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1. Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len „úrad“, známy tiež ako „EASO“), 

so sídlom vo Vallette, bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 439/2010

ÚVOD 

1. Úlohou úradu je podporiť vytvorenie spoločného 

európskeho azylového systému. Úrad bol vytvorený s cieľom zlepšiť praktickú 

spoluprácu v oblasti azylu a pomáhať členským štátom pri plnení ich európskych a 

medzinárodných záväzkov poskytovať ochranu ľuďom v núdzi. EASO je centrom 

expertízy o azylových otázkach. Okrem toho poskytuje podporu členským štátom, 

ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku.  

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, 

priame testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu 

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

relevantné) a analýza vyhlásení vedenia. 

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

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

Dvor audítorov kontroloval: 

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

a) ročnú účtovnú závierku úradu, ktorá pozostáva z finančných výkazov2 

a výkazov o plnení rozpočtu3

                                            

1  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11. 

 za rozpočtový rok končiaci sa 

k 31. decembru 2013; 

2  Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku 
hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie 
vysvetľujúce poznámky. 
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b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií. 

Zodpovednosť vedenia 

4. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej 

závierky úradu a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií4

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou úradu 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

: 

5

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 

; a účtovné odhady, ktoré 

sú za daných okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku 

úradu po jej zostavení účtovníkom úradu 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 

úradu. 

                                                                                                                                    
3  Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia 

a prílohy k nemu. 

4  Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
7.12.2013, s. 42). 

5 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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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.  

Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu 

parlamentu a Rade6

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 úradu 

neobsahuje významné nesprávnosti a že príslušné transakcie sú zákonné 

a riadne. 

                                            

6  Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013. 
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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 úradu 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 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. Mala by sa pri nich zohľadniť skutočnosť, že rok 2013 bol prvým rokom, 

v ktorom bol úrad po celý čas finančne nezávislý.  

11. Základ pre časovo rozlíšené náklady vo výške 40 000 EUR, ktoré súviseli 

s výdavkami a príspevkami pre zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania 

v roku 2013, nebol v čase auditu k dispozícii. 

PRIPOMIENKY K SPOĽAHLIVOSTI ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

12. Z celkových platieb sa 446 (18 %) uhradilo po časovom limite stanovenom 

v nariadení o rozpočtových pravidlách. Priemerné omeškanie neskorých platieb 

bolo 21 dní. 

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM 
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13. Šesť zo 16 štandardov vnútornej kontroly zatiaľ nebolo v plnej miere 

zavedených. 

14. Úrad nadhodnotil svoje rozpočtové potreby na rok 2013 o 13 % (2012: 32 %) 

a z rozpočtu vo výške 12 mil. EUR sa viazalo len 10,4 mil. EUR. Prenesené 

rozpočtové prostriedky tvorili 2,5 mil. EUR, teda 24 % (2012: 65 %) celkových 

viazaných rozpočtových prostriedkov, pričom na 337 031 EUR sa nevzťahoval 

právny záväzok. Hoci existuje priestor na zlepšenie plánovania rozpočtu, 

nadhodnotenie rozpočtových potrieb i miera prenesených viazaných rozpočtových 

prostriedkov boli výrazne nižšie ako predchádzajúci rok. 

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU 

15. Prenesené viazané rozpočtové prostriedky sa týkajú hlavne hlavy II (iné 

administratívne výdavky), kde predstavujú 540 269 EUR, teda 31 % viazaných 

rozpočtových prostriedkov, a hlavy III (prevádzkové činnosti), kde dosiahli 

1 841 798 EUR (45 % viazaných rozpočtových prostriedkov). Ide najmä o faktúry, 

ktoré ešte neboli na konci roka prijaté a/alebo uhradené, alebo faktúry za ešte 

neposkytnuté služby.  

16. Existuje priestor na zlepšenie transparentnosti postupov prijímania 

zamestnancov: otázky na pohovory a písomné testy boli formulované 

po preskúmaní prihlášok, čo zvyšuje riziko, že príslušné otázky boli ovplyvnené 

jednotlivými prihláškami; výberové komisie nie vždy udeľovali body za všetky 

výberové kritériá uvedené v oznámeniach o voľnom pracovnom mieste; 

vo vyhlásení o konflikte záujmov podpísanom členmi výberovej komisie 

sa za potenciálny konflikt záujmov považuje len osobný vzťah, nie však 

profesionálny vzťah, ktorý sa z pojmu jasne vylučuje; v prípade jedného 

konkrétneho výberového postupu sa zaznamenal rozpor medzi kritériom 

ĎALŠIE PRIPOMIENKY 
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oprávnenosti uvedeným v oznámení o pracovnom mieste a zodpovedajúcim 

výberovým kritériom týkajúcim sa počtu rokov preukázanej odbornej praxe. 

17. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora 

audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v 

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK 
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

prílohe I

 

. 

 

 

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 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov 

PRÍLOHA I 

Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 Účtovník zatiaľ nepotvrdil účtovný systém úradu. Dokončené 

2012 
Prenesené prostriedky vo výške 0,2 mil. EUR neboli 
pokryté právnym záväzkom (zmluvou) a sú teda 
nesprávne. 

Nevzťahuje sa 

2012 
Nebola vykonaná žiadna fyzická inventúra, aby 
sa zabezpečila registrácia všetkého zariadenia 
zakúpeného na vybavenie úradu. 

Dokončené 

2012 
50 platieb predstavujúcich zhruba 20 % celkovej sumy 
platieb bolo uhradených po uplynutí konečnej lehoty 
stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách. 

Nevzťahuje sa 

2012 Desať zo 16 štandardov vnútornej kontroly1 zatiaľ 
nebolo implementovaných. 

Prebieha 

2012 
Rozpočtové potreby na rok 2012 boli značne 
nadhodnotené: zo 7 mil. EUR prevedených po získaní 
finančnej nezávislosti bolo viazaných len 4,8 mil. EUR. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 3,2 mil. EUR 
boli prenesené, čo predstavuje 65,13 % celkových 
viazaných rozpočtových prostriedkov za obdobie 
finančnej nezávislosti2. Tieto prenesené prostriedky 
sa týkajú hlavy I (výdavky na zamestnancov) vo výške 
0,3 mil. EUR, hlavy II (iné administratívne výdavky) 
vo výške 1,4 mil. EUR a hlavy III (prevádzkové 
činnosti) vo výške 1,5 mil. EUR. Ide najmä o faktúry, 
ktoré ešte neboli na konci roka prijaté a/alebo 
uhradené, a zatiaľ nepreplatené náklady na expertov. 
Ďalších približne 0,8 mil. EUR sa týka renovačných 
prác v priestoroch úradu vykonaných v roku 2012, 
ktoré budú uhradené po konečnom schválení3. Takáto 
vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov 
je však v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. 

Nevzťahuje sa 

2012 

Sumy niekoľkých rozpočtových záväzkov 
nepostačovali na pokrytie súvisiacich dodaných 
tovarov a služieb. Odhad hodnoty nepokrytých 
dodávok bol 0,2 mil. EUR, čo viedlo 
k zodpovedajúcemu nadhodnoteniu vo výkaze 
o výsledku rozpočtového hospodárenia. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

EASO koordinuje nasadenie expertov členských štátov 
na podporu iných členských štátov čeliacich kríze 
(opatrenia núdzovej podpory) a na paušálnom základe 
prepláca náklady spojené s pracovnými pobytmi 
expertov. Celkové preplatené náklady na pracovné 
pobyty dosiahli približne 417 000 EUR (24 % 
celkových platieb). Paušálne preplatenia nákladov 
sa vykonali aj pre externých účastníkov zasadnutí 
konajúcich sa v priestoroch EASO. Náklady 
na zasadnutia sú rozložené vo viacerých rozpočtových 
riadkoch a celková suma nie je známa. Hoci 
používanie paušálnych súm znižuje administratívnu 
záťaž, tieto sumy môžu byť vyššie ako skutočne 
vzniknuté náklady. 

Nevzťahuje sa 

2012 

Na zabezpečenia sídla EASO maltská vláda ponúkla 
budovu4 a v zmluve o prenájme s Maltským 
dopravným úradom sa stanovuje, že priestory 
„sa prevádzajú v dokončenom stave a základné služby 
sú zabezpečené“. Aby sa však budova stala funkčnou, 
musela sa upraviť5, pri čom vznikli náklady vo výške 
4,3 mil. EUR, z ktorých 3,8 mil. EUR mala pokryť 
Komisia. Do konca roku 2012 bola väčšina prác 
ukončená a maltskej vláde boli uhradené zálohy 
vo výške okolo 3 mil. EUR. EASO okrem toho počas 
deväťročného obdobia zaplatí nájomné vo výške 
približne 3,7 mil. EUR. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Komisia informovala Európsky parlament a Radu 
o hostiteľských opatreniach a o skutočnosti, že budova 
si vyžadovala určité úpravy, ktoré má financovať 
maltská vláda a Komisia. Hoci boli rozpočtové orgány 
informované o projekte, nenašiel sa dôkaz o tom, 
že vedeli o očakávaných nákladoch a o podiele EÚ na 
nich. 

