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1. Európska policajná akadémia (ďalej len „akadémia“ známa tiež ako 

„CEPOL“), so sídlom v Bramshille, bola zriadená rozhodnutím Rady 

2000/820/SVV, ktoré bolo v roku 2005 zrušené a nahradené rozhodnutím Rady 

2005/681/SVV

INTRODUCTION 

1. Úlohou akadémie je pôsobiť ako sieť spájajúca národné 

policajné inštitúcie odbornej prípravy v členských štátoch s cieľom zabezpečiť 

odbornú prípravu vyšších príslušníkov polície na základe spoločne prijatých 

zásad2. 

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, 

priame testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu 

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

sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.  

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

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

Dvor audítorov kontroloval: 

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

a) ročnú účtovnú závierku akadémie, ktorá pozostáva z finančných výkazov3 

a výkazov o plnení rozpočtu4

                                            

1  Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63. 

 za rozpočtový rok končiaci sa 

k 31. decembru 2013; 

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

3  Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku 
hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov 
a ďalšie vysvetľujúce poznámky. 

4  Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového 
hospodárenia a prílohy k nemu. 
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b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií. 

Zodpovednosť vedenia 

4. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej 

závierky akadémie a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií5

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou akadémie 

zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly 

relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, 

v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu 

alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov 

na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie

: 

6

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou 

príslušných transakcií a s dodržiavaním zásady riadneho finančného 

hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a 

efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý obsahuje primeraný dohľad 

a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom 

; a účtovné 

odhady, ktoré sú za daných okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú 

účtovnú závierku akadémie po jej zostavení účtovníkom akadémie 

na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky 

k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal 

primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne 

zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu akadémie. 

                                            

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

6 Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných 
účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou 
federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch 
(IAS)/medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných 
Radou pre medzinárodné účtovné štandardy. 
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a v prípade potreby právne konanie na spätné získanie nesprávne 

vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.  

Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť 

Európskemu parlamentu a Rade7

6. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách 

a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 

významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných 

transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či 

už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor 

zohľadňuje akékoľvek vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie a 

verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa 

uplatňujú s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, aby sa 

mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež 

obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov a 

primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej 

závierky ako celku. 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 

spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými 

audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými 

štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov 

je Dvor audítorov povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú 

istotu, že ročná účtovná závierka akadémie neobsahuje významné 

nesprávnosti a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne. 

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

dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.  
                                            

7  Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013. 
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Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

8. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka akadémie 

vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu 

k 31. decembru 2013 a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný 

rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou 
závierkou 

9. Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou akadémie za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 

zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.  

10. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská 

Dvora audítorov 

11. Z viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 1,7 mil. EUR, ktoré boli 

prenesené z roku 2012, bolo v roku 2013 zrušených 0,3 mil. EUR (17,6 %). 

Táto situácia vznikla najmä v dôsledku nižších nákladov, než sa plánovalo, 

ktoré mali byť preplatené v rámci dohôd o grante za rok 2012 (0,21 mil. EUR 

alebo 70 % zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov), čo naznačuje, 

že je nutné získavať od príjemcov na konci roka presnejšie údaje o skutočných 

vzniknutých nákladoch.  

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU 

12. Miera viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2013 v rámci jednotlivých 

hláv sa pohybovala v rozmedzí od 92 % do 95 %, čo znamená, že právne 

záväzky sa uskutočnili včas. Miera viazaných rozpočtových prostriedkov 

prenesených do roku 2014 v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola 

vysoká na úrovni 145 410 EUR (30,5 %), ale bolo to najmä v dôsledku udalostí, 
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na ktoré nemala akadémia dosah, napr. platby splatné v roku 2014 

za objednané a prijaté služby a tovar v súlade s plánom v roku 2013. 

13. Postupy prijímania zamestnancov akadémie stále nie sú úplne 

transparentné. Usmernenia pre členov výberových komisií týkajúce 

sa konzistentného hodnotenia výberových kritérií neboli dostatočne jasné; 

požiadavky na odborné skúsenosti neboli vždy v súlade s vykonávacími 

pravidlami k služobnému poriadku akadémie a dokumentácia týkajúca sa 

prijímania zamestnancov nebola kompletná. 

