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Zhrnutie 
I Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor financií EÚ. V tejto funkcii 
vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie, a to 
predovšetkým zlepšovaním finančného riadenia EÚ1.  

II V tejto správe predkladáme zhrnutie výsledkov z auditu 41 agentúr EÚ a ostatných 
orgánov Únie (ďalej len „agentúry“), ktoré sme poverení kontrolovať, za rozpočtový 
rok 2018. Úplný prehľad agentúr zriadených Európskou úniou a podrobné výsledky 
z ich tohtoročného auditu nájdete v novej výročnej správe o agentúrach EÚ 
za rozpočtový rok 2018.  

III Celkovo sa pri našom audite agentúr za rok končiaci sa 31. decembra 2018 
potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. Vo vyhláseniach 
o vierohodnosti vydaných za každú agentúru sme vyjadrili:  

o výrok bez výhrad (čistý výrok) k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých 
agentúr,  

o výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti príjmov zaznamenaných 
v účtovnej závierke všetkých agentúr,  

o výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti platieb zaznamenaných 
v účtovnej závierke všetkých agentúr, okrem úradu EASO (ku ktorému bol vydaný 
záporný výrok).  

                                                      
1 Viac informácií o našej práci môžete nájsť v našich správach o činnosti, výročných správach 

o plnení rozpočtu EÚ, osobitných správach, situačných správach a stanoviskách k novým 
či aktualizovaným právnym predpisom EÚ alebo k iným rozhodnutiam s vplyvom 
na finančné hospodárenie (www.eca.europa.eu). 



 5 
 

 

IV Pri väčšine agentúr sme však riešili oblasti na zlepšenie v bodoch o zdôraznení 
skutočnosti a v bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky, ako aj v pripomienkach, ktoré 
nemajú vplyv na audítorské stanoviská. Taktiež sme navrhli nasledujúce opatrenia, 
ktoré je potrebné prijať na zlepšenie: 

o Najčastejším typom chýb, ktoré pri auditoch zisťujeme, sú chyby vo verejnom 
obstarávaní. Agentúry vyzývame, aby ďalej zlepšovali svoje postupy verejného 
obstarávania a zabezpečili tak plný súlad s platnými pravidlami a výber 
ekonomicky najvýhodnejších ponúk. 

o Pri využívaní medziinštitucionálnych zmlúv sú agentúry pri konkrétnych nákupoch 
zodpovedné za uplatňovanie zásad verejného obstarávania. Agentúry musia 
prostredníctvom svojich vnútorných kontrol zabezpečiť, aby sa tieto zásady 
dodržali. 

o Využívanie rámcových zmlúv nesmie obmedziť spravodlivý a konkurenčný postup 
obstarávania. V cenovej konkurencii musia byť zohľadnené všetky hlavné cenové 
prvky ako jednotkové ceny a príslušné množstvo jednotiek, ktoré sa bude 
fakturovať v rámci osobitných služieb. 

o Agentúram sa odporúča, aby aj naďalej využívali spoločné postupy obstarávania 
alebo medziinštitucionálne rámcové zmluvy s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť 
a úspory z rozsahu. Účasť na spoločných postupoch obstarávania namiesto 
zadávania vlastných samostatných zákaziek môže byť obzvlášť prínosná pre nové 
agentúry ako EPPO a ELA. Pred iniciovaním spoločných postupov obstarávania 
a vykonaním súvisiacej administratívnej práce by sa však mala uskutočniť analýza 
trhu, ktorou sa preukáže realizovateľnosť spoločného postupu. 

o Agentúry by mali spolu s rozpočtovými orgánmi analyzovať, či je využívanie 
externých zamestnancov v porovnaní s vlastnými stálymi zamestnancami 
nákladovo efektívne. 

o Keď sa využívajú externí zamestnanci, úplné dodržanie platného právneho rámca 
EÚ a vnútroštátnych právnych rámcov je jednak otázkou princípu a zároveň je 
nevyhnutné, aby sa predišlo riziku súdneho sporu a riziku poškodenia dobrého 
mena. 

o Prijatie a zavedenie rámca vnútornej kontroly Komisie (2017) všetkými 
agentúrami je nevyhnutné na zosúladenie štandardov vnútornej kontroly 



 6 
 

 

s najvyššími medzinárodnými štandardmi a na zabezpečenie toho, aby boli 
vnútorné kontroly účinnou a efektívnou podporou v procese rozhodovania. 

o Agentúry by sa mali dohodnúť na tom, ktoré pracovné miesta budú považovať 
za citlivé, a zaviesť alebo zjednotiť svoje politiky pre citlivé pracovné miesta, 
aby sa zmiernilo riziko zneužitia právomocí vo vlastný prospech. 

o S cieľom zvýšiť transparentnosť rozpočtového vykazovania by mali agentúry 
plniace pripísané príjmy zahrnúť do svojich finančných výkazov štandardizovaný 
prehľad, v ktorom zverejnia pripísané príjmy a súvisiace výdavky podľa 
jednotlivých dohôd o delegovaní s Komisiou. 

o Zverejnenie rozpočtov agentúr podľa činností by umožnilo dať do súvisu zdroje 
s činnosťami, na ktoré sa majú použiť. 

o Príslušným agentúram odporúčame, aby s Komisiou prekonzultovali prípadnú 
potrebu upraviť právny rámec tak, aby sa zabezpečil výpočet poplatkov na základe 
správnych informácií odrážajúcich ekonomickú realitu. 
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Čo sme kontrolovali 
01 Agentúry EÚ sú samostatné právne subjekty zriadené na základe sekundárnych 
právnych predpisov na vykonávanie konkrétnych technických, vedeckých alebo 
riadiacich úloh, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky. 
V členských štátoch sú dobre viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politiky 
a rozhodovanie, ako aj na plnenie programov v oblastiach, ktoré majú pre každodenný 
život občanov Európskej únie rozhodujúci význam, t. j. zdravie, ochrana, bezpečnosť, 
sloboda a spravodlivosť. Jednotlivé agentúry sa v tomto prehľade spomínajú 
pod skrátenou podobou ich plných názvov, ktoré sa uvádzajú v zozname akronymov 
na konci dokumentu.  

