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EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 

 

Integrita a uplatňovanie systému EU ETS (6/2015) 

Dvor audítorov zistil závažné nedostatky vo vykonávaní fázy II 
systému (2008 – 2012) a problémy v súvislosti so spoľahlivosťou 
rámca na ochranu integrity trhu. Pri audite sa odhalilo, že na úrovni 
EÚ sa nevykonáva dohľad nad trhom s emisiami a spolupráca 
v oblasti právnej regulácie bola nedostatočná. Právna definícia 
emisných kvót nie je dostatočne jasná. Postupy členských štátov 
na kontrolu otvárania účtov v systéme EU ETS, monitorovanie 
transakcií a spoluprácu s regulačnými orgánmi mali významné 
nedostatky.  

Významné nedostatky sa zistili aj v členských štátoch a v Komisii 
pri uplatňovaní rámca kontroly EU ETS vo fáze II. Systémy 
na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií neboli 
dostatočne dobre uplatňované ani zharmonizované. Nedostatky sa 
vyskytli v usmerneniach Komisie a monitorovaní vykonávania 
členskými štátmi počas fázy II EU ETS a Komisia nehodnotila národné 
alokačné plány členských štátov vo fáze II dostatočne transparentne.  

Audítori zistili, že by bolo potrebné vyriešiť niekoľko otázok, aby bol 
rámec dostatočne spoľahlivý, aby sa zabezpečila lepšia právna 
regulácia a lepší dohľad a aby sa posilnila dôvera investorov 
na podporu systému EU ETS ako nástroja politiky v oblasti životného 
prostredia. 

 

Ako inštitúcie a orgány EÚ vypočítajú, znížia a kompenzujú svoje 
emisie skleníkových plynov? (14/2014) 

Pri audite sa posudzovalo, či inštitúcie a orgány EÚ mali zavedené 
politiky na zníženie vplyvu ich administratívnej činnosti na životné 
prostredie a či sa tieto politiky vykonávali účinne. 

Audítori vyzvali inštitúcie a orgány EÚ k vypracovaniu spoločnej 
politiky na zníženie emisií skleníkových plynov („emisnej stopy“). 
Dospeli k záveru, že pokrok pri zavádzaní európskej schémy 
pre environmentálne manažérstvo a audit bol pomalý 
a o skutočnom množstve emisií boli k dispozícii len neucelené 
informácie. Len zopár inštitúcií a orgánov využívalo ekologické 
postupy verejného obstarávania systematicky. 

Hoci sa inštitúciám a orgánom EÚ podarilo zvrátiť trend zvyšovania 
emisií skleníkových plynov súvisiacich so spotrebou energie v ich 
budovách, na základe dostupných údajov nebolo možné 
identifikovať jasné trendy poklesu, pokiaľ ide o iné zdroje emisií, 
napríklad služobné cesty. Menej než polovica kontrolovaných 
inštitúcií a orgánov EÚ stanovila vyčíslené ciele týkajúce sa zníženia 
svojich emisií. 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_14/QJAB14014SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_14/QJAB14014SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=31989�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_14/QJAB14014SKC.pdf�
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Pomoc EÚ Ukrajine (32/2016) 
Dvor audítorov preskúmal, či pomoc poskytnutá Komisiou a Európskou 
službou pre vonkajšiu činnosť účinne podporila transformáciu Ukrajiny 
na dobre spravovaný štát v oblasti správy verejných financií, v odvetví 
plynárenstva a v oblasti boja proti korupcii v období 2007 – 2015. 
Do roku 2014 mal dialóg na vysokej úrovni o energetickej spolupráci 
medzi EÚ a Ukrajinou obmedzenú účinnosť z hľadiska reštrukturalizácie 
odvetvia plynu, a to pre nedostatok úprimného odhodlania na strane 
Ukrajiny. Vplyv na dialóg mali aj rozchádzajúce sa názory zainteresovaných 
strán v EÚ na bezpečnosť dodávok plynu pre EÚ cez Ukrajinu. Mnoho 
rovnakých významných problémov vzniklo v období 2007 až 2015 a pokrok 
v modernizácii tranzitnej plynovej sústavy bol obmedzený. Úsilie Komisie 
dostať ceny energie na Ukrajine na ekonomicky odôvodnené úrovne 
ani snaha znížiť deficit Naftogazu v období rokov 2007 – 2013 neboli 
úspešné. Od roku 2004 sa však dosiahli dôležité medzníky a Komisia sa 
úspešne vyhla väčším pozastaveniam dodávok plynu do EÚ v roku 2014 
a 2015, a to aj napriek kríze medzi Ukrajinou a Ruskom. 

 

Programy pomoci EÚ na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 
v Litve, Bulharsku a na Slovensku: od roku 2011 sa dosiahol určitý pokrok, 
ale prichádzajú závažné výzvy (22/2016) 
Audítori preskúmali pokrok programov pomoci EÚ na vyraďovanie 
jadrových zariadení z prevádzky, ktorý sa dosiahol od roku 2011 a ktorých 
náklady sa odhadujú na 350 až 500 mld. EUR. Orgány členských štátov 
tvrdili, že elektrárne boli nezvratne uzavreté, no nie všetky očakávané 
výstupy, ktoré Komisia používa na posúdenie pokroku smerom 
k nezvratnému uzatvoreniu, boli plne dosiahnuté. Demontáž kľúčových 
komponentov v zónach s nižšou mierou radiácie, ako sú turbínové haly, 
výrazne pokročila v elektrárňach Ignalina (Litva), Kozloduj (Bulharsko) 
a Bohunice (Slovensko). V oblastiach s vyššou radiáciou, napríklad 
v budovách reaktorov, však ešte stále zostávali nevyriešené kritické výzvy. 
Všetky tri členské štáty zriadili na mieste kľúčové infraštruktúry na dočasné 
nakladanie s odpadom, ale takmer všetky kľúčové projekty infraštruktúry 
zaznamenali oneskorenia. Najväčšie oneskorenia boli v Litve, kde bol 
konečný dátum vyradenia z prevádzky od roku 2011 odložený o ďalších 
deväť rokov na rok 2038. 
Spolufinancovanie programov EÚ zo strany členských štátov bolo 
obmedzené. Rozdiel medzi nákladmi na vyraďovanie z prevádzky 
a financovaním vzrástol v Litve od posledného auditu v roku 2011 
na 1,56 mld. EUR. Medzera vo financovaní sa v Bulharsku v súčasnosti 
odhaduje na 28 mil. EUR a na Slovensku 92 mil. EUR. Cielené programy EÚ 
na financovanie programov vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky 
nevytvorili správne stimuly na včasné a nákladovo efektívne vyraďovanie 
z prevádzky, pričom takmer všetky kľúčové projekty infraštruktúry 
zaznamenali oneskorenia. 
Budúce náklady na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a konečné 
uloženie vyhoreného jadrového paliva nie sú vždy zaúčtované ako rezervy 
alebo uvedené v poznámkach k účtovnej závierke. To znižuje 
transparentnosť a obmedzuje schopnosť orgánov náležite plánovať, ako 
pokryť budúce náklady na vyraďovanie z prevádzky a likvidáciu odpadu. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40134�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=37685�
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Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie prostredníctvom rozvoja 
vnútorného trhu s energiou: je potrebné väčšie úsilie (16/2015) 

Vnútorný trh s energiou by mal umožniť voľný tok plynu a elektrickej 
energie na území EÚ a obchodovanie s nimi. V tejto správe sa poukazuje 
na to, že cieľ EÚ dokončiť vnútorný trh s energiou do roku 2014 nebol 
dosiahnutý. Do kompletnej realizácie tretieho energetického balíka 
zostáva ešte dlhá cesta. 