Nevzťahuje sa 

2012 

Existuje priestor na zlepšenie transparentnosti 
postupov prijímania zamestnancov: neexistujú dôkazy 
o tom, že váhy výberových kritérií a minimálny počet 
bodov potrebný na pozvanie na pohovor a zaradenie 
na rezervný zoznam boli stanovené pred preskúmaním 
prihlášok, ani o tom, že otázky na pohovory a písomné 
testy boli stanovené pred posúdením prihlášok.  

Nedokončené 

 

1 ŠVK č. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 a 14. 

2 Ak sa berie do úvahy celý rok 2012, predstavuje to 40,32 %. 

3 V máji 2013 konečné schvaľovanie ešte prebiehalo. 

4 V ponuke bola opísaná ako moderná. 

5 Podľa súvisiacej dohody o grante uzatvorenej medzi Komisiou a maltskou vládou to zahŕňa úpravu usporiadania kancelárií, dvojité 
zasklenie, IT a bezpečnostnú infraštruktúru, inštaláciu konferenčnej miestnosti atď.
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Európsky podporný úrad pre azyl, EASO (Valletta, Malta) 

PRÍLOHA II 

Právomoci a činnosti 

Oblasti právomoci 
Únie vyplývajúce 
zo ZFEÚ  

(Článok 3 Zmluvy o 
Európskej únii a 
články 67, 78 a 80 
Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie) 

 

Únia ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných 
hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa 
kontroly na vonkajších hraniciach, azylu, prisťahovalectva a predchádzania trestnej činnosti a 
boja s ňou. 

Únia tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany s cieľom 
poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť súlad so zásadou non-refoulement. Táto politika 
musí byť v súlade so Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 a Protokolom z 31. januára 1967 
týkajúcimi sa právneho postavenia utečencov, ako aj inými príslušnými zmluvami. 

Na tento účel sa prijmú opatrenia týkajúce sa spoločného európskeho azylového systému, ktorý 
zahŕňa: jednotný štatút azylu pre štátnych príslušníkov tretích krajín platný v celej Únii; jednotný 
štatút doplnkovej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí bez toho, aby  
získali európsky azyl, potrebujú medzinárodnú ochranu; spoločný systém dočasnej ochrany 
pre odídencov v prípade hromadného prílevu; spoločné postupy udeľovania a odnímania 
jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany; kritériá a mechanizmy na určenie členského 
štátu príslušného pre posúdenie žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu;  
normy týkajúce sa podmienok prijímania žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie 
doplnkovej ochrany; partnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami na účely riadenia prílevov 
žiadateľov o udelenie azylu  
alebo o poskytnutie doplnkovej alebo dočasnú ochranu. 

Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia 
v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. 

Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity a 
spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov. 

Právomoci úradu 

(Nariadenie 
Európskeho 
parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 439/2010 o 
zriadení Európskeho 
podporného úradu 
pre azyl) 

 

Ciele 

EASO prispieva k fungovaniu spoločného európskeho azylového systému. Účelom EASO je 
zjednodušiť, koordinovať a posilniť praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v mnohých 
oblastiach azylu, napríklad: poskytovať praktickú a operačnú podporu členským štátom; 
poskytovať operačnú podporu členským štátom, ktoré majú špecifické potreby, či členským 
štátom, ktorých azylové systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku; zabezpečiť vedeckú a 
technickú pomoc na účely vytvárania politík a právnych predpisov EÚ vo všetkých oblastiach, 
ktoré majú na oblasť azylu priamy alebo nepriamy vplyv. 

Úlohy 

– Trvalá podpora: podpora a stimulovanie spoločnej kvality azylového konania 
prostredníctvom spoločného odborného vzdelávania, spoločného vzdelávacieho programu 
v oblasti azylu a spoločných informácií o krajinách pôvodu. 

– Osobitná podpora: prispôsobená pomoc, budovanie kapacít, presun osôb, špecifická 
podpora a špecifické procesy kontroly kvality. 

– Núdzová podpora: organizovanie opatrení solidarity pre členské štáty, ktoré sú 
pod mimoriadnym tlakom, zabezpečením dočasnej podpory a pomoci na opravy alebo 
znovuvybudovanie azylového systému. 