02 Z hľadiska usporiadania a úloh existujú tri typy agentúr EÚ: decentralizované 
agentúry, výkonné agentúry Komisie a ostatné orgány. Ich hlavné charakteristiky sú 
opísané v nasledujúcej časti.  

03 Počet agentúr sa v priebehu rokov zvyšoval a v roku 2019 ich je 43, ako je to 
uvedené na ilustrácii 1, vrátane dvoch nových agentúr, ktoré sa práve zriaďujú. Ide 
o Európsku prokuratúru (EPPO), ktorej zakladajúce nariadenie platí už od roku 2017, 
a Európsky orgán práce (ELA), ktorého zakladajúce nariadenie nadobudlo účinnosť 
v auguste 2019. 
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Ilustrácia 1 – Nárast počtu agentúr 

 
*Niektoré agentúry predtým fungovali ako medzivládne organizácie a mali iný status. 
Zdroj: EDA. 

04 Výkonné agentúry Komisie sa nachádzajú v sídle Komisie v Bruseli a Luxemburgu. 
Decentralizované agentúry a ostatné orgány majú sídlo po celej EÚ, v rôznych členských 
štátoch. Prehľad týchto sídiel je uvedený v zozname akronymov a v ilustrácii 2. O sídle 
rozhoduje buď Rada alebo Rada spolu s Európskym parlamentom. Po rozhodnutí 
Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ bolo sídlo agentúry EMA v prvej polovici roku 2019 
presunuté do Amsterdamu a sídlo orgánu EBA do Paríža. EPPO bude mať sídlo 
v Luxemburgu a ELA v Bratislave (Slovensko). 
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Ilustrácia 2 – Sídla agentúr v členských štátoch 

 
Zdroj: EDA. 

Decentralizované agentúry riešia potreby v súvislosti 
s konkrétnymi politikami 

05 34 decentralizovaných agentúr2 zohráva dôležitú úlohu pri príprave a vykonávaní 
politík EÚ, a najmä úloh technického, vedeckého, operačného a/alebo regulačného 
charakteru. Zámerom je riešiť potreby v súvislosti s konkrétnymi politikami a posilniť 
európsku spoluprácu sústredením technickej a odbornej expertízy z EÚ a vlád členských 

                                                       
2  ACER, úrad BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu‐LISA, 
EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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štátov. Agentúry boli zriadené na neurčité obdobie nariadením Rady alebo nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady.  

06 Novozriadená EPPO je nezávislou a decentralizovanou prokuratúrou Európskej únie 
s právomocou vyšetrovať, stíhať a podávať žaloby v súvislosti s trestnými činmi 
ohrozujúcimi rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia či závažné cezhraničné podvody 
týkajúce sa DPH. ELA bude mať mandát posilňovať spoluprácu medzi orgánmi trhu práce 
na všetkých úrovniach, lepšie riadiť cezhraničné situácie a vytvárať ďalšie iniciatívy 
na podporu mobility za spravodlivých podmienok. V oboch agentúrach vykonáme audit 
za rozpočtový rok 2019. 

Výkonné agentúry Komisie 
vykonávajú programy EÚ 

07 Šesť výkonných agentúr Komisie3 je 
poverených výkonnými a prevádzkovými 
úlohami, ktoré sa týkajú jedného alebo 
viacerých programov EÚ. Tieto agentúry 
boli zriadené na dobu určitú.  

 

Ostatné orgány majú osobitné mandáty 

08 Tromi ostatnými orgánmi sú Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), 
Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 
(SRB). EIT so sídlom v Budapešti je nezávislý decentralizovaný orgán EÚ, v ktorom sa 
spájajú vedecké, podnikateľské a vzdelávacie zdroje na posilnenie inovačnej kapacity 
Únie poskytovaním financovania vo forme grantov. Bol zriadený na neobmedzené 
obdobie. ESA so sídlom v Luxemburgu bola vytvorená na neobmedzené obdobie 
s cieľom zabezpečiť v súlade so Zmluvou o Euratome pre používateľov v EÚ pravidelné 
a rovnaké dodávky jadrových palív. SRB so sídlom v Bruseli je hlavným orgánom 
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v európskej bankovej únii. Jej 
poslaním je zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií bánk na pokraji úpadku s čo 

                                                      
3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Európska únia 2016 / Etienne Ansotte / 
Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. 
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najmenším vplyvom na reálnu ekonomiku a verejné financie v členských štátoch EÚ 
a inde.  

Agentúry sú financované z rôznych zdrojov a v rámci rôznych 
okruhov VFR 

09 V roku 2018 predstavoval celkový rozpočet všetkých agentúr (okrem SRB) 4,2 mld. 
EUR (zvýšenie o 20 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 3,5 mld. EUR v roku 2017), čo 
zodpovedá približne 2,9 % všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2018 (2017: 2,7 %), ako sa 
uvádza v ilustrácii 3. Agentúrami, ktorých rozpočty sa v absolútnom vyjadrení z roku 
2017 na rok 2018 najviac zvýšili, boli EIT, EMSA a ECHA, ktoré sú financované v rámci 
okruhu VFR 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), a eu-LISA, Frontex, 
EMA, EASO a Europol, ktoré sú financované v rámci okruhu VFR 3 (Bezpečnosť 
a občianstvo). 

10 Okrem toho rozpočet SRB na rok 2018 predstavoval 6,9 mld. EUR (2017: 6,6 mld. 
EUR). Tvoria ho príspevky úverových inštitúcií na vytvorenie jednotného fondu 
na riešenie krízových situácií a na financovanie administratívnych výdavkov SRB. 

11 Z rozpočtov decentralizovaných agentúr a iných orgánov sa financujú ich výdavky 
na zamestnancov, administratívne a prevádzkové výdavky. Výkonné agentúry 
vykonávajú programy financované z rozpočtu Komisie a ich vlastné rozpočty (v roku 
2018 v približnej celkovej výške 249 mil. EUR) pokrývajú len výdavky na zamestnancov 
a administratívne výdavky. Prevádzkový rozpočet Komisie (viazané rozpočtové 
prostriedky), ktorý plní šesť výkonných agentúr, predstavoval v roku 2018 zhruba 
11,3 mld. EUR (2017: 11 mld. EUR).  
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Ilustrácia 3 – Zdroje financovania agentúr v roku 2018 

 
Zdroj: Všeobecný rozpočet EÚ na rok 2018 a rozpočty agentúr na rok 2018; zostavil EDA. 
Zdroj fotografií: © Európske spoločenstvá, 2001. 