Energetická infraštruktúra v Európe doteraz vo všeobecnosti nebola 
navrhnutá na plne integrované trhy, a preto účinne nezabezpečovala 
bezpečnosť dodávok energie. 

Pri audite sa preskúmali prípadové štúdie zo šiestich členských štátoch – 
Bulharska, Estónska, Litvy, Poľska, Španielska a Švédska. Zistili sa 
významné rozdiely v tom, ako členské štáty organizujú svoje trhy 
s energiou. Táto situácia vyvolávala riziko brzdenia integrácie trhu EÚ ako 
celku. Audítori dospeli k záveru, že finančná podpora z rozpočtu EÚ 
prispela len v obmedzenej miere. Cezhraničný tok energie si vyžaduje 
väčšiu spoluprácu susediacich krajín. 

Audítori dospeli k záveru, že Európska komisia by preto mala určiť, ktorá 
energetická infraštruktúra v EÚ sa aktívne nepoužíva, a mala by 
spolupracovať s členskými štátmi na prekonávaní prekážok pri jej využití 
na vnútornom trhu s energiou. Okrem toho by Komisia mala zvážiť nové 
cesty, ktorými jeden členský štát sprístupní energiu zákazníkom v druhom 
členskom štáte, napríklad prostredníctvom rozvoja regionálnych 
prevádzkovateľov infraštruktúry. Vnútorný trh s energiou nebol v čase 
auditu hlavným cieľom financovania energetickej infraštruktúry. Audítori 
odporučili, aby Komisia vypracovala legislatívne návrhy o tom, ako 
podmieniť rozhodovanie o výbere projektov energetickej infraštruktúry 
na financovanie náležitým a nepretržitým fungovaním trhu s energiou 
v členských štátoch. 

 

Podpora z energetického nástroja AKT-EÚ pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov vo východnej Afrike (15/2015) 

V období 2006 až 2013 bolo z ERF na nástroj pre energetiku pridelených 
475 mil. EUR, z toho väčšina na granty na projekty v subsaharskej Afrike. 
Pri audite sa posudzovalo, či sa Komisii prostredníctvom nástroja 
pre energetiku podarilo zlepšiť prístup chudobných obyvateľov 
vo východnej Afrike k energii z obnoviteľných zdrojov. 

Zistilo sa, že vďaka nástroju sa dosiahlo niekoľko významných úspechov, 
no stále bolo potrebné zlepšiť dohľad. Komisia urobila niekoľko dobrých 
volieb spomedzi navrhovaných projektov, ale nepodarilo sa jej dostatočne 
podrobne monitorovať pokrok. Správy, ktoré predložili projektoví 
manažéri, boli rôznej kvality a Komisia sa nepokúsila zabezpečiť 
dodržiavanie povinností týkajúcich sa vypracúvania správ. Keď projekty 
narazili na vážne ťažkosti, zamestnanci Komisie dostatočne nevyužili 
návštevy projektov na mieste a monitorovacie kontroly, aby doplnili 
informácie, ktoré im poskytli zodpovední partneri. V správe sa odporučilo, 
aby sa v budúcnosti projekty vyberali dôslednejšie, aby sa zlepšilo ich 
monitorovanie a zvýšila udržateľnosť. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_15/SR_ENERGY_AFRICA_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_15/SR_ENERGY_AFRICA_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=34751�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=34611�
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Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov – dosiahli sa ňou dobré výsledky? (06/2014) 

Pri audite sa hodnotili výsledky dvoch najdôležitejších zdrojov financovania 
na podporu obnoviteľnej energie – Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) – pričom sa preskúmalo, či boli 
finančné prostriedky v tomto období pridelené na nákladovo účinné 
a premyslené projekty týkajúce sa výroby obnoviteľnej energie, ktoré boli 
vybrané na základe vhodne stanovených priorít a majú racionálne ciele, 
ako aj to, do akej miery sa týmito finančnými prostriedkami dosiahli dobré 
výsledky z hľadiska plnenia cieľa EÚ na rok 2020 týkajúceho sa 
obnoviteľných zdrojov energie. 

Pri audite sa zistilo, že ak má financovanie EÚ v maximálnej možnej miere 
prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, je potrebné vykonať zlepšenia. 
Kontrolované projekty vyprodukovali výstupy podľa plánu a väčšina z nich 
bola dostatočne premyslená a po výbere pripravená na realizáciu. Pri 
realizácii projektov nedošlo k výraznému prekročeniu nákladov 
ani oneskoreniam a kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 
boli inštalované podľa plánu a boli v prevádzke. Výsledky súvisiace 
s produkciou energie sa však nedosiahli vždy, prípadne neboli náležite 
merané. Celková hodnota získaná za finančné prostriedky bola 
obmedzená, lebo nákladová účinnosť nebola hlavnou zásadou 
pri plánovaní a realizácii projektov, a pridaná hodnota EÚ vyplývajúca 
z výdavkov bola tiež obmedzená. 

 

Nákladová efektívnosť investícií do energetickej účinnosti v rámci politiky 
súdržnosti (21/2012) 

Pri audite sa posudzovalo, či boli investície do energetickej účinnosti 
v rámci politiky súdržnosti nákladovo efektívne, pričom sa skúmalo, či sa 
v rámci programovania a financovania stanovili vhodné podmienky 
pre zabezpečenie nákladovo efektívnych investícií do energetickej 
účinnosti a či projekty energetickej účinnosti budov verejnej správy boli 
nákladovo efektívne.  

Dvor audítorov zistil, že priemerná doba návratnosti kontrolovaných 
investičných projektov v oblasti energetickej účinnosti presahovala 
50 rokov (v krajných prípadoch až 150 rokov), z čoho vyplýva, že finančné 
prostriedky na takéto investície sa mohli vynaložiť hospodárnejšie. 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_SK.PDF�
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Námorná doprava v EÚ: v rozbúrených vodách – príliš neúčinné 
a neudržateľné investície (23/2016) 

Na investície do prístavov v rokoch 2000 až 2013 poskytla EÚ 6,8 mld. EUR. 
Pri tomto audite sa hodnotili stratégie námornej nákladnej dopravy 
Komisie a členských štátov EÚ a ekonomická výhodnosť investícií 
do prístavov financovaných z prostriedkov EÚ.  

Dvor audítorov zistil, že stratégie rozvoja zavedené členskými štátmi 
a Komisiou neposkytovali dostatok informácií, ktoré by umožnili účinné 
plánovanie prístavných kapacít. Financovanie podobných prístavných 
infraštruktúr a nadstavieb v susediacich prístavoch malo za následok 
neúčinné a neudržateľné investície, s veľkým rizikom, že investície 
v približnej výške 400 mil. EUR sa premrhali. Často chýbali cestné 
a železničné spojenia medzi prístavmi a vnútrozemím alebo boli 
nedostatočné, čo znamená, že na to, aby pôvodné investície do prístavov 
fungovali dobre, by boli potrebné ďalšie financie z verejných zdrojov. 
Z opätovného posúdenia piatich projektov, ktoré už boli kontrolované 
v roku 2010, vyplynula nedostatočná ekonomická výhodnosť: využívanie 
infraštruktúry, ktorá bola k týmto prístavom pripojená vďaka financovaniu 
EÚ, bola po takmer desiatich rokoch prevádzky stále nedostatočná. Okolité 
prístavné zóny v prípade štyroch prístavov boli úplne alebo takmer 
prázdne, kým v piatom prístave neprebiehala žiadna aktivita. 

