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ÚVOD 

1. Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (ďalej len 

„agentúra“ známa tiež ako „EACEA“), ktorá sídli v Bruseli, bola zriadená na základe 

rozhodnutia Komisie 2009/336/ES1. Úlohou agentúry je riadiť programy v oblasti 

vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry, o ktorých rozhodne Komisia, vrátane 

podrobného uskutočňovania technických projektov2

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

. 

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame 

testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. 

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 agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov3 a výkazov o plnení 

rozpočtu4

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. 

 za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2014, 

Zodpovednosť vedenia 

4. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky agentúry a za 

zákonnosť a riadnosť príslušných operácií5

                                                      

1 Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 26. 

: 

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

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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a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou agentúry 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 Komisie6

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií 

a dodržiavaním zásady riadneho finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie 

a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý tvorí 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 agentúry po jej zostavení 

účtovníkom agentúry 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 

agentúry. 

Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu 

a Rade7

6. Dvor audítorov pri audite postupuje tak, aby získal audítorské dôkazy o sumách a údajoch 

v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a správnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti 

a riadnosti príslušných operácií. 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 agentúry neobsahuje 

významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne. 

                                                                                                                                                                      
5  Články 62 a 68 spolu s článkami 53 a 58 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

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. 

7 Článok 162 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. 
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úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či 

v príslušných operáciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či už 

z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje vnútornú kontrolu, 

ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu 

a kontroly, ktoré sú implementované na zaistenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, 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. 

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

vyhlásenie o vierohodnosti. 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

8. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne zo všetkých 

významných hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jej operácií a tokov 

hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou 

9. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový 

rok končiaci sa k 31. decembru 2014 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne. 

10. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov. 

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU 

11. Celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká na úrovni 98 % (97 % 

v roku 2013). Prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov boli tiež vysoké v hlave III 

(podpora operácií agentúry) na úrovni 56 %, t. j. 3,2 mil. EUR8

                                                      

8 Po prepracovaní rozpočtu agentúry bola v hlave III v roku 2014 zavedená položka „podpora 
operácií agentúry“. 

. Týkajú sa najmä služieb 

v oblasti IT objednaných v roku 2014, ktoré ešte neboli na konci roka vyfakturované 

(1,2 mil. EUR), prebiehajúcich auditov projektov (1 mil. EUR) a komunikačných, publikačných 
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a prekladateľských služieb (0,9 mil. EUR) v súvislosti s novými programami, ktoré riadi 

agentúra. 

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

12. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov 

z predchádzajúceho roka je uvedený v prílohe I

 

. 

 

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

v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2015. 

          Za Dvor audítorov 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

               predseda 
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Príloha I 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienka Dvora audítorov 
Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / 
Nevzťahuje sa) 

2013 

Miera viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká na úrovni 97 % v hlave I (výdavky na 
zamestnancov) aj v hlave II (administratívne výdavky). Hoci boli prenosy viazaných rozpočtových 
prostriedkov pomerne vysoké v hlave II na úrovni 25 %, týkali sa najmä služieb v oblasti IT 
a zariadení objednaných a čiastočne dodaných v roku 2013, za ktoré neboli vystavené faktúry na 
konci roka, a taktiež viacročného charakteru činností agentúry (hodnotenia projektov expertmi 
a audity projektov). 

Nevzťahuje sa 
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Príloha II 

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru  

(Brusel) 

Právomoci a činnosti 

Oblasti 
právomoci Únie 
vyplývajúce 
zo zmluvy 
(článok 165 
ods. 1, článok 
166 ods. 1, 
článok 167 ods. 1 
a článok 173 
ods. 1 ZFEÚ) 

Zber informácií 
Európska únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania. 
Európska únia uskutočňuje politiku odborného vzdelávania. 
Európska únia prispieva k rozkvetu kultúr členských štátov. 
Európska únia a členské štáty zabezpečia podmienky potrebné na existenciu 
konkurencieschopnosti priemyslu Únie. 