– Podpora v podobe informácií a analýz: zdieľanie a zjednocovanie informácií a údajov, 
analýza a hodnotenie: nielen porovnávanie a zdieľanie informácií, ale aj spoločná analýza 
trendov a spoločné hodnotenie. 

– Podpora pre tretie krajiny: podpora vonkajšieho rozmeru, podpora partnerstiev s tretími 
krajinami na nachádzanie spoločných riešení, napríklad budovaním kapacít a programami 
regionálnej ochrany, a koordinácia opatrení členských štátov týkajúcich sa presídlenia. 
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Správa Správna rada 

Zloženie  

Správna rada EASO pozostáva z jedného člena z každého členského štátu s výnimkou Dánska, 
dvoch členov Európskej komisie a jedného nehlasujúceho člena z UNHCR. Všetci členovia sa 
vymenúvajú na základe ich skúseností, profesijnej zodpovednosti a vysokej úrovne odborných 
znalostí v oblasti azylu. 

Chorvátsko bolo tiež pozvané na účasť na zasadnutiach správnej rady a ostatných relevantných 
zasadnutiach ako pozorovateľ, a to do 1. júla 2013, keď sa stalo plným členom EASO po tom, 
ako nadobudla účinnosť Zmluva o pristúpení z 9. decembra 2011 medzi EÚ a Chorvátskom.  

Dánsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko sú pozvané, aby sa ako pozorovatelia 
zúčastnili na všetkých zasadnutiach správnej rady a iných relevantných zasadnutiach. 

Úlohy  

Hlavné funkcie správnej rady ako riadiaceho a plánovacieho orgánu EASO sú stanovené 
v článku 29 nariadenia o EASO a zahŕňajú vymenúvanie výkonného riaditeľa a prijímanie 
pracovného programu a výročných správ úradu a schvaľovanie všeobecného rozpočtu EASO. 
Nesie celkovú zodpovednosť za zabezpečenie účinného vykonávania úloh úradu.  

Výkonný riaditeľ 

Výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich úloh nezávislý, je zákonným zástupcom úradu a 
zodpovedá medziiným aj za administratívne riadenie EASO a vykonávanie pracovného 
programu a rozhodnutí správnej rady. Výkonný riaditeľ EASO, Dr. Robert K. Visser, nastúpil 
do úradu 1. februára 2011. Jeho funkčné obdobie je päť rokov, je obnoviteľné raz na ďalšie tri 
roky. 

Poradné fórum 

EASO zriadilo poradné fórum v súlade s článkom 51 nariadenia o EASO. Poradné fórum úradu 
umožňuje zabezpečiť úzky dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými orgánmi. 
Poradné fórum je mechanizmom výmeny informácií a sústreďovania poznatkov medzi EASO, 
organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti azylu. 
V súlade s nariadením o EASO sa poradný výbor stretáva aspoň raz ročne na plenárnom 
zasadnutí. EASO má okrem toho ročný konzultačný kalendár, podľa ktorého organizuje rôzne 
poradné metodiky a činnosti, t. j. zasadnutia expertov, workshopy, semináre a online konzultácie. 

Vnútorný audit 

Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit (IAS). 

Vonkajšia kontrola 

Európsky dvor audítorov. 

Orgán udeľujúci absolutórium 

Európsky parlament na odporúčanie Rady. 

Zdroje, ktoré mal 
úrad k dispozícii v 
roku 2013  

Konečný rozpočet 

12 mil. EUR  

Stav zamestnancov k 31. decembru 2013 

Schválené pracovné miesta (dočasní zamestnanci): 45. Obsadené pracovné miesta: 44 

Ostatné pracovné miesta (zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti): 32. Obsadené 
pracovné miesta: 27 

Pracovné miesta spolu: 77 

Obsadené pracovné miesta: 71, z toho zamestnanci pridelení na tieto úlohy: 

– prevádzkové úlohy: 43 

– administratívne a podporné úlohy: 28 

Produkty a služby 
v roku 2013 

Činnosti EASO možno rozdeliť do piatich prioritných oblastí: trvalá podpora, osobitná podpora, 
núdzová podpora, podpora v podobe informácií a analýz a podpora pre tretie krajiny. 