Zistili sme tiež, že Komisia neprijala nevyhnutné opatrenia v oblasti štátnej 
pomoci a colných režimov, aby námorným prístavom umožnila súťažiť 
za rovnakých podmienok. 

 

Systém EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív (18/2016) 

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
tvoril v doprave v roku 2020 aspoň 10 % celkovej spotreby energie v tomto 
odvetví. Na tento účel sa môžu započítavať len biopalivá certifikované ako 
udržateľné. Udržateľnosť väčšiny biopalív uvádzaných na trh EÚ certifikujú 
dobrovoľné schémy uznané Komisiou. 

Dvor audítorov dospel k záveru, že pre nedostatky v postupoch Komisie 
týkajúcich sa uznávania a následnom dohľade nad dobrovoľnými schémami, 
nebol systém EÚ na certifikáciu udržateľnosti biopalív úplne spoľahlivý. 
Komisia vo svojich posudkoch v dostatočnej miere nepokryla niektoré 
dôležité aspekty potrebné na zabezpečenie udržateľnosti biopalív. 

Komisia navyše prijala rozhodnutia o uznaní dobrovoľných schém, ktoré 
nemali zavedené primerané postupy overovania, či pôvod biopalív 
vyrobených z odpadu bol skutočne odpad alebo či boli pri surovinách 
na výrobu biopalív vypestovaných v Európskej únii splnené 
environmentálne požiadavky EÚ v oblasti poľnohospodárstva.  

Niektoré uznané schémy neboli dostatočne transparentné, prípadne bolo 
v ich riadiacich štruktúrach zastúpených len niekoľko hospodárskych 
subjektov. 

Pokiaľ ide o plnenie 10 % cieľa v oblasti dopravy, Dvor audítorov zistil, 
že štatistické údaje môžu byť nadhodnotené, pretože členské štáty môžu 
vykázať ako udržateľné aj také biopalivá, ktorých udržateľnosť nebola 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=37734�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=37264�
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overená. 

 

Železničná nákladná doprava v EÚ: stále nie na správnej dráhe (8/2016) 

Z rozpočtu EÚ sa v rokoch 2007 až 2013 prispelo na financovanie 
železničných projektov sumou približne 28 mld. EUR. Napriek tomu 
a napriek priorite, ktorú Komisia prisúdila presunu nákladnej dopravy z ciest 
na železnice, nákladná železničná doprava v EÚ nedokázala za posledných 
15 rokov, ktoré predchádzali vypracovaniu tejto správy, účinne reagovať 
na konkurenciu, ktorú predstavuje cestná doprava. Pri audite sa 
posudzovalo, či EÚ dokázala účinne skvalitniť železničnú nákladnú dopravu 
a či sa výkonnosť železničnej nákladnej dopravy v EÚ zlepšila, pokiaľ ide 
o jej podiel na všetkých druhoch dopravy a prepravený objem od roku 
2000. Železnica je šetrnejšia k životnému prostrediu a využíva menší objem 
dovezenej ropy ako ostatné spôsoby dopravy, nedokázala však reagovať 
na konkurenciu cestnej dopravy. Pri audite sa zistilo, že celkovo je 
výkonnosť železničnej dopravy stále neuspokojivá, pričom pozícia cestnej 
dopravy sa naďalej posilňovala. 

V rámci auditu sa dospelo k záveru, že vytvorenie jednotného európskeho 
železničného priestoru je ešte stále ďaleko. Železničná sieť EÚ je 
vo všeobecnosti ešte stále systém samostatných národných sietí. 

Postupy riadenia dopravy neboli prispôsobené potrebám železničnej 
nákladnej dopravy, a to ani v rámci koridorov železničnej nákladnej 
dopravy. Zlá údržba železničnej siete môže ovplyvniť udržateľnosť 
a výkonnosť infraštruktúry financovanej z prostriedkov EÚ. Ak sa zistené 
nedostatky nevyriešia, problém samy osebe nevyriešia ani dodatočné 
financie. Komisia a členské štáty musia pomôcť prevádzkovateľom 
infraštruktúry a železničným spoločnostiam zlepšiť spoľahlivosť, frekvenciu, 
pružnosť, orientáciu na zákazníka, prepravný čas a cenu nákladnej dopravy. 

 

Vnútroštátna vodná doprava v Európe: od roku 2001 žiadne významné 
zvýšenie jej podielu na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti (1/2015) 

Pri audite sa posudzovalo, či projekty spolufinancované z rozpočtu EÚ 
účinne prispeli k zvýšeniu podielu vnútrozemskej vodnej nákladnej dopravy 
a zlepšeniu splavnosti a či boli stratégie vnútrozemskej vodnej dopravy EÚ 
jednotné a založené na relevantných a komplexných analýzach. 

Zistilo sa, že v dôsledku neschopnosti odstrániť problémové miesta došlo 
len k malému pokroku. Projekty spolufinancované EÚ neboli vykonané 
účinne, kým podiel vnútrozemskej vodnej dopravy ako alternatívy 
k cestnej preprave sa výrazne nezvýšil a nezlepšila sa ani splavnosť. 
Členské štáty venovali vnútrozemským vodným cestám malú pozornosť, 
a to aj napriek tomu, že ich Komisia stanovila za prioritu. Členské štáty 
prepojené hlavnými vodnými koridormi nemali vypracovanú žiadnu 
jednotnú celkovú stratégiu a v stratégiách EÚ sa nevenovala dostatočná 
pozornosť environmentálnym faktorom a ani tomu, akú pozornosť venovali 
členské štáty údržbe riek. 

Audítori odporučili, aby členské štáty uprednostňovali projekty 
vnútrozemských vodných ciest, ktoré prinášajú najväčšie a okamžité 
výhody, a aby Komisia zamerala financovanie na tie projekty, ku ktorým sú 
vypracované pokročilé plány na odstránenie problémových miest. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=36398�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=31393�
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DOPRAVA 

 

Účinnosť projektov v oblasti mestskej verejnej dopravy podporovaných 
Európskou úniou (1/2014) 

Pri audite sa posudzovala realizácia a účinnosť projektov v oblasti 
verejnej mestskej dopravy spolufinancovaných zo štrukturálnych 
fondov EÚ s cieľom zistiť, či splnili potreby používateľov a dosiahli svoje 
ciele. 

Zistilo sa, že dve tretiny projektov mestskej verejnej dopravy 
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sa nevyužívali 
v dostatočnej miere. Dvomi hlavnými faktormi, ktoré k tejto situácii 
prispievali, boli nedostatky v koncepcii projektov a nevhodná politika 
v oblasti mobility. Nedostatočné využitie projektov však 
vo všeobecnosti nesledovali ani navrhovatelia ani vnútroštátne orgány. 
Celkovo sa infraštruktúry a vozidlá u väčšiny projektov dodali v súlade 
so špecifikáciami projektu. Zistilo sa, že dochádzalo k značným 
oneskoreniam a prekročeniu nákladov, no po ukončení kontrolovaných 
projektov, takmer všetky spĺňali potreby používateľov. 

 

Boli programy Marco Polo účinné v presune dopravy z ciest? (3/2013) 

V rámci programov Marco Polo sa od roku 2003 financovali projekty, 
pri ktorých sa presúvala nákladná doprava z ciest na železnice, 
vnútrozemské vodné cesty a námornú dopravu na krátke vzdialenosti 
s cieľom obmedziť medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, zlepšiť 
environmentálnu výkonnosť nákladnej dopravy, znížiť výskyt zápch 
a zvýšiť bezpečnosť ciest.  