ĎALŠIE PRIPOMIENKY 

14. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora 

audítorov z predchádzajúceho roka je uvedený v 

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z 
PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

 

prílohe I. 

 

 

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

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 1. júla 2014. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 predseda  
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov  

PRÍLOHA I 

Rok Pripomienka Dvora audítorov Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2011 
Vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov 
a vysoká miera zrušených rozpočtových prostriedkov 
naznačujú nedostatky v plánovaní a/alebo plnení 
rozpočtu a sú v rozpore so zásadou ročnej platnosti 
rozpočtu. 

Nevzťahuje sa 

2011 Vysoká miera rozpočtových presunov naznačuje 
nedostatky v plánovaní a programovaní rozpočtu a je 
v rozpore so zásadou špecifikácie rozpočtu. 

Prebieha 

2011 

Akadémia sídli v Bramshille a využíva priestory 
Národnej agentúry Spojeného kráľovstva pre 
zlepšenie policajného dohľadu (NPIA). NPIA má 
ukončiť svoju činnosť na konci roka 2012 a nie je 
jasné, dokedy môže akadémia využívať súčasné 
priestory. 

Prebieha 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2011 

Akadémia musí zlepšiť transparentnosť postupov 
prijímania zamestnancov. V oznámeniach o voľnom 
pracovnom mieste sa neuvádzala možnosť odvolania; 
pred preskúmaním prihlášok nebola stanovená váha 
výberových kritérií a nie vždy boli vypracované správy 
obsahujúce zhrnutie z výberového postupu a 
rozhodnutia o zostavení rezervných zoznamov. 

Dokončené 

2012 

Akadémia preniesla do roku 2013 viazané rozpočtové 
prostriedky vo výške 355 500 EUR na výmenný 
program na rok 2013, ktorý sa má podľa plánu 
uskutočniť od marca do novembra 2013. Keďže 
v ročnom pláne práce akadémie na rok 2012 sa 
nenachádza nijaký odkaz na výmenný program na rok 
2013 a v roku 2012 nebolo v tejto veci prijaté žiadne 
rozhodnutie o financovaní, je prenos rozpočtových 
prostriedkov nesprávny. 

Nevzťahuje sa 

2012 

Z rozpočtových prostriedkov vo výške 1,7 mil. EUR, 
ktoré boli prenesené z roku 2011, bolo 0,7 mil. EUR 
(41,2 %) zrušených v roku 2012. Táto situácia vznikla 
najmä v dôsledku nižších nákladov, než sa plánovalo, 
ktoré mali byť preplatené v rámci dohôd o grante 
za rok 2011 (0,44 mil. EUR alebo 62 % zrušených 
prenesených rozpočtových prostriedkov). 

Nedokončené 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Miera viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 
2012 v rámci jednotlivých hláv sa pohybovala 
v rozmedzí od 90 % do 99 % celkových rozpočtových 
prostriedkov, čo znamená, že právne záväzky sa 
uskutočnili včas. Miera viazaných rozpočtových 
prostriedkov prenesených do roku 2013 v rámci hlavy 
III (prevádzkové výdavky) bola vysoká, keďže dosiahla 
výšku 1,5 mil. EUR (36 %). Tento prenos však nebol 
výsledkom oneskorení v implementácii ročného plánu 
práce akadémie za rok 2012, ale vznikol najmä 
v dôsledku prenosu prostriedkov uvedených v bode 11 
a skutočnosti, že výdavky týkajúce sa kurzov 
organizovaných v posledných mesiacoch roka 2012 
v rámci dohôd o grante za rok 2012 boli preplatené až 
začiatkom roka 2013 (1 mil. EUR). 

Nevzťahuje sa 

2012 V roku 2012 uskutočnila akadémia 37 rozpočtových 
prevodov vo výške 1 mil. EUR, z toho 36 v rámci 
príslušných hláv. 

Prebieha 

2012 Diskusie o budúcnosti akadémie, ktoré trvajú už 
niekoľko rokov, vytvorili situáciu neistoty, ktorá naďalej 
narušuje plánovanie a vykonávanie činností. 