12 Väčšina agentúr vrátane všetkých výkonných agentúr je financovaná takmer 
výhradne zo všeobecného rozpočtu EÚ. Ostatné sú plne alebo čiastočne financované 
z poplatkov a platieb a z priamych príspevkov krajín zapojených do ich aktivít. 
Na ilustrácii 4 sa uvádza prehľad rozpočtov agentúr podľa zdroja príjmov. 
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Ilustrácia 4 – Rozpočty agentúr na rok 2018 podľa zdroja príjmov 

 
Zdroj: Rozpočty agentúr na rok 2018; zostavil EDA. 

13 Väčšina agentúr nevykonáva veľké operačné výdavkové programy, ale venuje sa 
skôr úlohám technického, vedeckého a/alebo regulačného charakteru. Vo väčšine 
prípadov preto ich rozpočty pozostávajú najmä z výdavkov na zamestnancov 
a administratívnych výdavkov. Výdavky na zamestnancov a administratívne výdavky 
agentúr tvoria celkovo asi 14 % všetkých výdavkov inštitúcií a ostatných orgánov EÚ 
tohto typu (ilustrácia 5). 
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Ilustrácia 5 – Výdavky na zamestnancov a administratívne výdavky* 
inštitúcií a orgánov EÚ (mld. EUR) v roku 2018 

 
*Výdavky na zamestnancov zahŕňajú výdavky na zamestnancov vykonávajúcich prevádzkové 
i administratívne činnosti. 
Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka EÚ za rok 2018. 

14 Ako sa uvádza v ilustrácii 6, príspevky zo všeobecného rozpočtu EÚ vo výške 
1,8 mld. EUR sa financujú z rôznych okruhov VFR. 
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Ilustrácia 6 – Financovanie agentúr podľa okruhov VFR vo všeobecnom 
rozpočte EÚ 

 
Zdroj: Viacročný finančný rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020 a rozpočty agentúr na rok 2018; zostavil EDA. 

15 Na konci roku 2018 agentúry zamestnávali 
približne 11 400 zamestnancov4 (2017: približne 11 000), 
čo je zhruba pätina celkového počtu zamestnancov 
pracujúcich v inštitúciách a agentúrach EÚ. 

 

                                                      
4 Tento údaj zahŕňa úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných 

národných expertov. 

VFR 2 VFR 4 VFR 5

VFR 1a

Udržateľný rast: prírodné zdroje Globálna Európa Administratíva

Konkurencieschopnosť pre 
rast a zamestnanosť

Bezpečnosť a 
občianstvo

VFR 3

874 mil. EUR 870 mil. EUR
ACER

Úrad BEREC
Cedefop

EASA
EBA

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ESMA
EU-OSHA
Eurofound

GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol

FRA
Frontex
Chafea

60 mil. EUR
EEA

EFCA

20 mil. EUR
ETF

0,1 mil. EUR
ESA

Spolu:   1 824 mil. EUR 

Zdroj: Agentúry; zostavil EDA. 

V roku 2018 agentúry 
zamestnávali približne  

17 %
všetkých zamestnancov 

pracujúcich v inštitúciách a 
agentúrach EÚ



 16 
 

 

© Európska únia, zdroj: Európsky dvor audítorov. Architekti budov Dvora audítorov: Jim Clemes (2004 
a 2013) a Paul Noël (1988). 

Čo sme zistili 

Výroky bez výhrad k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých 
agentúr 

16 K účtovným závierkam všetkých agentúr sme vydali výrok bez výhrad (čistý výrok). 
Zastávame názor, že tieto účtovné závierky vyjadrujú verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu agentúr k 31. decembru 2018 a výsledky ich transakcií a tokov 
hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami platných nariadení 
o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie5.  

Body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti sú dôležité 
pre pochopenie účtovnej závierky (EBA, EMA, Frontex a SRB) 

17 Body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti upozorňujú čitateľov na dôležité 
záležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie účtovnej závierky osobami, ktoré ju 
používajú. Za rozpočtový rok 2018 sme zdôraznenie skutočnosti uviedli v súvislosti 
so štyrmi agentúrami: EBA, EMA, Frontex a SRB. 

                                                      
5 Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 
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18 V súvislosti s EBA a EMA, agentúrami, ktoré 
mali doteraz sídlo v Londýne, upozorňujeme 
na skutočnosť, že sa zo Spojeného kráľovstva 
presťahovali v roku 2019 a ich účtovné závierky 
zahŕňajú rezervy na náklady súvisiace 
so sťahovaním. V prípade agentúry EMA sme tiež 
poukázali na vývoj v súvislosti so zmluvou 
o prenájme a na neistotu, do akej miery 
agentúra po presune stratí zamestnancov. 
V súvislosti s EBA aj EMA sme poukázali aj na možné zníženie príjmov po odchode 
Spojeného kráľovstva z EÚ. 

19 Pokiaľ ide o účtovnú závierku SRB, upozornili sme, že administratívne ani súdne 
konania týkajúce sa príspevkov do fondu, ktoré prebiehajú medzi niektorými úverovými 
inštitúciami a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií a radou, ani žaloby 
predložené Súdnemu dvoru Európskej neboli predmetom nášho auditu. Ich možný vplyv 
na finančné výkazy rady za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2018 (a najmä 
na podmienené záväzky, rezervy a záväzky) je predmetom osobitného ročného auditu, 
ktorého výsledky sa v súlade s článkom 92 ods. 4 nariadenia o SRM uverejnia 
do 1. decembra 2019. 