Vzhľadom na mnohé zistené nedostatky vyhodnotil Dvor audítorov 
tieto programy ako neúčinné. Nesplnili ciele stanovené pre výstupy 
a nemali vplyv na presun nákladnej dopravy z ciest; k dispozícii neboli 
žiadne údaje na posúdenie ich očakávaného prínosu; počet návrhov 
projektov nebol postačujúci; limitovaný vykázaný objem presunutej 
dopravy bol neistý; a mnohé projekty neboli udržateľné a začali by sa 
realizovať aj bez financovania EÚ.  

Dvor audítorov preto odporučil ukončiť programy Marco Polo 
a na zlepšenie výkonnosti budúcich programov podpory pre dopravu 
odporučil, aby bolo financovanie podmienené vykonaním hodnotenia 
ex ante týkajúceho sa potenciálneho dopytu, a v prípade že sa takýto 
potenciál preukáže, k budúcemu financovaniu by sa mali pripojiť jasné 
pravidlá a podmienky. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_SK.PDF�
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DOPRAVA 

 

Je využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na spolufinancovanie dopravných infraštruktúr v námorných 
prístavoch účinnou investíciou? (4/2012) 

Dvor audítorov posudzoval účinnosť projektov dopravnej 
infraštruktúry v námorných prístavoch a preskúmal ciele a výstupy 27 
projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu a spôsob, akým členské štáty riadili tieto výdavky 
a Komisia dohliadala na celý proces.  

Dvor audítorov zistil, že len 11 z 27 projektov účinne podporovalo 
ciele dopravnej politiky. Okrem toho niektoré stavby neboli 
dokončené, iné neboli v prevádzke a ďalšie si budú vyžadovať značné 
investície navyše, aby sa mohli začať účinne využívať. 

 

Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných 
osiach:Boli investície EÚ do železničnej infraštruktúry účinné? (8/2010) 

Audit bol zameraný na spolufinancovanie železničnej infraštruktúry 
zo strany EÚ a audítori skúmali jeho účinnosť pri zlepšovaní 
výkonnosti na transeurópskych osiach. Dvor audítorov dospel 
k záveru, že prijatím určitých opatrení by mohlo vynakladanie 
finančných prostriedkov EÚ prinášať väčšiu hodnotu, ale že EÚ 
prostredníctvom financovania prispela k vytvoreniu nových možností 
pre transeurópsku železničnú dopravu. 

Prostredníctvom projektov infraštruktúry spolufinancovaných EÚ sa 
zrealizovala plánovaná infraštruktúra v súlade s technickými 
špecifikáciami a po ich ukončení sa vytvorili nové a kvalitnejšie 
možnosti železničnej dopravy v kľúčových úsekoch prioritných 
projektov. V mnohých prípadoch sa úpravy technických špecifikácií 
robili vzhľadom na okolnosti, ktoré vyšli najavo v priebehu výstavby. 

Na tratiach zameraných na vysokorýchlostné služby v osobnej 
doprave, ktoré sa v plnej miere prevádzkujú podľa plánu, sa dosiahli 
zreteľné zlepšenia. Avšak využívanie konvenčných úsekov 
na zmiešanú a nákladnú dopravu, ktoré ťažia zo spolufinancovania 
EÚ, ovplyvňuje niekoľko faktorov, ktoré spôsobujú, že železničné 
služby zatiaľ nefungujú naplno na očakávanej úrovni. V európskej 
železničnej sieti pretrvávajú systémové prekážky, najmä v hraničných 
miestach. 

 
  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_SK.PDF�
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POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
A BIODIVERZITA 

 

Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru: potenciál dosiahnuť výrazne 
výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou (25/2015) 

Dvor audítorov preskúmal, či Európska komisia a členské štáty dosiahli 
výhodný pomer medzi kvalitou a cenou pomocou finančných prostriedkov 
z programov rozvoja vidieka na infraštruktúru, ako sú cesty, vodovodné 
systémy, školy a iné verejné zariadenia. Cieľom financovaných projektov 
bolo napríklad zlepšiť energetickú účinnosť verejných budov alebo 
zabezpečiť lepšiu ochranu pred povodňami. 

Hoci kontrolované projekty infraštruktúry mali pre vidiecke oblasti 
pozitívny prínos, pri audite sa zistilo, že členské štáty a Komisia konajúce 
na základe zdieľaného hospodárenia dosiahli len obmedzenú výhodnosť 
pomeru medzi kvalitou a cenou. S dostupnými finančnými prostriedkami 
sa mohlo dosiahnuť omnoho viac. Členské štáty nie vždy jasne odôvodnili 
potrebu použitia finančných prostriedkov EÚ určených na rozvoj vidieka. 
Namiesto toho, aby sa zamerali na zaistenie účinnej koordinácie 
s ostatnými fondmi, sa sústredili na to, aby sa vyhli dvojitému 
financovaniu. Nepodarilo sa účinne riadiť riziko, že projekty by sa 
realizovali aj bez peňazí EÚ, hoci bolo zaznamenaných niekoľko 
osvedčených postupov. 

Ako vyplýva z auditu, od roku 2012 Komisia prijala aktívnejší 
a koordinovanejší prístup. Ak sa vykonajú náležité zmeny, v období 2014 – 
2020 by to malo viesť k lepšiemu finančnému hospodáreniu. 

 

„Podpora EÚ krajinám produkujúcim drevo v rámci akčného plánu FLEGT 
(13/2015) 

Dvor audítorov preskúmal, či bola podpora poskytnutá Komisiou v rámci 
akčného plánu EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom 
hospodárstve na riešenie nezákonnej ťažby dreva dobre riadená. V rámci 
akčného plánu bolo v rokoch 2003 až 2013 vyčlenených 35 krajinám 
300 mil. EUR. 
Pri audite sa zistilo, že kým akčný plán bol vítanou iniciatívou, výsledky 
boli celkovo skromné. Pomoc sa neudelila krajinám produkujúcim drevo 
v súlade s jasnými kritériami a vplyv pomoci bol oslabený z dôvodu 
vysokého počtu krajín, ktoré sa snažili získať pomoc.  
Miera napredovania v príslušných krajinách sa značne líšila. Dve krajiny, 
Indonézia a Ghana, urobili dobrý pokrok smerom k úplnému licencovaniu 
ich dreva. Napredovanie však vo všeobecnosti bolo veľmi pomalé a mnoho 
krajín bojovalo s prekonávaním prekážok dobrej správy. Dvanásť rokov 
po zavedení akčného plánu Komisie systémy udeľovania licencií zatiaľ plne 
nefungujú ani v jednej partnerskej krajine. 
Chýbajúce primerané plánovanie zo strany Komisie spolu s chýbajúcimi 
jasnými prioritami financovania krajín produkujúcich drevo boli 
dôležitými faktormi, ktoré prispeli k tomuto nedostatočnému 
napredovaniu. 
Audit odporúča, aby Komisia stanovila jasné ciele a spôsoby ich 
dosiahnutia. Štyri krajiny zatiaľ v plnej miere nezaviedli nariadenie EÚ 
o ťažbe dreva, ktorého účelom bolo zabrániť vstupu dreva z nelegálnej 
ťažby na trh EÚ.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=35306�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
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POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
A BIODIVERZITA 

 

Je EFRR účinný pri financovaní projektov, ktoré priamo podporujú 
biodiverzitu v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2020? (12/2014) 

Dvor audítorov preskúmal, či členské štáty využili dostupné 
financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
na priamu podporu biodiverzity, a či boli spolufinancované projekty 
účinné v snahe zabrániť jej strate. 