Prebieha 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Akadémia musí zabezpečiť úplný súlad s „príručkou 
na prijímanie zamestnancov pre CEPOL“ a vylepšiť 
transparentnosť postupov prijímania zamestnancov: 
oznámenia o voľných pracovných miestach neboli 
vždy uverejnené aspoň 6 týždňov pred lehotou 
na podanie prihlášky; neboli dôkazy o tom, že 
hodnotitelia skontrolovali dodržiavanie pravidiel 
na podanie prihlášok; uplatnené výberové kritériá 
neboli vždy v súlade s kritériami špecifikovanými 
v oznámeniach o voľných pracovných miestach; 
v niektorých prípadoch došlo k veľkým oneskoreniam 
pri preskúmaní prihlášok. 

Dokončené 
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Európska policajná akadémia (Bramshill) 

PRÍLOHA II 

Právomoci a činnosti 

Oblasti právomoci 
Únie vyplývajúce 
zo ZFEÚ  

(článok 87 ZFEÚ) 

Aproximácia práva 

„1. Únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov 
vrátane polície, colných orgánov a iných orgánov presadzujúcich výkon práva špecializovaných 
v oblastiach predchádzania alebo odhaľovania a vyšetrovania trestných činov.  

2. Na účely odseku 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú: [...] 

b) podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, 
v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike;“ [...] 

Právomoci 
akadémie  

(Rozhodnutie Rady 
2005/681/SVV) 

Ciele 

„Cieľom akadémie je pomáhať školiť vyšších príslušníkov polície členských štátov zlepšovaním 
spolupráce medzi rôznymi zložkami akadémie. Podporuje a rozvíja európsky prístup k hlavným 
problémom, ktorým čelia členské štáty v boji proti zločinu, pri predchádzaní zločinnosti a zachovávaní 
právneho poriadku a verejnej bezpečnosti, najmä s ohľadom na cezhraničný rozmer týchto 
problémov.“ 

Úlohy 

− zvýšiť úroveň vedomostí o systémoch a štruktúrach vnútroštátnej polície iných členských štátov 
a o cezhraničnej policajnej spolupráci v rámci Európskej únie, 

− zvýšiť úroveň vedomostí o medzinárodných nástrojoch a nástrojoch Európskej únie, najmä 
v týchto oblastiach: 

a) inštitúcie Európskej únie, ich fungovanie a úloha, rozhodovacie mechanizmy a právne 
nástroje Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ich význam pre spoluprácu v oblasti 
vynútiteľnosti práva; 

b) ciele, štruktúra a fungovanie úradu Europol, ako aj spôsoby ako maximalizovať spoluprácu 
medzi Europolom a príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní v členských štátoch 
v boji proti organizovanému zločinu; 

c) ciele, štruktúra a fungovanie úradu Eurojust, 

− poskytovať vhodnú odbornú prípravu v oblasti rešpektovania demokratických záruk, najmä práva 
na obranu. 

Správa Správna rada 

Zloženie 

Jedna delegácia z každého členského štátu. 

Každá delegácia má jeden hlas. Zástupcovia Európskej komisie a generálneho sekretariátu Rady 
Európskej únie a úradu Europol sa pozývajú na účasť na zasadnutiach ako nehlasujúci 
pozorovatelia. 

Riaditeľ 

Riadi akadémiu, vymenúva a odvoláva ho správna rada. 

Vonkajšia kontrola 

Európsky dvor audítorov 

Vnútorný audit 

Útvar vnútorného auditu Komisie (IAS). 

Orgán udeľujúci absolutórium 

Európsky parlament na odporúčanie Rady. 
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Zdroje, ktoré mala 
akadémia k 
dispozícii v roku 
2013 (2012) 

Rozpočet  

8,4 (8,4) mil. EUR 

Zamestnanci  

Plán pracovných miest na rok 2013 obsahoval 28 (28) dočasných pracovných miest. 
K tomu: 10 (10) rozpočtovaných pracovných miest zmluvných zamestnancov. 
Členské štáty tiež vyslali spolu: päť (päť) národných expertov v priebehu roka. 

Produkty a služby 
v roku 2013 (2012) 

 

Kurzy, semináre a konferencie  

Akadémia zorganizovala celkom 72 (82) pobytových aktivít (kurzov, seminárov a konferencií). Podľa 
posúdenia hodnotenia činností zostáva celková spokojnosť s aktivitami akadémie a jej výsledkami 
vzdelávania vysoká (94 %) (93 %).  

Akadémia zhromaždila najvyšší počet účastníkov vo svojej histórii: 2 251 (2 098) úradníkov orgánov 
činných v trestnom konaní a 707 (772) školiteľov z 42 (33) krajín (členských štátov EÚ a tretích 
krajín) a 21 (27) orgánov EÚ a medzinárodných orgánov.  