Právomoci 
agentúry 
(nariadenie Rady 
(ES) č. 58/2003; 
vykonávacie 
nariadenie 
Komisie 
2013/776/EÚ, 
zmenené 
rozhodnutím 
2009/336/EÚ; 
rozhodnutie 
Komisie C(2013) 
9189, zmenené 
rozhodnutím 
C(2014) 4048) 

Ciele 
Na podporu vzdelávania, odborného vzdelávania, audiovizuálneho sektora, 
kultúry, mládeže, humanitárnej pomoci a aktívneho občianstva v Európskej únii 
sa prijali mnohé opatrenia v rámci politiky vzdelávania, kultúry a priemyslu. 
Hlavnými cieľmi týchto opatrení je posilnenie sociálnej súdržnosti a prispenie 
ku konkurencieschopnosti, hospodárskemu rastu a užšiemu spojeniu národov 
Európy. 
Medzi tieto opatrenia patria rozličné programy. 
Agentúra je zodpovedná za riadenie určitých častí týchto programov, napr. 
Erasmus+, Tvorivá Európa, Európa pre občanov a Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci 
EÚ. V tejto súvislosti realizuje pomoc Únie, okrem úloh, ktoré si vyžadujú 
diskrečné právomoci pri uskutočňovaní politických rozhodnutí. 
Úlohy 
− riadiť zverené projekty počas celého obdobia trvania v rámci 

uskutočňovania programov Únie a na tento účel vykonávať kontroly, 
prijatím príslušných rozhodnutí v prípadoch, keď ju poverila Komisia, 

− prijímať nástroje na plnenie rozpočtu v príjmoch a výdavkoch a na základe 
poverenia Komisie vykonávať operácie potrebné na riadenie programov 
Únie, a najmä také operácie, ktoré súvisia s prideľovaním grantov 
a zákaziek, 

− zhromažďovať, analyzovať a poskytovať Komisii všetky informácie potrebné 
na usmerňovanie vykonávania programov Únie, 

− na úrovni Únie implementovať informačnú sieť o vzdelávaní v Európe 
(Eurydice) a činnosti zamerané na lepšie porozumenie a znalosť oblasti 
mládeže prostredníctvom zhromažďovania, analýzy a šírenia informácií, ako 
aj vydávania štúdií a publikácií. 

Správa Riadiaci výbor  
Zloženie 
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Pozostáva z piatich členov, ktorých vymenúva Európska komisia. 
Povinnosti 
Prijíma ročný plán práce agentúry po schválení Európskou komisiou. Okrem 
toho prijíma administratívny rozpočet agentúry a jej výročnú správu o činnosti. 
Riaditeľ 
Menovaný Európskou komisiou. 
Vonkajšia kontrola 
Európsky dvor audítorov. 
Vnútorný audit 
Oddelenie vnútorného auditu. 
Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit (IAS). 
Orgán udeľujúci absolutórium 
Európsky parlament na odporúčanie Rady. 

Zdroje, ktoré 
mala agentúra 
k dispozícii 
v roku 2014 
(2013) 

Rozpočet 
Administratívny rozpočet agentúry na rok 2014 bol vo výške 47 (51) mil. EUR 
(100 % financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie). 
Agentúra hospodárila so 693 mil. EUR, čo zahŕňa 90 mil. EUR zaradených do 
rozpočtovej kategórie C8 (automatický prenos viazaných rozpočtových 
prostriedkov) (850*) súvisiacich s programami a projektmi, ktoré Komisia 
delegovala na výkonnú agentúru.  
Počet zamestnancov k 31. decembru 2014 
Dočasní zamestnanci: 108 (105) dočasných zamestnancov v pláne pracovných 
miest, z toho obsadené pracovné miesta: 101 (99) 
Zmluvní zamestnanci: 350 (348) zmluvných zamestnancov  
Obsadené pracovné miesta: 336 (336) 
Zamestnanci spolu: 437 (435) pracovných miest pridelených na tieto úlohy: 
prevádzkové: 358 
administratívne: 79 
* k nim treba pripočítať sumu 11 mil. EUR, ktorá zahŕňa záväzky prijaté v rámci 
prostriedkov z rozpočtovej kategórie C4 (prenesené interne pripísané príjmy) 
a P0/R0 (prenesené iné externé pripísané príjmy). 