Pri audite sa zistilo, že členské štáty využívali financovanie z EFRR 
na projekty v menšej miere v iných oblastiach. Ak má byť EFRR 
naďalej užitočným nástrojom v snahe zabezpečiť stratégiu EÚ 
na zastavenie straty biodiverzity do roku 2020, Komisia by mala 
poskytnúť členským štátom väčšiu podporu pri vykonávaní 
špecifických plánov ochrany a riadenia pre biotopy a druhy. 
Spolufinancované projekty vo všeobecnosti zodpovedali prioritám 
členských štátov i EÚ v oblasti biodiverzity. Hodnotenie ich 
účinnosti však oslabila skutočnosť, že väčšina členských štátov 
nezaviedla ukazovatele výsledkov ani systémy monitorovania 
na posúdenie rozvoja biotopov a druhov. 

 

Integrácia cieľov politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva do SPP: 
čiastočný úspech (4/2014) 

Dvor audítorov posudzoval, či boli ciele politiky EÚ v oblasti 
vodného hospodárstva úspešne integrované do SPP.  

Pri audite sa zistilo, že EÚ bola len čiastočne úspešná pri integrácii 
cieľov v oblasti vodného hospodárstva do SPP. V dvoch 
uplatnených nástrojoch SPP (krížové plnenie a rozvoj vidieka) sa 
vyskytli nedostatky a vo vykonávaní rámcovej smernice o vode 
oneskorenia a nedostatky.  

Nástroje SPP mali pozitívny vplyv na podporu cieľov politiky, ktorými 
je zlepšiť kvantitu a kvalitu vody. Tieto nástroje boli však vzhľadom 
na ambície vymedzené pre SPP limitované. Ani jeden z týchto 
dvoch nástrojov napríklad neumožňoval úplné uplatňovanie zásady 
„znečisťovateľ platí“ pri vynakladaní finančných prostriedkov v rámci 
SPP.  

Na úrovni inštitúcií EÚ a v členských štátoch navyše nebol je 
dostatok informácií o záťaži poľnohospodárskych činností na vodu 
ani o jej vývoji.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_SK.pdf�
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POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
A BIODIVERZITA 

 

Bola zložka environmentálna politika programu LIFE účinná? 
(15/2013) 

Audit sa týkal projektov financovaných v rokoch 2005 až 2010. 
Audítori navštívili príslušné útvary Komisie a päť členských štátov 
spomedzi najväčších príjemcov programu LIFE (Nemecko, 
Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo), ktoré 
predstavujú 55 % rozpočtu programu LIFE a 15 % jeho projektov. 

Dvor audítorov zistil, že celkovo zložka LIFE – environmentálna 
politika nefungovala účinne, pretože nebola dostatočne dobre 
navrhnutá a realizovaná. 

 

Podpora na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (8/2013) 

Pri audite sa posudzovalo, či podpora sa v oblasti rozvoja vidieka 
zameraná na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov riadila efektívne 
a účinne.  

Audit Dvora audítorov odhalil nedostatky v koncepcii opatrenia, 
čo vo významnej miere bránilo jeho úspešnej realizácii. Na úrovni 
Komisie nebol uskutočnený osobitný rozbor situácie v lesníckom 
odvetví v EÚ na účely odôvodnenia navrhovanej konkrétnej 
finančnej podpory na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 
súkromných vlastníkov alebo obcí.  

Kľúčové prvky opatrenia okrem toho neboli vymedzené 
v právnych ustanoveniach. Chýbali hlavne definície „hospodárskej 
hodnoty lesov“ a „lesníckeho podniku“. Členské štáty navyše 
stanovili veľmi rozdielne veľkosti lesníckych podnikov, pri ktorých 
prekročení sa vyžadoval plán lesného hospodárstva. 

Dvor audítorov zistil, že len niekoľko kontrolovaných projektov 
podstatne zvýšilo hospodársku hodnotu lesov, buď zvýšením 
hodnoty pôdy (vybudovanie lesných chodníkov a ciest) alebo 
hodnoty lesníckych produktov (pestovateľské činnosti ako 
prerezávanie a prerieďovanie). 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015SKN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015SKN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_SK.pdf�
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VODA A ODPAD 

 

Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania 
zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci (34/2016)  

Pri audite sa skúmalo, akú úlohu by mohla hrať EÚ v boji proti plytvaniu 
potravinami. S plytvaním potravinami sa spájajú obrovské ekonomické 
a environmentálne náklady. Podľa odhadov FAO dosahujú ekonomické náklady 
plytvania potravinami na celosvetovej úrovni 1 bil. USD ročne 
a environmentálne náklady približne 700 mld. USD. 
Audit bol zameraný na opatrenia prevencie a darovania, ktoré sú najúčinnejšími 
spôsobmi boja proti plytvaniu potravinami. Záverom správy bolo, že doterajšie 
opatrenia nepostačovali a že je potrebné posilniť a lepšie koordinovať 
stratégiu EÚ v boji proti plytvaniu s potravinami. Audítori odporučili, 
aby Komisia preskúmala spôsoby, akými by sa existujúce politiky dali využiť 
na lepší boj proti plytvaniu s potravinami. 
Mnoho potenciálnych zlepšení si nevyžadovalo nové iniciatívy ani viac verejného 
financovania, ale išlo skôr o lepšie zosúladenie existujúcich politík, lepšiu 
koordináciu a jasné stanovenie zníženia plytvania potravinami ako cieľa politiky. 

 

Boj proti eutrofizácii v Baltskom mori: potrebné sú ďalšie a účinnejšie opatrenia 
(3/2016) 

Baltské more je jedno z najznečistenejších morí na svete. Boj proti eutrofizácii, 
spôsobenej zaťažením živinami hlavne z poľnohospodárstva a komunálnych 
odpadových vôd, predstavuje významnú výzvu. Zmena klímy umocňuje túto 
výzvu dvomi spôsobmi: v prvom rade zmeny v rozložení zrážok môžu viesť 
k vyšším koncentráciám škodlivín v blízkosti pobrežia, čo môže eutrofizáciu 
zhoršiť. A po druhé, vyššie teploty mora môžu poskytnúť lepšie podmienky 
pre rast rias. 
V právnom rámci EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby vykonávali opatrenia 
v boji proti nadmernému zaťaženiu živinami a dosiahli dobrý environmentálny 
stav morských vôd. EÚ spolufinancuje niektoré z týchto opatrení. Dvor audítorov 
preskúmal, či opatrenia EÚ účinne pomohli členským štátom znížiť znečistenie 
Baltského mora živinami. Dospeli sme k záveru, že tieto opatrenia viedli 
k malému pokroku smerom k zníženiu obsahu živín v Baltskom mori. 
Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie účinnosti opatrení na boj proti 
eutrofizácii v Baltskom mori. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_03/SR_BALTIC_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40302�
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Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa 
dosiahol pokrok, stále však je čo robiť (23/2015) 