20 V roku 2018 agentúra Frontex riadila dohody o financovaní podpísané 
so spolupracujúcimi krajinami týkajúce sa operačných činností zodpovedajúcich 59 % 
rozpočtu agentúry. Dvor audítorov od roku 2014 trvalo zisťuje, že dôkazy o nákladoch 
na vybavenie vykazovaných spolupracujúcimi krajinami sú často nedostatočné, čo 
potvrdili aj tohtoročné výsledky auditu. Ex ante overovania agentúry Frontex vzťahujúce 
sa na tieto náklady budú neúčinné, kým sa bude pokračovať v preplácaní nákladov, ktoré 
neboli doložené podpornými dokumentmi. Navyše rovnako ako v minulých rokoch 
agentúra Frontex nevykonala žiadne ex post overovania, čo ešte viac zvyšuje riziko 
neoprávneného preplatenia nákladov. 

 Výroky bez výhrad k zákonnosti a správnosti príjmov 
zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých agentúr  

21 Pre všetky agentúry sme vydali výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti 
a správnosti príjmov zaznamenaných v ročnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 



 18 
 

 

31. decembra 2018. Zastávame názor, že príjmy boli zo všetkých významných hľadísk 
zákonne a správne. 

Výroky bez výhrad k zákonnosti a správnosti platieb 
zaznamenaných v účtovnej závierke agentúr okrem EASO 

22 Pre 40 agentúr sme vydali výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti 
platieb zaznamenaných v ročnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2018. 
Zastávame názor, že platby boli zo všetkých významných hľadísk zákonne a správne. 

23 V súvislosti s EASO sme vydali výrok 
s výhradou vyplývajúci z našich zistení 
za rozpočtové roky 2016 a 2017. Celkovo sme 
dospeli k záveru, že neuspokojivá situácia 
v súvislosti s mechanizmami správy a vnútorných 
kontrol úradu v roku 2017 a so zákonnosťou 
a správnosťou transakcií sa zlepšuje len pomaly 
a nápravné opatrenia zavedené vedením úradu 
treba ešte dokončiť. Toto zistenie odráža aj skutočnosť, že veľký postup obstarávania, 
ktorý úrad vykonal v roku 2018, bol znovu v dôsledku nedostatkov postupu v rozpore 
s pravidlami.  

V bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky sa hovorí 
o záležitostiach osobitného významu (EBA, EIOPA, ESMA, EASO, 
ECHA, SRB a GSA) 

24 Pri EBA, EIOPA a ESMA sme upozornili na skutočnosť, že ich rozpočty sú čiastočne 
financované z finančných prostriedkov Európskej únie a čiastočne prostredníctvom 
priamych príspevkov orgánov členských štátov vykonávajúcich dohľad a/alebo 
subjektov, nad ktorými sa vykonáva dohľad. Je možné, že príjmy týchto orgánov sa 
v budúcnosti, v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ, znížia.  

25 Okrem toho, ako už uviedol orgán ESMA, poplatky vyúčtované ratingovým 
agentúram vychádzajú z ich príjmov ako právnických osôb, nie však ako skupiny 
či skupiny prepojených subjektov. Táto situácia vytvára kvázi-legitímnu príležitosť znížiť 
poplatky alebo sa im vyhnúť tým, že sa príjmy presunú z ratingových agentúr v jurisdikcii 

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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EÚ do prepojených subjektov mimo EÚ. Pravdepodobný finančný vplyv tejto medzery 
v zákone nie je známy.  

26 Pri EASO znovu upozorňujeme na skutočnosť, že kritická situácia v súvislosti 
s ľudskými zdrojmi úradu sa od konca roku 2017 exponenciálne zhoršuje. Na konci roku 
2018 ešte stále nebola obsadená väčšina voľných pracovných miest. Obzvlášť 
znepokojujúci je nedostatok vedúcich pracovníkov v administratívnom oddelení. Celkovo 
táto situácia predstavuje výrazné riziko, že úrad nebude schopný pokračovať vo svojej 
činnosti v súčasnom rozsahu. 

27 Pri ECHA Dvor audítorov znovu zdôrazňuje, že agentúra sa čiastočne financuje 
sama a dostáva poplatky od každej spoločnosti, ktorá žiada o registráciu chemických 
látok v súlade s nariadením REACH6. Agentúra vypočítava a fakturuje poplatky 
na základe vlastných vyhlásení poskytnutých spoločnosťami. Agentúra pri ex post 
overovaní zistila, že je potrebné vykonať značné opravy poplatkov, no na konci roka 
2018 nebola celková suma opráv známa.  

28 Pri SRB znovu opakujeme, že príspevky do jednotného fondu na riešenie krízových 
situácií sa počítajú na základe informácií, ktoré rade poskytujú úverové inštitúcie 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií. Vzhľadom na to, 
že v nariadení o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa nestanovuje 
komplexný a jednotný rámec kontroly na zabezpečenie spoľahlivosti týchto informácií, 
na úrovni úverových inštitúcií sa nevykonávajú žiadne kontroly. SRB však vykonáva 
kontroly konzistentnosti a analytické kontroly informácií. Ďalej sme upozornili, 
že metodika na výpočet príspevkov stanovená v právnom rámci je veľmi zložitá, čo 
vyvoláva riziko nepresnosti. Z dôvodu zachovania dôvernosti nemôže rada zverejniť 
údaje úverových inštitúcií, ktoré použili na výpočet príspevkov do fondu, v dôsledku 
čoho sa znižuje transparentnosť. 

29 Pri GSA znovu upozorňujeme na skutočnosť, že jeden z uchádzačov spochybnil 
výsledok postupu verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo podpísanie rámcovej 
zmluvy na využívanie satelitného systému Galileo v rokoch 2017 až 2027 vo výške 
1,5 mld. EUR. Rozsudkom Európskeho súdneho dvora sa rozhodne o zákonnosti 

                                                      
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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a správnosti postupu verejného obstarávania v súvislosti s touto rámcovou zmluvou 
a so všetkými súvisiacimi konkrétnymi zmluvami a budúcimi platbami.  

Ilustrácia 7 – Audítorské stanoviská k účtovným závierkam, príjmom 
a platbám agentúr v rokoch 2016 – 2018 

 
Zdroj: EDA. 