Produkty 
a služby v roku 
2014 (2013) 

Komunikácia 
− Približne 120 zamestnancov agentúry sa zúčastnilo na informačných dňoch 

usporiadaných národnými agentúrami/štruktúrami a na niekoľkých ďalších 
informačných zasadnutiach v Bruseli, aktualizácia databázy VALOR1 
o výsledky projektov, usporiadanie podujatí v spolupráci so 
zodpovedajúcimi generálnymi riaditeľstvami (GR). 

− v Bruseli bolo usporiadaných 12 úvodných stretnutí nových koordinátorov 
projektu a partnerov. 

− Tematické zasadnutia a stretnutia s koordinátormi projektov sa konali na 
rôznych miestach. 

Výberové konania 
− Uverejnilo sa 13 výziev na predkladanie návrhov a 4 výzvy na predloženie 

ponuky. 
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− Správa približne 10 000 prijatých návrhov. 
− Výber približne 4 000 projektov a 550 univerzitných chárt Erasmus.  
Monitorovacie návštevy 
− Agentúra uskutočnila viac než 386 monitorovacích návštev (na mieste alebo 

v Bruseli) s účastníkmi projektov na monitorovanie 440 projektov. 
Opatrenia na zjednodušenie 
− Rozšírilo sa používanie elektronických formulárov na viacero opatrení, 

t. j. 86 % všetkých prihlášok. 
− Rozšírilo sa zjednodušené uzatváranie zmlúv (rozhodnutia namiesto dohôd 

o grante) v prípade niektorých opatrení. 
− Spresnila sa metóda výpočtu paušálnou sumou a bola uplatnená pri 

viacerých opatreniach. 
− Častejšie sa využívali zasadnutia expertov na diaľku a hodnotenia projektov 

na diaľku na hodnotenie opatrení. 
− S cieľom zjednodušiť finančné výkazníctvo boli pripravené audítorské 

osvedčenia a budú postupne zavádzané. 
− Súbor finančných informácií na zlepšenie usmernení pre príjemcov bol 

dokončený a sprístupnený. 
Spolupráca so zodpovedajúcimi GR 
− Zorganizovanie troch zasadnutí riadiaceho výboru a štyroch písomných 

postupov na účely prijímania ďalších rozhodnutí. 
− Pravidelné koordinačné zasadnutia k delegovaným programom 

s prevádzkovými riaditeľmi zodpovedajúcich GR (tri /štyri zasadnutia 
ročne). 

− Pomoc zodpovedajúcim GR pri spustení ďalšej generácie programov. 
− Poskytovanie informácií o implementácii programu Komisii na požiadanie. 
− Úzka spolupráca so zodpovedajúcimi GR na príprave nových programov na 

roky 2014 – 2020. 
Podpora politiky 
− Priebežná správa siete Eurydice pre podporu politiky v oblasti vzdelávania; 

bola rozšírená aj o oblasť mládeže. 
− Niekoľko správ vypracovaných oddelením Eurydice. 
Audity 
Počas roka 2014 sa realizovali výsledky 115 auditov.  
Zmluvy a projekty:  
6 664 podpísaných zmlúv, 4 972 ukončených projektov. 
Mandát 
− Mandát agentúry bol predĺžený v roku 2014, aby mohla riadiť nové 

programy. Komisia schválila nové predĺženie, aby mohla agentúra riadiť 
prostriedky z okruhu 4. 

1 Elektronická platforma na šírenie a využívanie výsledkov projektov podporovaná programami, 
ktoré riadi Európska komisia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, mládeže 
a občianstva. 

Zdroj:  Informácie poskytnuté agentúrou. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply SK 

 
 

ODPOVEDE VÝKONNEJ AGENTÚRY 
 
 

11. Výkonná agentúra berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Agentúra bude naďalej vyvíjať úsilie 

v záujme kontroly a ďalšieho zníženia podielu prenosov. 

 


	Úvod
	Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti
	VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI
	Zodpovednosť vedenia
	Zodpovednosť audítora
	Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky
	Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou


	PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU
	KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCich rokov

		2015-09-29T16:42:32+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