Pri audite sa posudzovalo, či vykonávanie rámcovej smernice o vode Českou 
republikou, Maďarskom, Rumunskom a Slovenskom viedlo k zlepšeniu kvality 
povrchovej vody v povodí Dunaja. 
Dvor audítorov dospel k záveru, že členské štáty budú musieť zintenzívniť snahy, 
aby urýchlili pokrok v súvislosti s kvalitou vody, pretože od zavedenia plánov 
manažmentu povodí v roku 2009 sa dosiahlo len malé zlepšenie. Tieto plány mali 
nedostatky v súvislosti s identifikáciou zdrojov znečistenia a stanovovanie 
nápravných opatrení nebolo ambiciózne. Členské štáty udelili výnimku 
z významných lehôt veľkému počtu vodných útvarov, pričom neuviedli 
dostatočné odôvodnenie. 
Audítori argumentovali, že je zásadne dôležité, aby členské štáty vymedzili 
opatrenia, ktoré pri jednotlivých vodných útvaroch vychádzajú zo spoľahlivo 
identifikovaných problémov so znečistením, ktoré sa v súvislosti s daným 
vodným útvarom vyskytujú. Zacielenie by tiež zaistilo nákladovú účinnosť. Členské 
štáty by potom museli posúdiť náklady na tieto opatrenia a sprístupniť finančné 
prostriedky. 
Pokiaľ ide o odpadové vody, pri zavádzaní smernice o čistení odpadových vôd 
dochádzalo k oneskoreniam a opatrenia sa dostatočne nezameriavali 
na niektorých znečisťovateľov tým, že sa stanovili konkrétne emisné limity. 
V súvislosti s poľnohospodárstvom nástroje dostupné v čase auditu (akčné plány 
pre dusičnany, akčné plány pre pesticídy) neboli využité s plnou účinnosťou 
a príliš sa spoliehalo na dobrovoľné opatrenia (rozvoj vidieka). 
V oboch oblastiach boli zavedené mechanizmy presadzovania pravidiel (kontroly 
a sankcie) len čiastočne účinné. Okrem toho bolo potrebné hlavne zjednodušiť 
rôzne kontroly v poľnohospodárstve. A napokon poplatok za znečisťovanie vody, 
ktorý majú platiť subjekty vypúšťajúce odpadové vody, sa nevyužíval najlepšie 
a zásada „znečisťovateľ platí“ sa uplatňovala len čiastočne na difúzne 
znečistenie z poľnohospodárstva. 

 

Financovanie čistiarní komunálnych odpadových vôd v povodí rieky Dunaj: ďalšie 
úsilie potrebné na pomoc členským štátom dosiahnuť ciele politiky EÚ v oblasti 
odpadových vôd (2/2015) 

Pri audite sa posudzovalo dodržiavanie smernice o čistení odpadových vôd 
zo strany štyroch členských štátov v povodí Dunaja, ako aj výkonnosť 28 čistiarní 
odpadových vôd. 

Hoci výdavky EÚ zohrávali kľúčovú úlohu v napredovaní krajín pri plnení 
požiadaviek smernice, vo všetkých krajinách vznikli oneskorenia. V troch 
členských štátoch sa dostupné financovanie EÚ čerpalo pomaly a hrozilo teda, 
že o finančné prostriedky EÚ prídu. 

Čistiarne odpadových vôd dodržiavali požiadavky EÚ na odtokovú vodu, ak sa 
na ne vzťahovali. Požiadavky EÚ na odtokovú vodu neboli však v niektorých 
prípadoch také prísne ako požiadavky členského štátu, z čoho vyplynulo, že je 
možno potrebné zvážiť revíziu smernice. 32 % čistiarní odpadových vôd malo 
nadmernú veľkosť a chýbali informácie o odľahčovaní v čase dažďa. Niekedy 
bolo tiež nutné nájsť lepšie spôsoby likvidácie čistiarenských kalov. 

Okrem toho udržateľnosť čistiarní často ohrozovali nedostatky v stanovovaní 
poplatkov. Prevádzkové náklady, ktoré sa v poplatkoch zohľadňovali, sa 
v jednotlivých čistiarňach líšili, čo naznačuje, že existuje priestor na ich 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=35001�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=32196�
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optimalizáciu. 

 

Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom 
prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou 
na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu? (20/2012) 

Pri audite sa posudzovalo, či je financovanie infraštruktúr na nakladanie 
s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské 
štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu.  

V rámci auditu sa poukázalo na skutočnosť, že ak sa komunálny odpad správne 
nezbiera, nespracúva alebo nelikviduje, môže to mať negatívne účinky 
na životné prostredie, napríklad v podobe emisií skleníkových plynov.  

Pri audite sa posudzovala výkonnosť 26 infraštruktúr na nakladanie s odpadom 
vybraných do vzorky a hodnotilo dosahovanie cieľov politiky EÚ v oblasti 
odpadu, ako aj realizácia podporných opatrení v ôsmich regiónoch, v ktorých sa 
tieto infraštruktúry nachádzali. Úloha Komisie bola tiež predmetom 
preskúmania.  

Dvor audítorov dospel k záveru, že napriek tomu, že v takmer všetkých 
vybraných regiónoch sa zistili určité zlepšenia v nakladaní s odpadom, účinnosť 
financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom 
prostredníctvom štrukturálnych opatrení bola obmedzená nedostatočným 
zavedením podporných informačných, administratívnych a ekonomických 
opatrení a nedostatkami v právnom rámci a usmerneniach EÚ k problematike 
odpadu. 

 

Rozvojová pomoc Európskej únie na zásobovanie pitnou vodou a základné 
hygienické zariadenia v subsaharských krajinách (13/2012) 

Pri audite sa posudzovalo, či Komisia riadila rozvojovú pomoc EÚ na pitnú vodu 
a základné hygienické zariadenia v subsaharskej Afrike tak, aby sa dosiahli 
účinné a udržateľné výsledky.  

Dvor audítorov zistil, že prostredníctvom podpory EÚ sa zvýšil prístup k pitnej 
vode a základným hygienickým zariadeniam. Na druhej strane menej než 
polovica preskúmaných projektov uspokojivo splnila potreby príjemcov 
a audítori poznamenali, že prínosy nebudú plynúť, ak sa nezabezpečia ďalšie 
príjmy okrem tých, ktoré plynú z poplatkov.  

Komisia dobre nevyužila svoje riadiace postupy na zvýšenie pravdepodobnosti 
pretrvania prínosov projektov. 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_SK.PDF�


 15 

 

VODA A ODPAD 

 

Využívajú sa výdavky zo štrukturálnych opatrení EÚ na dodávku vody určenú 
na domácu spotrebu účinným spôsobom? (9/2010) 

Audit Dvora audítorov sa zameriaval na infraštruktúru určenú na dodávku 
vody do domácností, spolufinancovanú zo štrukturálnych opatrení 
v programovom období 2000 – 2006 v Španielsku, Grécku, Portugalsku 
a Taliansku, ktoré sú hlavnými príjemcami finančných prostriedkov v tejto 
oblasti. Cieľom auditu bolo posúdiť, či sa zaviedli najvhodnejšie riešenia, 
či boli spolufinancované projekty úspešné a či sa ciele dosiahli pri najnižších 
možných nákladoch pre rozpočet EÚ.  
Dvor audítorov zistil, že aj keď výdavky zo štrukturálnych opatrení prispeli 
k zlepšeniu dodávky vody určenej na domácu spotrebu, bolo možné 
dosiahnuť lepšie výsledky pri nižších nákladoch. Konkrétne v prognózach 
spotreby vody do budúcnosti sa nezohľadnili klesajúce vývojové tendencie 
v dopyte po vode, ani všetky už dostupné zdroje. Zníženie strát vody 
nebolo predmetom úvah. 
Merateľné zlepšenia boli dosiahnuté v súvislosti so zvýšením dostupného 
množstva vody, rozšíreným pokrytím verejnej siete, lepšou kvalitou vody, 
vyššou ziskovosťou siete a kontinuitou služieb; niektoré projekty však neboli 
prevádzkyschopné z dôvodu nedostatočnej doplňujúcej infraštruktúry. 
Audítori zistili, že monitorovanie dosiahnutých výsledkov malo rôznu 
kvalitu. V prípadoch, keď boli v rozhodnutiach o grante stanovené 
podmienky, nie vždy sa venovala pozornosť tomu, či sa tieto podmienky 
splnili. 
Pri všetkých projektoch sa zvýšili náklady a neboli dodržané termíny, 
pri meraní pomocou dvoch hlavných parametrov účinnosti sa zistilo, 
že niekoľko projektov nebolo dostatočne efektívnych, výrazné nedostatky 
sa zistili aj v procese udeľovania grantov a Komisia spolu s riadiacimi 
orgánmi členských štátov nevenovali dostatočnú pozornosť schopnosti 
projektov dosahovať príjmy. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/NewsItem.aspx?nid=958�
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PREDCHÁDZANIE KATASTROFÁM A ICH ZVLÁDANIE 

