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Programy vzdelávania vo vidieckych oblastiach sú „zle riadené 
a stoja priveľa,“ hovoria audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú programy odborného vzdelávania a poradenstva 
financované EÚ vo vidieckych oblastiach príliš nákladné, často existujú zdvojené programy 
a uprednostňujú sa určení poskytovatelia odborného vzdelávania. V správe audítorov sa konštatujú 
nedostatočné postupy riadenia členských štátov a nedostatočný dohľad Európskej komisie. 

Hoci poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo naďalej zostávajú ústrednými pre vidiecke hospodárstvo, politika 
rozvoja vidieka EÚ sa tiež zameriava na revitalizáciu vidieckych oblastí prostredníctvom odborného vzdelávania, 
odbornej prípravy a prenosu vedomostí. EÚ podporuje projekty odborného vzdelávania a poradenstva 
vo vidieckych oblastiach prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Na obdobie 
rokov 2007 – 2013 dosiahli prostriedky vyčlenené na tieto činnosti výšku 1,3 mld. EUR. Spolufinancovaním 
členskými štátmi celková podpora z verejných prostriedkov dosiahla výšku 2,2 mld. EUR. Na roky 2014 – 2020 
suma prekračuje výšku 4 mld. EUR.  

Audítori EÚ posúdili, či Komisia a členské štáty zaviedli vhodné systémy riadenia a kontroly. Navštívili päť 
členských štátov: Španiesko (Galíciu), Rakúsko, Poľsko, Švedsko a Spojené kráľovestvo (Anglicko), na ktoré sa 
vzťahuje viac ako 65 % výdavkov.  

Audítori zistili, že riadenie odbornej prípravy nebolo vo všeobecnosti dostatočné. Členské štáty sa príliš spoliehali 
na návrhy poskytovateľov a akýkoľvek typ odborného vzdelávania bol považovaný za „dobrý“ a oprávnený 
na verejné financovanie. Nedostatočná analýza návrhov znamenala riziko, že sa budú financovať irelevantné 
činnosti a tiež, že dôjde k zdvojeniu činností súvisiacich so vzdelávaním, ktoré už sú na trhu ľahko dostupné. 
Niektoré podporené projekty vzdelávania boli 10-násobne drahšie ako už dostupné ekvivalentné školenia.  

„Vzdelávanie by malo zodpovedať určeným potrebám a byť poskytované za primerané náklady kvalifikovanými 
a skúsenými školiteľmi” povedal p. Jan Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Príliš často 
tomu však tak nie je.“ 

Audítori tiež zaznamenali, že absencia spravodlivého a trasparentného výberu znamenala, že dlhodobí a 
etablovaní poskytovatelia boli opakované vybraní a získali väčšinu finančných prostriedkov. V Rakúsku mali istí 
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poskytovatelia prednostný prístup k relevantným informáciám pri príprave návrhov v súvislosti s odbornou 
prípravou. V Poľsku uprednosťňoval systém zadávania zákaziek dlhodobým poskytovateľov. Vo Švédsku 
a v Španielsku bolo odborné vzdelávanie poskytované interne bez zdôvodnenia vylúčenia školiteľov 
zo súkromného sektora.  

Návrhom projektov často chýbali dostatočne podrobné informácie, ktoré by umožnili účelné posúdenie nákladov 
súvisiacich s plánovanými činnosťami. Vnútroštátne orgány však uviedli vo svojich kontrolných zoznamoch, že 
náklady boli overené.  

Príklady, keď členské štáty zaplatili príliš veľa, zahŕňajú: platby, ktoré neboli znížené, hoci skutočný počet 
účastníkov bol nižší, ako sa plánovalo, platby vykonané na základe nespoľahlivých prezenčných listín a účtované 
náklady, ktoré boli oveľa vyššie ako sumy skutočne uhradené subdodávateľom. Dostupné informácie, napríklad 
priame reakcie účastníkov, sa len zriedka používali na posúdenie kvality poskytovaných školení, zozbierali sa však 
pomerne zjednodušené ukazovatele, ako je počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu alebo počet 
financovaných dní školení.  

V správe sa odporúča členským štátom, aby: 

• vyberali činnosti odborného vzdelávania, ktoré budú zodpovedať potrebám určeným prostredníctvom 
opakovanej analýzy, a predišli riziku, že výberový postup bude ovplyvnený zo strany poskytovateľov;  

• zlepšili hodnotenie kvalifikovanosti a skúsenosti poskytovateľov vzdelávania;  
• zhonotili potrebu podpory činností, ktoré sú dostupné na trhu za primeranú cenu.  

Poskytovatelia vzdelávania a poradenstva by mali mať povinnosť predložiť informácie, ktoré sa nebudú týkať len 
spokojnosti účastníkov, ale pomocou ktorých bude možné aj otestovať, či sa naučili to, čo mali.  

 

Osobitná správa č. 12/2015: Prioritu EÚ týkajúcu sa podpory vidieckeho hospodárstva založeného na 
znalostiach ovplyvňuje nedostatočné riadenie opatrení v oblasti prenosu znalostí a poradenstva je dostupná 
v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine (v ostatných jazykoch bude dostupná v dohľadom čase). 

 