Trvalá podpora: Pokiaľ ide o oblasť odborného vzdelávania, EASO zorganizoval 13 „školení 
školiteľov“, vytvoril tri nové vzdelávacie moduly a aktualizoval šesť existujúcich modulov, 
vypracoval dve vzdelávacie príručky a nástroj na koordináciu v oblasti odborného vzdelávania, 
skoncipoval nový vzdelávací plán, usporiadal každoročný didaktický seminár, dve zasadnutia 
týkajúce sa národných kontaktných miest pre odborné vzdelávanie a jedno zasadnutie 
s referenčnou skupinou pre vzdelávanie.  
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Práca úradu týkajúca sa kvality

Pokiaľ ide o 

 azylového procesu a rozhodnutí zahŕňala vytvorenie matice 
kvality EASO, zorganizovanie štyroch tematických stretnutí o praktickej spolupráci a zasadnutia 
zástupcov národných kontaktných miest na tému kvality.  

informácie o krajine pôvodu

V oblasti týkajúcej sa 

 (Country of Origin Information – COI), úrad zaviedol 
sieťový prístup k COI, vytvoril tri špecifické siete COI pre Sýriu, Somálsko a Pakistan, 
na spoločnom európskom portáli COI sprístupnil 2108 nových dokumentov týkajúcich sa COI, 
zorganizoval dve zasadnutia národných spoločných administrátorov portálu, dve zasadnutia 
strategickej siete pre COI a desať workshopov a seminárov venovaných konkrétnym krajinám. 
Úrad okrem toho vypracoval komparatívnu analýzu o západnom Balkáne a zabezpečil školenie 
o portáli COI.  

neplnoletých osôb bez sprievodu

Úrad aktualizoval 

 úrad vydal publikáciu pod názvom 
„Postup EASO pri posudzovaní veku v Európe“ (EASO Age Assessment Practice in Europe), 
zorganizoval štyri zasadnutia o praktickej spolupráci, každoročnú konferenciu na túto tému a 
vykonal prieskum týkajúci sa vyhľadávania rodinných príslušníkov.  

zoznam jazykov, pri ktorých je v rámci členských štátov k dispozícii priamy 
preklad, zúčastnil sa na súvisiacich zasadnutiach agentúr SVV o obchodovaní s ľuďmi a posilnil 
spoluprácu s členmi súdov a tribunálov

Osobitná podpora: Úrad poskytol 

. 

osobitnú podporu Švédsku a Taliansku. V prípade Švédska 
úrad poskytol špecifické školenie o dvoch moduloch EASO, kým v prípade Talianska úrad prispel 
k zavedeniu plánu osobitnej podpory, ktorý pozostával zo 45 podporných činností. V rámci 
desiatich podporných tímov pôsobilo 25 expertov, ktorí zabezpečili šesť tematických seminárov 
o dublinskom nariadení a COI, mapovali taliansky prijímací systém a poskytovali školenia 
pre talianskych súdnych zamestnancov. Úrad okrem toho zorganizoval dve zasadnutia 
o praktickej spolupráci v oblasti presunu osôb, zúčastnil sa na prvom výročnom fóre o presune 
osôb a bol súčasťou stredomorskej pracovnej skupiny

Núdzová podpora: Úrad poskytol núdzovú podporu Grécku a Bulharsku, pričom vyslal 49 
expertov, ktorí pôsobili v rámci 25 podporných tímov pre oblasť azylu. Realizoval sa projekt 
EASO-UNHCR pre Grécko týkajúci sa spracovania nevyriešených prípadov a v spolupráci 
s agentúrou Frontex prebehlo núdzové cvičenie na rumunsko-maďarskej hranici. Úrad 
zorganizoval tri zasadnutia národných kontaktných miest v rámci rezervnej skupiny pre oblasť 
azylu. 

, pričom v jeho zodpovednosti bolo osem 
opatrení. 

Podpora v podobe informácií a analýz: Úrad uverejnil svoju výročnú správu o stave azylu 
v EÚ v roku 2012, tri štvrťročné správy o azyle a dvanásť mesačných správ o otázkach azylu. 
Okrem toho vyvinul druhú fázu systému včasného varovania a pripravenosti.  

Podpora pre tretie krajiny: Úrad prijal stratégiu v oblasti vonkajších opatrení, podieľal sa 
na Pražskom procese a partnerstve v oblasti mobility v rámci EÚ s Tuniskom a Marokom 
a s Jordánskom viedol dialóg o migrácii, mobilite a bezpečnosti. V kontexte nástroja európskeho 
susedstva a partnerstva bol v decembri 2013 schválený projekt s týmito tromi krajinami. Úrad 
zorganizoval dve zasadnutia o praktickej spolupráci, jeden o presídlení a druhý o vonkajších 
aspektoch spoločného európskeho azylového systému (Common European Asylum System – 
CEAS) a zúčastnil sa na na dvoch seminároch o nástroji technickej pomoci a výmene informácií 
(TAIEX).  

Pokiaľ ide o organizáciu EASO, úrad zorganizoval štyri zasadnutia správneho výboru, prijal tri 
rozhodnutia správneho výboru, podpísal pracovnú dohodu s UNHCR a FRA, usporiadal tretie 
zasadnutie poradného fóra a s občianskou spoločnosťou konzultoval o rôznych témach. Úrad 
prijal svoj viacročný pracovný program na obdobie 2014 – 2016. A napokon Európska komisia 
vykonala v roku 2013 hodnotenie dosahu praktickej spolupráce úradu na azyl a hodnotenie 
systému CEAS. 

Zdroj: Informácie poskytnuté úradom.  
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ODPOVEĎ ÚRADU 
 

 
11: Základ pre časovo rozlíšené náklady bol hrubý odhad a úrad EASO čakal od úradu PMO na 
potvrdenie všetkých nárokov pre zamestnancov, ktorí nastúpili do pracovného pomeru v roku 2013. 
Úrad EASO v súčasnosti používa sledovací systém miezd (Excel) na zaznamenávanie všetkých 
nárokov, ktoré dostali alebo majú dostať jednotliví zamestnanci. 
 
12: Neskoré platby úradu EASO sa radikálne znížili v lete 2013. V dôsledku značného zvýšenia 
pracovného zaťaženia v súvislosti s činnosťami na konci roku však v poslednom štvrťroku 2013 opäť 
došlo k oneskoreniu platieb. Nové postupy, medzi ktoré patrí hromadné zadávanie platieb, boli 
zavedené s cieľom znížiť mieru neskorých platieb. 
 
13: Zavádzanie zostávajúcich šiestich štandardov vnútornej kontroly prebieha a úplne zavŕšené bude 
v roku 2014. 
 
14: Úrad EASO potvrdzuje, že vykonal podstatné zlepšenia vo svojom rozpočtovom hospodárení 
v roku 2013, a bude nepretržite sledovať využívanie rozpočtových prostriedkov. To zabezpečí vysokú 
mieru plnenia rozpočtu a správny prenos rozpočtových prostriedkov.  
 
15: Úrad EASO zaviedol mesačný sledovací a vykazovací systém prijatých rozpočtových záväzkov, 
aby zabezpečil včasné zrušenie záväzkov a obmedzil prenosy rozpočtových prostriedkov do 
nasledujúceho roka na sumu, ktorá je potrebná a dostatočná na pokrytie existujúcich právnych 
požiadaviek. 
 
16: Otázky na pohovory a písomné testy boli formulované na základe požiadaviek pre dané pracovné 
miesto, ako to bolo uvedené v oznámení o pracovnom mieste. Hlavným dôvodom, prečo neboli 
sformulované pred prípravnou schôdzou, bolo zaručenie ich dôvernosti. 
Pri mnohých podstatných kritériách pre dané pracovné miesto, medzi ktoré patrí napríklad vynikajúca 
schopnosť plánovať a riešiť problémy, existuje riziko, že hodnotenie na základe údajov v prihláške by 
nemuselo byť spravodlivé. S cieľom zvýšiť transparentnosť úrad EASO uvádza všetky kritériá, ktoré 
sa budú hodnotiť na pohovore, v osobitnom odseku v oznámení o pracovnom mieste. Úrad EASO 
rešpektuje pripomienku Dvora audítorov a zmenil znenie vyhlásenia o konflikte záujmov pre členov 
výberových komisií. Okrem toho bola 29. novembra 2013 podpísaná stratégia na predchádzanie 
konfliktu záujmov a jeho riadenie. 
 
17: Váhy výberových kritérií a minimálny počet bodov sa stanovujú pred preskúmaním prihlášok. 
Podľa politiky prijímania zamestnancov úradu EASO je minimálny počet bodov potrebný na pozvanie 
na pohovor a zaradenie do rezervného zoznamu stanovený na 70 % a je platný pre všetky výberové 
konania. V zápisnici z výberových konaní sa navyše uvádza, že minimálny počet bodov bol 
stanovený vopred. 
 
 
 
 
 


	ÚVOD
	INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI
	VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI
	Zodpovednosť vedenia
	Zodpovednosť audítora
	Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky
	Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

	PRIPOMIENKY K SPOĽAHLIVOSTI ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
	PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM
	PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU
	KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

		2014-10-20T16:46:47+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