 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany: koordinácia reakcií 
na katastrofy mimo EÚ bola vo všeobecnosti účinná (33/2016) 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) bol zriadený 
na podporu rýchlej a účinnej operačnej spolupráce medzi vnútroštátnymi 
útvarmi civilnej ochrany, pričom Európska komisia zastáva dôležitú úlohu 
v uľahčovaní koordinácie. 

Pri audite sa posudzovala aktivácia mechanizmu UCPM v reakcii na tri 
nedávne medzinárodné katastrofy: záplavy v Bosne a Hercegovine (2014), 
epidémiu vírusového ochorenia ebola v západnej Afrike (2014 – 2016) 
a zemetrasenie v Nepále (2015).  

Záverom auditu bolo, že Komisia od začiatku roka 2014 vo všeobecnosti 
účinne uľahčovala koordináciu reakcií na katastrofy mimo Únie. Dvor 
audítorov predložil niekoľko odporúčaní, ktoré majú ďalej zlepšiť 
fungovanie mechanizmu UCPM vo fáze reakcie. 

 

Je podpora EÚ na prevenciu a obnovu škôd v lesoch spôsobených požiarmi 
a prírodnými katastrofami dobre riadená? (24/2014) 

V programovom období 2007 – 2013 sa z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) poskytla podpora na obnovu potenciálu 
lesného hospodárstva v lesoch poškodených prírodnými katastrofami 
a požiarmi a na zavedenie preventívnych opatrení.  

Dvor audítorov v priebehu auditu dospel k záveru, že táto podpora nebola 
dostatočne dobre riadená a že Komisia a členské štáty nedokázali 
preukázať dosiahnutie plánovaných výsledkov nákladovo účinným 
spôsobom.  

Preventívne opatrenia neboli dostatočne zacielené. Počas auditu sa našli 
činnosti, ktoré neboli vhodné na dosiahnutie cieľov opatrenia. Nákladová 
účinnosť financovaných činností nebola primerane zabezpečená. 
Napokon, zavedené monitorovacie nástroje neumožnili Komisii a členským 
štátom primerane posúdiť efektívnosť a účinnosť opatrenia. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=31318�
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PREDCHÁDZANIE KATASTROFÁM A ICH ZVLÁDANIE 

 

Podpora EÚ na obnovu po zemetrasení na Haiti (13/2014) 

Táto správa sa zaoberá zvládaním katastrof. Zemetrasenia nesúvisia 
s globálnym otepľovaním ako takým, no spôsob, akým sa financie používajú 
na zvládanie takýchto prírodných katastrof, je podobný spôsobu, ktorý by 
sa použil pri riešení katastrof v dôsledku zmeny klímy.  

V správe sa dospelo k záveru, že Komisia dobre riešila prioritné potreby 
obnovy (dobrá stratégia, vhodné rozdelenie práce medzi Komisiou 
a ostatnými darcami).  

Avšak programy neboli zrealizované dostatočne účinne a pomoc, obnova 
a rozvoj neboli dostatočne prepojené. Čiastočne to bolo spôsobené 
náročnou situáciou a nedostatkami vnútroštátnych orgánov, 
ale aj nedostatkami v zvládaní riadení niektorých faktorov, ktoré mala 
pod kontrolou Komisia. Väčšina programov mala oneskorenia a niektoré 
dosiahli obmedzený pokrok- Monitorovanie bolo založené na primeranom 
rámci, ale neboli naň vyčlenené dostatočné zdroje  

 

Reakcia Fondu solidarity Európskej únie na zemetrasenie v regióne Abruzzi 
v roku 2009: Relevantnosť operácií a náklady na ne (24/2012) 

Táto správa sa zaoberá zvládaním katastrof. Zemetrasenia nesúvisia 
s globálnym otepľovaním ako takým, no spôsob, akým sa financie používajú 
na zvládanie takýchto prírodných katastrof, je podobný spôsobu, ktorý by 
sa použil pri riešení katastrof v dôsledku zmeny klímy. 

Pri audite sa posudzovalo, či boli financované operácie v súlade 
s nariadením o fonde solidarity Európskej únie a či sa projekt výstavby 
„CASE“ (tvoriaci väčšinu výdavkov) dobre naplánoval a navrhol, a či sa 
zrealizoval hospodárne.  

Dvor audítorov zistil, že hoci ostatné financované projekty boli oprávnené, 
jeden projekt (projekt CASE) nebol v súlade s nariadením o fonde 
solidarity. Plánovanie projektu CASE a zabezpečovanie hospodárnosti jeho 
realizácie malo okrem toho nedostatky. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=28102�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_SK.PDF�
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VÝSKUM 

 

Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť svoje 
mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie 
na dosiahnutie očakávaného dosahu (4/2016) 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) má za cieľ zlepšovať 
prepojenie medzi vzdelávaním, vedou a podnikaním a byť tak hnacou 
silou inovácií v EÚ. Dospeli sme k záveru, že napriek opodstatnenému 
účelu komplexný operačný rámec a problémy s riadením EIT bránili 
jeho celkovej účinnosti.  

Identifikovali sme niekoľko nedostatkov v modeli financovania EIT, 
mechanizmoch vzájomného informovania medzi EIT a znalostnými 
a inovačnými spoločenstvami a v súvislosti s finančnou udržateľnosťou 
znalostných a inovačných spoločenstiev. EIT po siedmich rokoch od 
svojho založenia ešte nebol úplne operačne nezávislý od Európskej 
komisie. Táto skutočnosť obmedzovala jeho rozhodovanie. Dospeli 
sme k záveru, že ak sa EIT chce stať prelomovým inovačným 
inštitútom, ako bolo pôvodným zámerom, je potrebné vykonať 
legislatívne a operačné úpravy, ktoré lepšie pomôžu realizovať 
inovačný potenciál EÚ. 

V sektore energetiky a zmeny klímy sa pri audite nenašli žiadne 
dôkazy o významných výstupoch, ktoré by vyplynuli zo spolupráce 
medzi znalostnými a inovačnými spoločenstvami v oblasti energetiky 
a zmeny klímy. Pri audite sa poukázalo aj na skutočnosť, že znalostné 
a inovačné spoločenstvo v oblasti zmeny klímy v plnej miere splnilo 
len osem zo svojich 18 strategických cieľov. 

 

Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového 
programu pre výskum? (2/2013) 

Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja 
a demonštračných činností je jedným z kľúčových nástrojov Únie 
na financovanie výskumu.  