Naše pripomienky týkajúce sa 36 agentúr sú zamerané 
na oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť 

30 Okrem stanovísk a bodov obsahujúcich zdôraznenie skutočnosti a ďalšie 
pripomienky sme predložili aj okolo 100 pripomienok týkajúcich sa 36 agentúr 
k oblastiam, ktoré treba ešte zlepšiť. Väčšina týchto pripomienok sa rovnako ako 
v minulých rokoch týka nedostatkov v postupoch verejného obstarávania.  

Riadenie verejného obstarávania je aj naďalej oblasťou s najvyššou 
tendenciou k vzniku chýb 

31 Účelom pravidiel verejného 
obstarávania je zabezpečiť spravodlivú 
hospodársku súťaž medzi hospodárskymi 
subjektmi a zaistiť ekonomicky 
najvýhodnejší nákup, a dodržať tak zásady 
transparentnosti, proporcionality, 
rovnakého zaobchádzania 
a nediskriminácie. Náš audit zahŕňal 
rámcové, osobitné a priame zmluvy 
všetkých agentúr. V prípade 27 agentúr (úrad BEREC, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, 
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© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 
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EASO, EBA, ECHA, ECDC, EEA, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, 
EUIPO, eu-LISA, Eurojust, Europol, Eurofound, Frontex, REA, SRB) boli tieto zmluvy 
ovplyvnené rozličnými nedostatkami týkajúcimi sa verejného obstarávania, ktoré sa 
týkali najmä správneho finančného riadenia a aspektov zákonnosti. Agentúry vyzývame, 
aby ďalej zlepšovali svoje postupy verejného obstarávania a zabezpečili tak plný súlad 
s platnými pravidlami a výber ekonomicky najvýhodnejších ponúk. 

Rámček 1 – Príklad neodôvodneného použitia rokovacieho konania 
bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania 

Agentúra podpísala na základe rokovacieho konania bez toho, aby bolo predtým 
uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, trojročnú rámcovú 
zmluvu na IT služby so spoločnosťou, ktorá tieto služby poskytovala aj podľa 
predchádzajúcej rámcovej zmluvy. Celková hodnota podpísanej rámcovej zmluvy 
bola 450 000 EUR (150 000 EUR ročne). Podľa nariadenia o rozpočtových 
pravidlách je takýto zjednodušený postup prijateľný len v špecifických situáciách 
a agentúra nepredložila dôkazy, že by toto bola jedna z nich. 

Spôsob uplatňovania rámcových zmlúv niektorými agentúrami môže 
obmedzovať hospodársku súťaž 

32 Rámcové zmluvy sú zmluvy s dodávateľmi, v ktorých sa stanovujú podmienky 
upravujúce konkrétne nákupy v priebehu trvania zmluvy. Využívajú sa na presne 
stanovený účel a v prípadoch, keď nie je možné vopred presne vymedziť množstvá 
a lehoty na dodanie. Hlavným dôvodom používania rámcových zmlúv je dosiahnutie 
administratívnej efektívnosti a úspor z rozsahu. Zistili sme však prípady (EASA a EUIPO), 
keď použitie veľkých rámcových zmlúv vzťahujúcich sa na množstvo rôznych služieb, 
ktoré neboli vymedzené presne, ohrozilo hospodársku súťaž.  
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Rámček 2 – Príklad rámcovej zmluvy bez špecifikácií 

Na obstaranie služieb dátovej analýzy v objeme do 5 mil. EUR si jedna agentúra 
zvolila možnosť využiť rámcovú zmluvu s jediným subjektom, pri uplatnení 
otvoreného postupu. Podmienky vymedzené v rámcovej zmluve však neboli 
dostatočne špecifické na to, aby umožnili spravodlivú hospodársku súťaž, pretože 
konkrétne požiadavky týkajúce sa služieb, ktoré sa mali poskytnúť, ešte v čase 
postupu obstarávania neboli známe. Podľa pravidiel uplatňovania nariadenia 
o rozpočtových pravidlách musí verejný obstarávateľ za týchto okolností udeliť 
rámcovú zmluvu viacerým subjektom a na konkrétne nákupy sa musí použiť 
súťažné konanie medzi vybranými zmluvnými dodávateľmi.  

 

33 Na ilustrácii 8 sú zobrazené hodnoty rámcových zmlúv podpísaných agentúrami 
v rokoch 2015 až 2018. V roku 2018 agentúry podpísali viacročné rámcové zmluvy 
v celkovej výške približne 1,1 mld. EUR7. 

Ilustrácia 8 – Celková hodnota rámcových zmlúv v období 2015 – 2018 
(mld. EUR) 

 
Zdroj: Sieť agentúr; zostavil EDA. 

                                                      
7 Údaj poskytla sieť agentúr EÚ (EUAN). 
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Spoločnými postupmi obstarávania možno dosiahnuť vyššiu efektívnosť 
a úspory z rozsahu 

34 35 decentralizovaných agentúr a iných orgánov spolu 
s ôsmimi spoločnými podnikmi EÚ (orgány EÚ) tiež presadzuje 
zvýšenie administratívnej efektívnosti a dosiahnutie úspor 
z rozsahu pomocou častejšieho využívania spoločných postupov 
obstarávania, keď dve alebo viaceré agentúry alebo spoločné 
podniky, ktoré potrebujú podobné služby, zorganizujú postup 
obstarávania spoločne a spolu sa stanú aj vlastníkmi zmluvy 
(ilustrácia 9). No aj napriek tomuto sľubnému trendu neboli 
vždy pokusy o spoločné postupy obstarávania úspešné, 
napríklad v dôsledku nevhodnej analýzy trhu.  

 

 

Ilustrácia 9 – Výrazný nárast počtu spoločných výziev 

 
Zdroj: Sieť agentúr; zostavil EDA. 
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© Európska únia 2009 / 
Christian Lambiotte. 
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Rámček 3 – Príklady neúspešných spoločných postupov obstarávania 

Pre dve celoeurópske výzvy na predloženie ponúk v súvislosti s telekomunikačnými 
a bankovými službami nebola zrealizovaná vhodná analýza trhu a na základe 
týchto výziev neboli predložené žiadne ponuky, ktoré by spĺňali podmienky 
a pokrývali požadované miestne trhy. Postupy teda zlyhali a viedli 
k administratívnej neefektívnosti. Ďalej napriek tomu, že sídlo dvoch agentúr bolo 
v tom istom meste, spoločný postup obstarávania nových priestorov nebol 
úspešný. 

Zamestnanci sprostredkovaní agentúrami dočasného zamestnávania 
a konzultanti sa nie vždy využívajú v súlade s právnym rámcom 

35 V roku 2017 Dvor audítorov vydal rýchle preskúmanie8 o tom, ako inštitúcie 
a agentúry EÚ plnia záväzok znížiť počet zamestnancov vo svojich plánoch pracovných 
miest v období 2013 – 2017 o 5 %. V súvislosti s agentúrami sme dospeli k záveru, že 5 % 
zníženie bolo dosiahnuté, aj keď s istými oneskoreniami. Práve v tomto kontexte sú 
tohtoročné pripomienky o využívaní konzultantov a zamestnancov na prechodnú dobu 
niektorými agentúrami obzvlášť dôležité. Hoci sme nekontrolovali využívanie externých 
zamestnancov horizontálne vo všetkých agentúrach, pri niektorých agentúrach vyplynul 
trend kompenzovať nedostatok vlastných stálych zamestnancov externými 
zamestnancami. Ilustrácia 10 obsahuje informácie zozbierané sieťou agentúr EÚ (EUAN) 
o zvyšujúcom sa počte konzultantov v oblasti IT pracujúcich v priestoroch agentúr 
a ostatných orgánov na základe zmlúv, v súlade s ktorými sú platení podľa času 
stráveného na úlohe a prostriedkov, ktoré použili (tzv. time and means contract), 
a zamestnancov na prechodnú dobu v 33 agentúrach, ktoré odpovedali na náš dotazník. 

                                                      
8 Rýchle preskúmanie týkajúce sa plnenia 5 % zníženia počtu pracovných miest, uverejnené 

21. decembra 2017. 
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Ilustrácia 10 – Počet konzultantov v oblasti IT a zamestnancov 
na prechodnú dobu (33 agentúr) 

 
Zdroj: Sieť agentúr EÚ (EUAN); údaje zozbieral EDA. 
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smernici a príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, napríklad pokiaľ ide 
o pracovné podmienky zamestnancov na prechodnú dobu. 

Poradenské a iné služby v úrade EUIPO 

38 Vzhľadom na rozsah využívania konzultačných služieb v úrade EUIPO sme vykonali 
analýzu toho, ako ich agentúra riadila. Počet externých zamestnancov poskytnutých 
poskytovateľmi služieb v rámci týchto a podobných zmlúv sa rovnal približne 20 % 
stálych zamestnancov úradu na začiatku roka 2018.  

39 Všimli sme si, že pri časti služieb poskytnutých v súlade s týmito zmluvami ide 
skutočne o poradenstvo, avšak ďalšia časť sa týka skôr administratívnej podpory, 
pri ktorej ide o nákup práce alebo zapožičanie zamestnancov, čo sú oblasti, ktoré sú 
prísne regulované európskym i vnútroštátnym pracovným právom. Na sprostredkovanie 
externých zamestnancov sú oprávnené len registrované agentúry dočasného 
zamestnávania a konzultačné firmy nesmú takéto služby poskytovať. 

Zavádzanie nového rámca vnútornej kontroly prebieha 

40 Vnútorná kontrola sa vzťahuje na všetky finančné i nefinančné činnosti a ide 
o proces, ktorý organizácii pomáha dosiahnuť jej ciele a udržiavať výkonnosť 
pri rešpektovaní pravidiel a právnych predpisov. Slúži ako podpora pre dobré 
rozhodovanie, pri ktorom sa zohľadňujú riziká pre dosahovanie cieľov, ktoré sa 
prostredníctvom nákladovo účinných kontrol znižujú na prijateľnú úroveň. V apríli 2017 
Komisia schválila revidovaný rámec vnútornej kontroly. Takisto ako v prípade 
štandardov vnútornej kontroly Komisie, ktoré sa nahrádzajú rámcom vnútornej kontroly, 
sa od poverených subjektov, ako sú agentúry, očakáva analogické plnenie rámca. Do 
konca roku 2018 prijali rámec vnútornej kontroly správne a riadiace rady 29 agentúr 
a 15 agentúr tiež informovalo o jeho plnení. 

Nie všetky agentúry zaviedli politiku týkajúcu sa citlivých pracovných 
miest 

41 Riadenie citlivých funkcií je štandardným prvkom vnútornej kontroly, ktorého 
cieľom je znížiť na prijateľnú úroveň riziko zneužitia právomocí, ktorými sú poverení 
zamestnanci. V účinnom rámci vnútornej kontroly sa riziká súvisiace s citlivými funkciami 
riadia prostredníctvom zmierňujúcich kontrol a v konečnom dôsledku aj mobilitou 
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zamestnancov. Zistili sme, že sedem agentúr (EASO, EASME, ECHA, EEA, ENISA, Frontex, 
SRB) nezaviedlo politiky vymedzujúce citlivé funkcie a súvisiace zmierňujúce kontroly. 

42 Napriek tomu, že agentúry majú podobnú administratívnu štruktúru a úlohy 
finančných aktérov upravujú podobné nariadenia o rozpočtových pravidlách, používajú 
odlišné výklady toho, ktoré pracovné miesta by sa mali považovať za potenciálne citlivé. 
Na ilustrácii 11 je zobrazený počet agentúr, ktoré považujú konkrétne pracovné miesta 
za potenciálne citlivé.  

Ilustrácia 11 – Potenciálne citlivé pracovné miesta 

 
Zdroj: EDA. 
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44 Postupy plánovania vykonávané všetkými agentúrami, ktorých výsledkom sú ročné 
a viacročné plány práce (alebo jednotné programové dokumenty) sú navyše založené 
na činnostiach. Všimli sme si však, že zverejnené rozpočty všetkých agentúr sú 
prezentované podľa typu výdavkov (výdavky na zamestnancov, administratívne výdavky 
a prevádzkové výdavky), a nie podľa činností. V dôsledku toho sa nedajú rozlíšiť zdroje 
vynaložené na jednotlivé činnosti. 

Riziká pre správny výpočet poplatkov za registráciu a služby 

45 Niekoľko agentúr (CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA EUIPO, SRB) 
vyberá príjmy z poplatkov za služby alebo registráciu fakturovaných hospodárskym 
subjektom. Zaznamenali sme, že správny výpočet týchto poplatkov ohrozujú určité 
riziká. Príslušným agentúram odporúčame, aby s Komisiou prekonzultovali prípadnú 
potrebu upraviť právny rámec tak, aby sa zabezpečil výpočet poplatkov. 

Agentúry prijímajú opatrenia na základe audítorských pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

46 Informovali sme o stave opatrení prijatých agentúrami na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov. Z ilustrácie 12 vyplýva, že k 223 pripomienkam, ktoré neboli 
na konci roku 2017 vyriešené, boli v roku 2018 vo väčšine prípadov nápravné opatrenia 
už dokončené alebo prebiehali. Zo 107 pripomienok, ktoré zatiaľ neboli vyriešené alebo 
ktorých riešenie prebiehalo, boli nápravné opatrenia k 13 mimo (výlučnej) kontroly 
agentúr. 

Ilustrácia 12 – Opatrenia agentúr na riešenie pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

 
Zdroj: EDA. 
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47 V priebehu minuloročného auditu sme preskúmali účtovné prostredia agentúr. Na 
základe pripomienok Dvora audítorov k nezávislosti účtovníkov väčšina agentúr okrem 
dvoch (EACEA, EFSA) v roku 2018 tento problém vyriešila. Podobný trend sme 
zaznamenali v súvislosti s (opätovným) potvrdzovaním účtovných systémov, ktoré zatiaľ 
nebolo vykonané. Všetkých sedem agentúr, pri ktorých sme v roku 2018 informovali 
o tejto potrebe, dokončilo nápravné opatrenia v priebehu roka 2018. 

48 Dobre napreduje aj zavádzanie elektronického obstarávania (e-procurement). Na 
ilustrácii 13 je zobrazený pokrok v zavádzaní týchto nástrojov do konca roku 2018.  

Ilustrácia 13 – Zavádzanie elektronického obstarávania 

 
Zdroj: EDA. 

49 V roku 2018 sa určitý pokrok dosiahol aj v súvislosti so zavádzaním systému SYSPER 
II, nástroja na riadenie ľudských zdrojov vytvoreného Komisiou. Z ilustrácie 14 vyplýva, 
že v roku 2018 tento nástroj zaviedlo päť ďalších agentúr. 

Ilustrácia 14 – Zavádzanie nástroja v oblasti ľudských zdrojov SYSPER II 

 
*Číselný údaj v poslednom riadku za rok 2018 zahŕňa aj EPPO. 
Zdroj: EDA. 
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Na všetky agentúry sa nevzťahuje rovnaký postup udeľovania absolutória 

50 V prípade väčšiny decentralizovaných agentúr 
a ostatných orgánov, ako aj v prípade všetkých 
výkonných agentúr Komisie, za každoročný 
rozpočtový postup a udeľovanie absolutória 
zodpovedajú Európsky parlament a Rada. 
Harmonogram postupu udeľovania absolutória je 
znázornený na ilustrácii 15.  

 

Ilustrácia 15 – Udeľovanie absolutória pre väčšinu agentúr 

 
Zdroj: EDA. 
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52 Ide o agentúry a orgány, ktoré sa financujú sami a ktorých rozpočet nie je súčasťou 
všeobecného rozpočtu Únie, no ich príjmy plynú z výkonu verejnej moci v súlade 
s právnymi predpismi EÚ. EDA preto opakovane uvádza, že rovnaké zásady vyvodzovania 
zodpovednosti a transparentnosti by sa mali vzťahovať na všetky orgány EÚ. V prípade 
EUIPO vyjadril EDA obavy v súvislosti s postupom udeľovania absolutória za rozpočet 
úradu vo svojich stanoviskách vydaných v roku 20159 a 201910. Pri SRB11 a CPVO12 Dvor 
audítorov tiež vyjadril obavy v stanoviskách uverejnených v roku 2015.  

  

                                                      
9 Pozri stanovisko EDA č. 5/2015 k návrhu na zmenu nariadenia rozpočtového výboru Úradu 

pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorým sa ustanovujú finančné ustanovenia platné 
pre úrad. 

10 Pozri stanovisko EDA č. 1/2019 k návrhu nariadenia BC-01-2019 rozpočtového výboru Úradu 
Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorým sa ustanovujú finančné ustanovenia platné 
pre úrad. 

11 Pozri stanovisko EDA č. 3/2015 k návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách Jednotnej rady 
pre riešenie krízových situácií, ktorým sa ustanovujú finančné ustanovenia platné pre radu. 

12 Pozri stanovisko EDA č. 2/2015 k návrhu na zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách 
Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín. 
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Výsledky auditu z iných dokumentov 
o agentúrach vydaných Dvorom 
audítorov 

Osobitná správa EDA č. 29/2018: EIOPA významne prispel 
k dohľadu a stabilite v oblasti poisťovníctva, stále však 
pretrvávajú veľké výzvy 

53 V osobitnom audite, ktorý sme uskutočnili navyše ku každoročnému finančnému 
auditu orgánu a auditu zhody, sme preskúmali, či orgán účinne prispieva k dohľadu 
a finančnej stabilite v oblasti poisťovníctva. Analyzovali sme najmä činnosti orgánu 
EIOPA v oblasti dohľadu a konvergencie dohľadu, stresový test poisťovníctva v roku 
2016, ako aj primeranosť zdrojov a riadenia orgánu EIOPA. 

54 Náš celkový záver je, že EIOPA dobre využíva široký súbor nástrojov na podporu 
konvergencie dohľadu a finančnej stability. Stále však existujú významné výzvy, ktoré 
musí vyriešiť samotný orgán EIOPA, vnútroštátne orgány dohľadu a zákonodarcovia, 
napríklad v rámci európskych orgánov dohľadu a preskúmaní režimu Solventnosť II. 
Okrem toho sme odporučili, že na zlepšenie efektívnosti a účinnosti svojich činností by 
orgán EIOPA mal posilniť ľudské zdroje pridelené na vykonávanie dohľadu. Úplné závery 
z auditu spolu so súvisiacimi odporúčaniami a s odpoveďami orgánu sú uvedené v našej 
osobitnej správe č. 29/2018, ktorá je dostupná na našom webovom sídle eca.europa.eu. 

Špecifická ročná správa EDA za rok 2017 vypracovaná v súlade 
s článkom 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 
o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná 
rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje 
úlohy podľa tohto nariadenia za rozpočtový rok 2017 

55 Na základe článku 92 ods. 4 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia 
krízových situácií (SRM) každý rok vykonávame audit akýchkoľvek podmienených 
záväzkov vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada 
a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia. Závery z auditu za rozpočtový rok 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx
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2017 spolu so súvisiacimi odporúčaniami a s odpoveďami SRB sú uvedené v našej 
špecifickej správe, ktorá je dostupná na našom webovom sídle eca.europa.eu. 

Iné osobitné správy EDA týkajúce sa jednej alebo viacerých 
agentúr 

56 Okrem audítorských správ venovaných konkrétne agentúram sme v priebehu roka 
2018 vydali aj niekoľko osobitných audítorských správ o plnení politiky EÚ, v ktorých sa 
o niektorých z nich hovorí (ilustrácia 16). 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx
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Ilustrácia 16 – Iné osobitné správy EDA týkajúce sa agentúr 

 
Zdroj: EDA. 
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Zoznam akronymov používaných 
pre agentúry a ostatné orgány EÚ 

Akronym Úplný názov Sídlo 

ACER Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov 
v oblasti energetiky 

Ľubľana, Slovinsko 

Úrad BEREC Úrad Orgánu európskych regulátorov 
pre elektronické komunikácie 

Riga, Lotyšsko 

CdT Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej 
únie 

Luxemburg, 
Luxembursko 

Cedefop Európske stredisko pre rozvoj odborného 
vzdelávania 

Solún, Grécko 

CEPOL Agentúra Európskej únie pre odbornú 
prípravu v oblasti presadzovania práva 

Budapešť, Maďarsko 

Chafea Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo a potraviny 

Luxemburg, 
Luxembursko 

CPVO Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín Angers, Francúzsko 

EACEA Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru 

Brusel, Belgicko 

EASA Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Kolín, Nemecko 

EASME Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky Brusel, Belgicko 

EASO Európsky podporný úrad pre azyl Valletta, Malta 

EBA Európsky orgán pre bankovníctvo Paríž, Francúzsko 

ECDC Európske centrum pre prevenciu a kontrolu 
chorôb 

Štokholm, Švédsko 

ECHA Európska chemická agentúra Helsinki, Fínsko 

EEA Európska environmentálna agentúra Kodaň, Dánsko 

EFCA Európska agentúra pre kontrolu rybárstva Vigo, Španielsko 
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EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Parma, Taliansko 

EIGE Európsky inštitút pre rodovú rovnosť Vilnius, Litva 

EIOPA Európsky orgán pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov 

Frankfurt, Nemecko 

EIT Európsky inovačný a technologický inštitút Budapešť, Maďarsko 

ELA Európsky orgán práce Bratislava, Slovensko 

EMA Európska agentúra pre lieky Amsterdam, Holandsko 

EMCDDA Európske monitorovacie centrum pre drogy 
a drogovú závislosť  

Lisabon, Portugalsko 

EMSA Európska námorná bezpečnostná agentúra Lisabon, Portugalsko 

ENISA Agentúra Európskej únie pre sieťovú 
a informačnú bezpečnosť 

Heraklion, Grécko 

EPPO Európska prokuratúra Luxemburg, 
Luxembursko 

ERA Železničná agentúra Európskej únie Valenciennes, Francúzsko 

ERCEA Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum Brusel, Belgicko 

ESA Zásobovacia agentúra Euratomu Luxemburg, 
Luxembursko 

ESMA Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Paríž, Francúzsko 

ETF Európska nadácia pre odborné vzdelávanie Turín, Taliansko 

EUIPO Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo Alicante, Španielsko 

eu-LISA Európska agentúra na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti 

Tallinn, Estónsko 

EU-OSHA Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci 

Bilbao, Španielsko 

Eurofound Európska nadácia pre zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok 

Dublin, Írsko 
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Eurojust Európska jednotka pre justičnú spoluprácu Haag, Holandsko 

Europol Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva 

Haag, Holandsko 

FRA Agentúra Európskej únie pre základné práva Viedeň, Rakúsko 

Frontex Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž  

Varšava, Poľsko 

GSA Agentúra pre európsky globálny navigačný 
satelitný systém 

Praha, Česká republika 

INEA Výkonná agentúra pre inovácie a siete Brusel, Belgicko 

REA Výkonná agentúra pre výskum Brusel, Belgicko 

SRB Jednotná rada pre riešenie krízových situácií Brusel, Belgicko 
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Audítorský tím 

 

Tretí rad (zľava doprava): Hans Christian Monz (vedúci úlohy), Sevdalina Todorova 
(audítorka), Joao Pedro Bento (audítor), Tomas Mackevicius (atašé), Arunas Juozulynas 
(vedúci úlohy), Flavia Di Marco (audítorka), Mindaugas Pakstys (vedúci kabinetu) 

Druhý rad (zľava doprava): Bob De Blick (audítor), Janis Gaisonoks (vyslaný národný 
expert), Roberto Sanz Moratal (audítor), Mari Liis Pelmas Gardin (sekretárka), Iveta 
Adovica (audítorka), Christine Becker (audítorka), Andrea Ferraris (vedúci úlohy), 
Andreja Pavlakovic Milosavljevic (vedúca úlohy), Alexandra Mazilu (grafická dizajnérka) 

Prvý rad (zľava doprava): Julio Cesar Santin Santos (audítor), Helder Vasco Travado 
(audítor), Peter Eklund (vedúci úlohy), Friedemann Zippel (hlavný manažér), Judita 
Frangez (sekretárka), Rimantas Sadzius (člen EDA), Ioanna Metaxopoulou (riaditeľka 
komory IV), Svetoslava Tashkova (audítorka), Jonathan Lannin (stážista) 
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