Miera účasti (účasť/dostupné miesta) výrazne vzrástla a dosiahla zatiaľ najvyššiu úroveň 116 % 
(96 %), čo poukazuje na zvýšený dopyt po odborných školeniach akadémie. Samotná akadémia 
zorganizovala 19 (15) aktivít a iniciovala proces podávania žiadostí o granty za rok 2014. Žiadne 
aktivity neboli preložené do nasledujúceho kalendárneho roka. 

Vonkajšie vzťahy  

V roku 2013 akadémia nadviazala na svoju úspešnú spoluprácu s kandidátskymi krajinami, 
potenciálnymi kandidátskymi krajinami a krajinami ENP/EaP (európskej susedskej politiky a 
Východného partnerstva), ako aj so strategickými partnermi, agentúrami  pre spravodlivosť a vnútorné 
záležitosti a inštitúciami EÚ vrátane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.  

Akadémia v roku 2013 podpísala dva pracovné dohovory s Albánskom a Ruskou federáciou (veľký 
význam malo uskutočnenie spoločnej aktivity RF-CEPOL po prvýkrát v roku 2013 v Moskve) a jeden 
s EÚ-LISA. Uskutočnili sa ďalšie rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko 
a s Bosnou a Hercegovinou, pričom sa iniciovali formálne kontakty s Kosovom a Arménskom, čo 
viedlo k dvom expertným misiám do týchto krajín na preskúmanie príležitostí na spoluprácu.  

Nadviazala kontakty aj so školiteľmi v oblasti presadzovania práva v USA. Akadémia úspešne 
ukončila predsedníctvo kontaktnej skupiny agentúr pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, vykonala 
dohodnuté spoločné činnosti zahrnuté do záverečnej správy, ktorú potvrdil COSI (Stály výbor 
pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti).  

V roku 2013 akadémia podporila sedem projektov na budovanie kapacít realizovaných členskými 
štátmi EÚ; projekty sa rôznili, od elektronického vzdelávania cez školenie proti sexuálnemu 
využívaniu detí až po civilné krízové riadenie a ďalšie dôležité policajné témy. 

Vypracúvanie odborných príručiek a (spoločných) učebných osnov  

Príručka pre školiteľov siete SIRENE bola v roku 2013 využívaná v rámci činností SIRENE a 
vzdelávací výbor SIRENE ju aktualizoval. Začiatkom roka 2014 bude distribuovaná generálnemu 
sekretariátu Rady Európskej únie.  

Spoločné osnovy o nezákonnom obchodovaní s drogami boli aktualizované a vypracovali sa dve 
nové učebné osnovy: Boj proti terorizmu a Eurojust, pričom na osnovách pre úrad Eurojust sa 
významnou mierou podieľali experti Eurojustu. Jeden expert Europolu sa podieľal na spoločných 
učebných osnovách o boji proti terorizmu a Europol tiež poskytol pripomienky k spoločným učebným 
osnovám o obchodovaní s drogami (štyri spoločné učebné osnovy boli aktualizované a jedny učebné 
osnovy boli dokončené v roku 2012). 

Výskum a veda  

Výročná Európska policajná vedecko-výskumná konferencia akadémie v roku 2013 pod názvom 
„Policajné občianske spoločnosti v čase hospodárskych obmedzení“ prilákala 126 (120) účastníkov 
z členských štátov EÚ, ako aj zo zámorských krajín a bola dobre prijatá. Príspevky na konferenciu 
boli umiestnené na webovej stránke akadémie a ročníkový zväzok príspevkov z konferencie sa 
pripravuje na uverejnenie. 

S podporou akadémie, siete národných vedecko-výskumných korešpondentov a pracovnej vedecko-
výskumnej skupiny sa na webovej stránke uverejnili dve nové vydania Európskeho vedecko-
výskumného bulletinu (European Science and Research Bulletin). Okrem toho bola sprístupnená 
webová stránka na zhromažďovanie vedeckých policajných publikácií uverejnených na území 
Európskej únie. Elektronická knižnica akadémie sa naďalej používala ako zdroj informácií 
pre registrovaných užívateľov elektronickej siete. 

Európsky policajný výmenný program  
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Európsky policajný výmenný program akadémie na rok 2013 obsahoval šesť častí a časť venovanú 
študijným návštevám: 

− všeobecná časť pre vyšších policajných úradníkov, 

− časť pre veliteľov, 

− časť pre školiteľov, 

− časť pre výskumníkov, 

− časť pre spoluprácu medzi agentúrami, 

− časť o európskej susedskej politike a krajinách západného Balkánu, 

− študijné pobyty v úrade Europol (2 x), v agentúrach Frontex, EMCDDA a v úrade OLAF. 

Program obsahoval témy vychádzajúce z priorít štokholmského programu, politického cyklu EÚ, ako 
aj z požiadaviek členských štátov. Výmenné pobyty sa organizujú na dvojstrannom základe, trvajú 
maximálne 12 kalendárnych dní a minimálne 5 pracovných dní. V uvedených organizáciách sa 
uskutočnili študijné pobyty v dĺžke troch až piatich dní.  

Po prvýkrát sa na tomto programe zúčastnili krajiny západného Balkánu, Turecko a krajiny 
Východného partnerstva.  

Spolu sa zúčastnilo 444 (293) účastníkov z 25 členských štátov a krajín európskej susedskej politiky 
a západného Balkánu, čo predstavuje vôbec najvyššiu účasť od začatia projektu v roku 2007. 
Rozpočet programu bol vo výške viac než 600 000 EUR, ktoré financovala akadémia, a miera 
čerpania bola vyše 95 %.  

Spätná väzba získaná od 135 účastníkov výmenných programov a 54 účastníkov študijných pobytov 
ukázala, že všeobecná spokojnosť s Európskym policajným výmenným programom v roku 2013 
dosiahla pozoruhodnú úroveň 98 %.  

Elektronická sieť (e-Net)  

• Stretnutie národných manažérov e-Net sa uskutočnilo v novembri. Systém akadémie 
na riadenie vzdelávania (Learning Management System – LMS) sa ukázal ako veľmi úspešný 
z hľadiska aktualizácie a zlepšenia internetovej podpory činností akadémie a tiež ako platforma 
na zdieľanie informácií v rámci siete CEPOL. K dispozícii sú aj otvorené platformy, kde sa 
môžu odborné komunity z praxe v kontexte vzdelávacej siete navzájom od seba učiť a 
jednoducho vzdelávať s využitím internetových technológií.  

Elektronické vzdelávanie  

• V roku 2013 akadémia vypracovala tri (štyri) nové a aktualizovala dva (0) existujúce moduly 
elektronického vzdelávania na tému prania špinavých peňazí, SISII, prümského rozhodnutia, 
Europolu a počítačovej kriminality. Vývoj internetového modulu o politickom cykle EÚ bol 
dokončený v roku 2013 a prijatý v januári 2014. K dnešnému dňu je k dispozícii 19 
internetových modulov. 

• V roku 2013 sa na internetové moduly vzdelávania zaregistrovalo spolu 1 994 (1 961) 
jednotlivých užívateľov, uskutočnilo sa 31 internetových seminárov, ktoré navštívilo 3 562 
(1 667) účastníkov. V roku 2013 bolo aktívnych desať platforiem pre odborné komunity 
z praxe, v rámci ktorých sa 2 063 podobne zameraných odborníkov v rozličných oblastiach 
policajnej práce a policajného výcviku delilo o svoje skúsenosti a učilo sa od seba navzájom.  

Zdroj: Informácie poskytnuté akadémiou. 
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Body 11. a 12 : Agentúra vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Na základe opísaných 

skutočností potvrdzujeme, že opatrenia zavedené akadémiou CEPOL v uplynulých rokoch viedli 

výraznému zníženiu výšky prenesených rozpočtových prostriedkov. Sme odhodlaní ďalej zvyšovať, 

ako aj zachovať súlad so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, ktorá je stanovená v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. 

Bod 13: Agentúra vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Akadémia CEPOL dokončila 

dokumentáciu k postupom v oblasti ľudských zdrojov, v rámci ktorej prepracovala a vylepšila 

súvisiace pracovné pokyny, šablóny a kontrolné zoznamy. Očakávame, že tieto nové zmeny, ktoré sa 

uplatnia v rámci nedávno zverejneného náboru, prispejú k lepšej správe a zvýšeniu transparentnosti 

v postupoch prijímania zamestnancov.   
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