V tejto správe sa posudzovalo riadenie tohto programu Komisiou. 
Dvor audítorov dospel k záveru, že Komisia urobila kroky 
na zjednodušenie a zlepšenie riadenia programu, no zabezpečenie 
efektívnej realizácie zostáva v niekoľkých oblastiach výzvou. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=35819�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_SK.PDF�
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FINANCOVANIE ZMIERŇOVANIA ZMENY KLÍMY 
A ADAPTÁCIE NA ŇU 

 

Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – poučenie 
z programového obdobia 2007 – 2013 (19/2016) 

Audítori skúmali, či finančné nástroje v oblastiach regionálnej, 
sociálnej, dopravnej a energetickej politiky boli efektívnym spôsobom 
plnenia rozpočtu EÚ v období 2007 – 2013. Zistili niekoľko závažných 
problémov, ktoré obmedzovali efektívnosť týchto nástrojov: 

• náklady na riadenie a poplatky za riadenie boli vysoké 
v porovnaní s poskytnutou podporou a výrazne vyššie ako 
pri finančných prostriedkoch súkromného sektora, 
• značný počet finančných nástrojov bol príliš veľký a do konca 
roku 2014 mali nástroje značné problémy vyplácať svoj kapitál (hoci 
boli prijaté opatrenia na zmiernenie tohto problému);, 
• finančné nástroje v rámci zdieľaného a centralizovaného 
hospodárenia neboli schopné prilákať súkromný kapitál,  
• len obmedzený počet finančných nástrojov bol úspešný 
pri poskytovaní revolvingovej finančnej podpory. 

 

Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia 
v oblasti klímy: na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne 
riziko, že nebude splnený (31/2016) 

EÚ sa dohodla, že na opatrenia súvisiace s klímou sa vynaloží aspoň 
20 % jej rozpočtu na roky 2014 – 2020. Tento cieľ sa mal dosiahnuť 
tak, že sa opatrenia v oblasti klímy začlenia do rozličných politických 
oblastí a finančných prostriedkov v rozpočte EÚ. 
Dvor audítorov zistil závažné riziko, že cieľ vynaložiť v rokoch 2014 
až 2020 minimálne každé piate euro z rozpočtu na opatrenia v oblasti 
klímy nebude splnený. 
Pri našom audite sme zistili, že na ambicióznom cieli sa pracuje a že sa 
zaznamenal pokrok. Existuje však vážne riziko, že 20 % cieľ sa 
nedosiahne bez väčších snáh. Vďaka plneniu cieľa boli Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Fond súdržnosti lepšie zamerané na opatrenia 
v oblasti klímy. V oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka 
a rybárstva a v rámci Európskeho sociálneho fondu audítori nezistili 
významný posun smerom k opatreniam v oblasti klímy. 
Podľa Komisie predstavoval podiel finančných prostriedkov určených 
na opatrenia v oblasti klímy v období 2014 – 2016 v priemere 17,6 %. 
Odhadli sme, že podiel financovania opatrení v oblasti klímy bude 
potrebné zvýšiť v priemere na 22 % v rokoch 2017 až 2020, aby sa 
do konca roka 2020 dosiahol celkový cieľ rozpočtu EÚ. V čase auditu 
Komisia odhadla, že na opatrenia v oblasti klímy by sa v rokoch 2014 
až 2020 vynaložilo 18,9 % výdavkov, čím by 20 % cieľ nebol splnený.  
Zistili sme tiež, že odhady Komisie sa zakladajú na predpokladoch 
týkajúcich sa poľnohospodárskych výdavkov na opatrenia v oblasti 
klímy, ktoré sú nadhodnotené a nedostatočne odôvodnené. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=37071�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=39853�
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FINANCOVANIE ZMIERŇOVANIA ZMENY KLÍMY 
A ADAPTÁCIE NA ŇU 

 

Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy Európskou úniou v rámci 
vonkajšej pomoci (17/2013) 

Dvor audítorov skúmal, či Komisia dobre riadila výdavky na oblasť 
klímy financovanú z rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu 
(ERF). Posudzovali sme tiež, či Komisia podnikla náležité kroky 
na podporu koordinácie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy 
pre rozvojové krajiny s členskými štátmi EÚ a či bola táto koordinácia 
dostatočná. 

Dvor audítorov dospel k záveru, že Komisia dobre riadila výdavky EÚ 
na oblasť klímy z rozpočtu EÚ a ERF. Ak má však EÚ dosiahnuť 
maximálny medzinárodný vplyv, odporučili sme, aby výrazne zlepšila 
koordináciu medzi Komisiou a členskými štátmi vzťahujúcu sa 
na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy pre rozvojové krajiny 
a zintenzívnila koordináciu boja proti korupcii. 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018SKC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018SKC.pdf�
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INÉ 

 

Zlepšili Komisia a Eurostat proces tvorby spoľahlivej a hodnovernej 
európskej štatistiky? (12/2012) 

Pri audite sa posudzovalo, či Komisia a Eurostat zlepšili proces tvorby 
spoľahlivej a dôveryhodnej európskej štatistiky. Ten závisí od 
dodržiavania Kódexu postupov pre európsku štatistiku, ktorý 
stanovuje normy na rozvoj, tvorbu a šírenie štatistiky, ako aj od 
vykonávania európskeho štatistického programu. Nehodnotila sa 
spoľahlivosť konkrétnych štatistických výstupov.  

Dvor audítorov zistil, že Komisia a Eurostat ešte úplne 
neimplementovali Kódex postupov pre európsku štatistiku a pokiaľ 
ide o európsky štatistický program na obdobie 2008 až 2012 ako 
účinný nástroj plánovania, monitorovania a zodpovednosti, Eurostat 
ho nenavrhol. 

 

Účinnosť rozvojovej pomoci Európskej únie v oblasti potravinovej 
bezpečnosti v subsaharskej Afrike (1/2012) 

Pri audite sa posudzovalo, či bola rozvojová pomoc EÚ v oblasti 
potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike účinná, pričom sa 
analyzovalo, či je rozvojová pomoc EÚ na potravinovú bezpečnosť 
relevantná pre potreby a priority krajín a či boli intervenčné opatrenia 
EÚ účinné.  

Dvor audítorov dospel k záveru, že rozvojová pomoc EÚ v oblasti 
potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike bola zväčša účinná 
a významne prispela k dosahovaniu potravinovej bezpečnosti. 
Komisia však dostatočne nezvážila potenciálny rozsah podpory EÚ 
v iných krajinách, ktoré sú tiež postihnuté chronicky nedostatočnou 
potravinovou bezpečnosťou, a nestanovila oblasť výživy 
za dostatočnú prioritu. 

 

Hodnotenia vplyvu inštitúcií EÚ: podporujú proces rozhodovania? 
(3/2010) 

Pri audite sa skúmalo, či Komisia pri formulovaní návrhov vypracúvala 
hodnotenia vplyvu, či postupy Komisie pre hodnotenia vplyvu 
vhodným spôsobom podporovali prípravu jej iniciatív a či boli obsah 
a prezentácia správ Komisie o hodnotení vplyvu primerané. 
Pri audite sa ukázalo, že celkovo hodnotenie vplyvu, najmä 
v posledných rokoch, účinne pomáhalo inštitúciám EÚ 
pri rozhodovaní. 
Hodnotenia vplyv však neboli s postupom legislatívneho procesu 
aktualizované a Európsky parlament a Rada len zriedkakedy 
vypracúvali vlastné hodnotenia vplyvu zmien, ktoré navrhovali. 
Pri audite sa vymedzili oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť 
zlepšenie a ktoré sa týkajú postupov Komisie pri hodnotení vplyvu, 
ako aj obsahu a prezentácie správ o hodnotení vplyvu. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_03/SR10_03_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_SK.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_03/SR10_03_SK.PDF�

