štát: 

a) jeden člen zastupujúci vládu; 

b) jeden člen zastupujúci zamestnávateľské organizácie; 

c) jeden člen zastupujúci zamestnanecké organizácie. 

Za Európsky parlament: traja členovia. 

Členovia uvedení v bodoch a), b) a c) sú menovaní Radou. Členov zastupujúcich 
Komisiu vymenúva samotná Komisia. 

Zasadnutí správnej rady a predsedníctva sa zúčastňujú aj koordinátori 
zo zamestnávateľských a zamestnaneckých organizácií na európskej úrovni 
a pozorovatelia z krajín EHP. 

Povinnosti 

Prijímať rozpočet, strednodobé priority (viacročné plánovanie strediska) a plán práce 
a hodnotiť a analyzovať výročnú správu o činnosti a ročnú účtovnú závierku. Schváliť 
konečný rozpočet a plán pracovných miest. 

Predsedníctvo  

Zloženie 

Predseda a traja podpredsedovia správnej rady, jeden koordinátor za každú skupinu a 
jeden ďalší zástupca Komisie. 

Riaditeľ  

Riaditeľ je menovaný Komisiou zo zoznamu kandidátov, ktorý predložila správna rada, 
zodpovedá za správu strediska a vykonáva rozhodnutia správnej rady a predsedníctva. 

Vnútorný audit 
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Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit (IAS). 

Externý audit 

Európsky dvor audítorov. 

Orgán udeľujúci absolutórium 

Európsky parlament na odporúčanie Rady. 

Zdroje, ktoré malo 
stredisko k dispozícii 
v roku 2013 (2012) 

Konečný rozpočet 

18,53 (19,22) mil. EUR  

Príspevok Únie1: 97,4 % (97,6 %) 

Stav zamestnancov k 31. decembru 2013 

Počet pracovných miest v pláne pracovných miest: 100 (101) 

z toho obsadené pracovné miesta: 982 (98) 

Ostatní zamestnanci: 

− zmluvní zamestnanci: 23 (23) 

− vyslaní národní experti: 4 (3) 

Celkový počet zamestnancov: 125 (124) 

− prevádzkoví zamestnanci: 91 (90) 

− administratívni zamestnanci: 34 (34) 

Produkty a služby 
v roku 2013 (2012) 

 

Analýza politík a predkladanie správ 

Stredisko monitoruje pokrok krajín pri dosahovaní krátkodobých výstupov dohodnutých 
v bruggskom komuniké. Dokumentácia všetkých členských štátov EÚ, Nórska a Islandu 
obsahujúca zhrnutie pokroku dosiahnutého v súvislosti s politikou bola vypracovaná a 
predložená Európskej komisii, ktorá predkladá odporúčania pre konkrétne krajiny 
na európsky semester. Na účely prípravy správy strediska o monitorovaní politiky 
v oblasti odborného vzdelávania (VET policy monitoring report) za rok 2014 pracovné 
skupiny diskutovali s členmi poradného výboru pre odborné vzdelávanie o účinnosti 
politík. Na internete boli zverejnené opisy národných systémov odborného vzdelávania 
(Descriptions of nationanal VET systems) 29 krajín vypracované partnermi v sieti 
ReferNet. Na marcové zasadnutie generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie bol 
pripravený dokument zameriavajúci sa na odborné vzdelávanie v Írsku (Spotlight on VET 
in Ireland). Dokument s krátkym opisom odborného vzdelávania a prípravy v Litve 
(Vocational education and training in Lithuania – Short description) a dokument 
zameriavajúci sa na odborné vzdelávanie v Litve (Spotlight on VET in Lithuania) boli 
zverejnené na účely zasadnutia generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie 
v novembri a konferencie predsedníctva o odbornom vzdelávaní. Stredisko uverejnilo 
správu o údajoch o odbornom vzdelávaní a príprave (On the way to 2020: data for 
vocational education and training).  

Výstupy v oblasti spoločných európskych nástrojov, kvalifikácií a vzdelávania 

Stredisko poskytovalo poradenstvo a expertízu v oblasti politiky pracovným skupinám 
na úrovni EÚ na podporu implementácie nástrojov EÚ. Štúdia strediska o kvalifikáciách 
na úrovni 5 EQF (európsky kvalifikačný rámec) a jeho analýza a prehľad deskriptorov 
úrovní NQF (národný kvalifikačný rámec) v európskych krajinách (Analysis and overview 
of NQF level descriptors in European countries) priamo prispeli k vykonávaniu 
EQF/NQF. Stredisko uverejnilo správu o kvalifikáciách v profesiách týkajúcich sa správy 
(The role of qualifications in governing professions and occupations). Uverejnila sa 
brífingová správa o príležitostiach a výzvach spojených s európskym kreditným 
systémom v oblasti odborného vzdelávania (ECVET). Europass zaregistroval 
20,85 milióna návštev (14,8 milióna) a 10,16 milióna (8,3 milióna) životopisov 
vytvorených online. Pri pracovnej večeri s Európskym parlamentom sa diskutovalo 
o dosiahnutých výsledkoch a výzvach v súvislosti s európskymi nástrojmi. Stredisko 
uverejnilo správu o poskytovaní odborného vzdelávania (Renewing VET provision: 
Understanding feedback mechanisms between initial VET and the labour market). 
Na účely konferencie litovského predsedníctva o odbornom vzdelávaní bola vypracovaná 
brífingová správa o udržaní mladých ľudí vo vzdelávaní (Keeping young people 
in (vocational) education: what works?).  

Vzdelávanie dospelých a prechod do zamestnania  

O správe strediska týkajúcej sa návratu do práce (Return to Work - work-based learning 
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and the reintegration of unemployed adults into the labour market) sa diskutovalo 
na konferencii litovského predsedníctva o odbornom vzdelávaní. Stredisko uverejnilo 
štúdie o výhodách, ktoré pre ľudí, organizácie a krajiny prináša odborné vzdelávanie 
v Európe (Benefits of vocational education and training in Europe for people, 
organisations and countries), a o výstupoch odborného vzdelávania v Európe 
pre pracovný trh (Labour market outcomes of vocational education in Europe). Štúdia 
strediska o validácii mimoformálneho a neformálneho vzdelávania v európskych 
podnikoch bola dokončená a zhrnutie bolo distribuované na spoločnom seminári 
strediska Cedefop a GR EAC, čo predstavovalo začiatok nadväzných opatrení 
na základe odporúčania Rady z roku 2012 týkajúce sa validácie. Na podporu 
Európskeho združenia učňovskej prípravy zorganizovalo stredisko konferenciu 
na vysokej úrovni o obnove odborného vzdelávania a prípravy na riešenie nesúladu 
zručností (Renewing vocational education and training to tackle skill mismatch – work-
based learning and apprenticeship for all?).  

Analýza zručností  

Stredisko podporilo vytvorenie „panorámy zručností EÚ“, za ktorú preberie v roku 2014 
plnú zodpovednosť. Ďalej uverejnilo prognózy dopytu a ponuky zručností v Európskej 
únie na rok 2013. V dokumente Cesty k obnove: tri scenáre týkajúce sa zručností a 
pracovného trhu na rok 2025 (Roads to recovery: three skill and labour market scenarios 
for 2025) boli zhrnuté hlavné zistenia. Uverejnila sa správa strediska o vyčíslení 
potrebných zručností v Európe (Quantifying skill needs in Europe - Occupational skills 
profiles: methodology and application). Ďalej bola uverejnená brífingová správa a 
dokument o zručnostiach pre Európu s nízkou emisnou stopou (Skills for a low carbon 
Europe). Údaje a analýzy strediska o nesúlade zručností prispeli k práci rady 
pre globálnu agendu v oblasti zamestnanosti Svetového ekonomického fóra a boli 
prezentované na samite o globálnej agende v Abu Dhabi v roku 2013.  

Organizačný dosah 

(Nezávislé) hodnotenie strediska za obdobie 2007 – 2012 posudzovalo, či bola jeho 
práca v súlade s politikami EÚ a skúmala efektívnosť a dosah, ako aj synergie so štyrmi 
ďalšími agentúrami EÚ. Vyzdvihlo sa v nej, že: stredisko bolo veľmi úspešne 
pri vykonávaní cieľov stanovených v jeho zriaďujúcom nariadení a vo svete sa považuje 
za popredné centrum expertízy v oblasti kvalifikačných rámcov a zručností; práca 
strediska neduplikovala aktivity iných aktérov na európskej, národnej ani medzinárodnej 
úrovni; popularita jeho výstupov a stiahnutých produktov sa výrazne zvýšila; jeho 
podujatia mali vysokú kvalitu a spokojnosť účastníkov bola tiež vysoká; operácie boli 
nákladovo účinné. Stredisko používa systém merania výkonnosti, ktorý mu pomáha 
riadiť a hodnotiť dosah, efektívnosť a účinnosť. Zistenia strediska boli citované v 173 
politických dokumentoch na úrovni EÚ (169). Administratíva strediska naďalej 
podporovala jeho fungovanie účinným a efektívnym spôsobom. Z prieskumu medzi 
zamestnancami v roku 2013 vyplynula spokojnosť zamestnancov s administratívnymi a 
podpornými službami. 

Viac informácií na internetovej stránke www.cedefop.europa.eu (výročná správa 
a výročná správa o činnosti za rok 2013). 

1 Poznámka: Vrátane pripísaných príjmov v rámci dohôd o prenesení právomocí GR EMPL vo výške 0,6 mil. EUR v roku 2013 (1,32 mil. 
EUR v roku 2012). 

2 Vrátane obsadených miest (96) a pracovných ponúk (2) na voľné pracovné miesta (v súlade s prístupom viacročného plánu v 
oblasti personálnej politiky). 

Zdroj: Informácie poskytnuté úradom. 
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Stredisko vzalo na vedomie správu Dvora audítorov. 
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