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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010
(C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 
2010 spolu s odpoveďami nadácie1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975, ktorým sa zriaďuje 
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok3, a najmä na jeho 
článok 16,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev1, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2012),

1. ... .... riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok 
absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2010;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok , Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho 
uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 150.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok za rozpočtový rok 2010
(C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 
2010 spolu s odpoveďami nadácie2,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev3, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975, ktorým sa zriaďuje 
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok4, a najmä na jeho 
článok 16,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2012),

1. ... účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok za rozpočtový rok 2010;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
2 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 150.
3 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou absolutória za plnenie rozpočtu 
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový 
rok 2010
(C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 
2010 spolu s odpoveďami nadácie1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975, ktorým sa zriaďuje 
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok3, a najmä na jeho 
článok 16,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2012),

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
za rozpočtový rok 2010 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

B. keďže 10. mája 2011 Parlament udelil riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za 
rozpočtový rok 20095 a vo svojom uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu 
o absolutóriu, okrem iného:

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 150.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
5 Ú. v. ES L 250, 27.9.2011, s. 210.
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- vyzval nadáciu, aby poskytla dôkazy o svojich rozhodnutiach v súvislosti s prijímaním 
zamestnancov (napríklad dôkazy o minimálnych výsledkoch na začiatku postupu 
výberu zamestnancov) s cieľom zaručiť transparentnosť postupov výberu 
zamestnancov;

- vyzval nadáciu, aby zabezpečila, že rozpočtové prostriedky sa sprístupnia len po tom, 
ako sa získajú zodpovedajúce pripísané príjmy; 

- konštatoval, že Dvor audítorov bol prinútený vyjadriť sa k rozpočtovému 
a finančnému výkazu nadácie, ktorý obsahoval vážne chyby, čo poukazuje na závažné 
nedostatky v jej finančnom riadení; 

C. keďže celkový rozpočet nadácie na rok 2010 predstavoval sumu 20 900 000 EUR, čo je 
o 3,4 % viac ako v roku 2009, a keďže pôvodný príspevok Únie k rozpočtu nadácie na 
rok 2010 predstavoval 19 067 159 EUR v porovnaní s 19 450 000 EUR v roku 20091, čo 
predstavuje pokles o 0,97 %;

Reakcia na pripomienky Dvora audítorov z roku 2009

1. z výročnej správy konštatuje, že nadácia prijala tieto záväzky a opatrenia v nadväznosti 
na pripomienky Dvora audítorov z roku 2009: 
- nadácia sa zaviazala, že bude venovať lepšiu pozornosť tomu, že v budúcnosti 

budú rozpočtové prostriedky uvoľnené len po tom, ako budú prijaté pripísané 
príjmy;

- nadácia prisľúbila, že podstatne zlepší úsilie o uzavretie účtov za rok 2010 
prostredníctvom doplňujúcej odbornej prípravy a zdrojov, že zabezpečí 
dodržanie všetkých termínov v súvisiacich s účtami za rok 2010 a to, aby 
v predbežných účtoch za rok 2010 neboli odhalené žiadne vážne nedostatky;

- chýbajúci register výnimiek bol implementovaný 1. júla 2010;
- v prípade výberových konaniach zamestnancov neboli nájdené dôkazy 

o prahoch, ktoré museli kandidáti splniť aby boli pozvaní na pohovor, ani 
na to, aby boli zaradení na rezervný zoznam (pred posudzovaním prihlášok); 
nadácia zahrnula prahy do správ výberovej komisie;

- nadácia prijala opatrenia na ďalšie posilnenie postupov hodnotenia 
a vyhodnocovania s cieľom vyhnúť sa chybám v postupoch verejného 
obstarávania v budúcnosti;

2. Vyzýva Dvor audítorov, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium potvrdil, že tieto 
opatrenia a záväzky sú dostatočné na nápravu nedostatkov nadácie zistených Dvorom 
audítorov v roku 2009;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3. pripomína, že pôvodná výška príspevku Únie pre nadáciu na rok 2010 bola 19 067 159 
EUR; poznamenáva však, že suma 762 841 EUR pochádzajúca z vrátenia prebytku sa 

                                               
1 Ú. v. ES L 64, 12.3.2010, s. 505.
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k nej pripočítala, čoho výsledkom je celkový príspevok Únie na rok 2010 vo výške 19 
830 000 EUR;

4. berie na vedomie zo záznamov v ročnej účtovnej závierke, že nadácia zverejnila 
opravený rozpočet v celkovej výške 20 848 000 EUR takmer na konci roka 2010; 
vyslovuje poľutovanie nad tým, že chýbajú informácie nadácie o dôvodoch týchto 
zmien; vyzýva nadáciu, aby napravila situáciu a aby o tom informovala orgán udeľujúci 
absolutórium;

5. z výročnej správy o činnosti konštatuje, že miera plnenia rozpočtu nadácie 
predstavovala 98 % viazaných rozpočtových prostriedkov; z ročnej účtovnej závierky 
berie na vedomie, že miera využitia nadácie v rámci hlavy 1 (výdavky na personál) 
hlavy 2 (správa) a hlavy 3 (Prevádzkové výdavky) bola 99,8 %, resp. 95,1 % a 96 %;

6. z ročnej účtovnej závierky nadácie zisťuje, že čerpanie prostriedkov prenesených z roku 
2009 do roku 2010 dosiahlo 96,1 % v platbách v porovnaní s 94,2 % v roku 2009;

Ľudské zdroje

7. z výročnej správy o činnosti konštatuje, že percentuálny podiel obsadených miest 
nadácie predstavoval 91 % v roku 2010, čo bolo zlepšenie v porovnaní s rokom 2009 
(78 %); 

Výkonnosť

8. zdôrazňuje, že hlavnou činnosťou nadácie je prispievať k vytváraniu lepších životných 
a pracovných podmienok prostredníctvom zvyšovania a rozširovania vedomostí, ktoré 
môžu podporiť tento vývoj, prostredníctvom sietí a prieskumov; konštatuje, že 68 % 
zamestnancov nadácie je určených na tieto operatívne činnosti, zatiaľ čo zvyšok 
zamestnancov má administratívne úlohy; preto považuje za veľmi dôležité, aby orgán 
udeľujúci absolutórium posúdil účinnosť a efektívnosť procesu riadenia prieskumov 
v nadácii;

9. konštatuje najmä, že v roku 2010 nadácia vykonávala tieto činnosti v rámci svojej siete 
európskych observatórií a prieskumov:

- Európske monitorovacie stredisko pre pracovnoprávne vzťahy (EIRO): 357 
pridaných informačných aktualizácií; 5 reprezentatívnych štúdií; ročné 
aktualizácie o mzde, pracovnej dobe a protestných akciách zamestnancov; 
výročné hodnotenie pracovnoprávnych vzťahov; 6 komparatívnych 
analytických správ;

- Európske monitorovacie stredisko pre pracovné podmienky (EWCO): 107 
pridaných informačných aktualizácií; šesť komparatívnych analytických správ 
o pracovnej podpore migrujúcich pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb;

- Nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ERM): 1 258 pridaných 
informačných letákov o reštrukturalizácii; štyri komparatívne analytické 
správy;

- Druhý európsky prieskum o kvalite života: sekundárna analýza rodinného 
života a práce;
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- Tretí európsky prieskum o kvalite života: príprava praktickej časti;
- Piaty európsky prieskum o pracovných podmienkach: dokončenie praktickej 

časti prieskumu v 34 krajinách vychádzajúceho zo 44 000 rozhovorov; 
uverejnenie prvých výsledkov (resumé);

- Prieskum európskych podnikov: uverejnenie súhrnnej správy, sekundárna 
analýza flexibility profilov podnikov a práce na čiastočný úväzok;

10. vyzýva nadáciu, aby registrovala všetky rozhodnutia správnej rady o prieskumoch, 
keďže účinnosť a efektívnosť v komunikácii týchto rozhodnutí môžu byť ovplyvnené 
pri absencii patričných noriem pre dokumentovanie vykonaných rozhodnutí; uznáva, že 
nadácia má v tomto ohľade nedostatky a predseda správnej rady nie vždy podpisuje 
a uvádza dátum prijatia rozhodnutia;

11. okrem toho konštatuje, že poradné výbory nadácie zodpovedné za to, aby správna rada 
dávala vstup do fáz prípravy a hodnotenia prieskumov, nemajú mandát ani rokovací 
poriadok organizácie svojich zasadnutí; domnieva sa, že tieto nedostatky môžu viesť 
k nepochopeniu úlohy a povinností poradných výborov s nepriaznivými účinkami na 
prípravu prieskumov; v tejto súvislosti vyzýva nadáciu, aby informovala orgán 
udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na tento účel;

12. vyzýva tiež nadáciu, aby zaviedla písomné postupy popisujúce jej hlavné činnosti,  
zdôrazňuje, že by to mohlo pomôcť nadácii využívať svoje zdroje efektívne 
a identifikovať možné nedostatky;

13. aj tak berie na vedomie úsilie nadácie o posilnenie kontrolných opatrení na zlepšenie 
kvality jej prieskumov; poukazuje najmä na to, že jej zamestnanci navštevujú niektoré 
krajiny, kde sú prieskumy vykonávané, aby posúdili, ako dodávatelia vykonávajú 
rozhovory a jej zamestnanci testujú dotazník na vykonávanie prieskumov vykonávaním 
poznávacích pohovorov s obmedzeným počtom prvkov na vzorke v niektorých 
krajinách;

Vnútorný audit

14. konštatuje, že od februára 2010 zástupca riaditeľa nadácie plní úlohu koordinátora 
vnútornej kontroly; berie na vedomie, že ročný plán práce vnútornej kontroly je 
monitorovaný na štvrťročných schôdzach výboru pre vnútornú kontrolu s vedúcim 
správy, vedúcim ľudských zdrojov a vedúcim prevádzky;

15. berie na vedomie z výročnej správy o činnosti nadácie, že činnosti vnútorného auditu 
v roku 2010 boli postavené na strategickom pláne auditov 2009 – 2011, ktorý je 
založený na posúdení rizika z roku 2008;  tiež konštatuje, že nové hodnotenie rizík bolo 
vykonané vo februári 2011 a výsledkom je nový strategický plán auditu na roky 2011 –
2013 s nasledovnými témami:

- audit riadenia prieskumov – druhá fáza (2011),

- informovanie/prvky vyhlásenia o vierohodnosti (2012);

16. ďalej konštatuje, že možné témy na roky 2012 – 2013 sú:

- riadenie ľudských zdrojov: nábor, školenia, hodnotenie a systém povyšovania,
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- riadenie kvality výrobkov/vzťahy so zákazníkmi/riadenie vzťahov so 
zainteresovanými stranami,

- riadenie dokumentov,

- riadenie schôdzí;

17. konštatuje, že útvar pre vnútorný audit (IAS) plánoval vykonať v roku 2010 audit 
riadenia prieskumov nadácie; je znepokojený, že vzhľadom na obmedzenú dostupnosť 
kľúčových zamestnancov nadácie v priebehu auditu a neúplnú dokumentáciu riadenia 
prieskumov IAS nemohol zhromaždiť dostatočné dôkazné informácie, pokiaľ ide 
o niektoré moduly zamerania založeného na riziku; konštatuje však, že ďalšia fáza tohto 
auditu sa uskutočnila na začiatku roka 2011 a že jej výsledky budú oznámené vo 
výročnej správe vnútorného auditu za rok 2011; vyzýva nadáciu, aby orgánu 
udeľujúcemu absolutórium predložila načas správu;

18. je znepokojený, že sa oneskorilo odporúčanie IAS o validácii systémov účtovníctva; 
konštatuje najmä, že toto odporúčanie považuje IAS za „kritické“; naliehavo preto žiada 
nadáciu, aby prijalo okamžité opatrenia na nápravu danej situácie a aby o týchto 
prijatých opatreniach informovala orgán udeľujúci absolutórium;

19. konštatuje, že päť „veľmi dôležitých“ odporúčaní IAS bolo stále otvorených na konci 
roku 2010; konštatuje, že tieto odporúčania sa týkajú potreby:
- dokumentovať postup riadenia prieskumov;

- zabezpečiť, aby informácie pre plánovanie prieskumov boli presné a kvalitné 
a monitorovať plánované činnosti;

- aktualizovať manuál postupov zadávania verejných zákaziek a posilniť 
dodržiavanie a dobré postupy;

- dokumentovať finančné toky;

- zaviesť metodiku kontrol ex-post;

konštatuje z výročnej správy nadácie o činnosti, že tri „veľmi dôležité“ odporúčania 
týkajúce sa finančného riadenia uvádza nadácia ako implementované, zatiaľ čo správa 
o vnútornom audite uvádza, že meškajú vzhľadom na pôvodný akčný plán nadácie;  
vyzýva preto IAS, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o skutočnom stave 
týchto konkrétnych odporúčaní;

20. vyzýva nadáciu, aby riadne riešila odporúčania IAS a informovala orgán udeľujúci 
absolutórium o prijatých opatreniach;

21. aj tak konštatuje, že vo výročnej správe nadácie o činnosti sa uvádza, že na základe 
odporúčaní útvaru vnútorného auditu o finančnom hospodárení v roku 2009 bol postup 
pre následné overenie preskúmaný a aktualizovaný posúdením rizika pre zdôvodnenie 
výberu veľkosti vzorky;
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22. upriamuje pozornosť na svoje odporúčania z predchádzajúcich správ o absolutóriu, ako 
sa uvádzajú v prílohe k tomuto uzneseniu;

23. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2012 o výkonnosti, finančnom 
hospodárení a kontrole agentúr.
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za posledné roky

Európska nadácia pre 
zlepšovanie životných 

a pracovných 
podmienok

2006 2007 2008 2009

Výkonnosť žiadne žiadne

– vyzýva agentúru, aby navrhla 
diachrónnu analýzu činností, ktoré 
vykonala v tomto a predchádzajúcich
rokoch podobnú analýze ex post 
z minulých rokov

– povzbudzuje nadáciu, aby ďalej rozvíjala svoj 
„Systém monitorovania výkonnosti Eurofound“ 
(EPMS) s cieľom zabezpečiť, že výsledky 
monitorovania výkonnosti sa odrazia v rozhodovaní 
a plánovaní na riadiacej úrovni a že sa uskutočnia 
pravidelné prieskumy s cieľom získať odozvu od 
cieľových skupín
– podporuje odporúčanie externého hodnotiteľa 
lepšie definovať cieľové skupiny nadácie na 
vnútroštátnej úrovni a zriadiť sieť ústredných bodov 
zameraných na vnútroštátne orgány zastúpené v jej 
správnej rade

Prevádzkové 
rozpočtové 
prostriedky
prenesené

– miera plnenia viazaných 
rozpočtových prostriedkov v roku 
2006 presahovala 97 %. prenosy 
predstavovali 43 % operačných 
činností. Zásada ročnej platnosti 
rozpočtu nebola teda dôsledne 
dodržaná:

žiadne

– nadácia by mala prijať opatrenia na 
zabránenie nedostatkom v plánovaní 
a programovaní prevádzkových 
činností, aby boli v súlade so zásadou 
ročnej platnosti rozpočtu

– vyzýva nadáciu, aby zabezpečila, že rozpočtové 
prostriedky sa sprístupnia len po tom, ako sa získajú 
zodpovedajúce pripísané príjmy 
– konštatuje, že Dvor audítorov bol prinútený 
vyjadriť sa k rozpočtovému a finančnému výkazu 
nadácie, ktorý obsahoval vážne chyby, čo poukazuje 
na závažné nedostatky v jej finančnom riadení; 

Rozpočtové presuny 
bez

podporných 
dokumentov

žiadne žiadne – rozpočtové presuny neboli riadne 
odôvodnené n.a
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za posledné roky

Európska nadácia pre 
zlepšovanie životných 

a pracovných 
podmienok

2006 2007 2008 2009

Postupy obstarávania žiadne

– nedostatky v postupoch verejného 
obstarávania a výberových kritériách 
neumožňujú riadne posúdenie finančnej 
spôsobilosti uchádzačov

– žiada nadáciu, aby sa zamerala na 
zlepšenie monitorovania svojich 
zmlúv a programovania svojich 
postupov verejného obstarávania

– vyzýva nadáciu, aby prijala kroky na zlepšenie 
svojho postupu hodnotenia a preskúmania s cieľom 
zabrániť opakovaniu týchto chýb v budúcnosti.

Ľudské zdroje
– postup náboru zamestnancov nie 
je úplne transparentný 
a nediskriminačný

– postup náboru zamestnancov nie je úplne 
transparentný a nediskriminačný 

– vyzýva vedenie nadácie, aby prijalo 
opatrenia, ktoré mu v rámci riadenia 
ľudských zdrojov umožnia lepšie 
predvídať odchody pracovníkov 
z kľúčových pozícií; aby v správe 
o činnosti transparentne uvádzala stav 
pracovných miest  
– zlepšenia v postupoch náboru 
zamestnancov nadácie

– vyzýva nadáciu, aby poskytla dôkazy o svojich 
rozhodnutiach v súvislosti s prijímaním 
zamestnancov s cieľom zaručiť transparentnosť 
postupov výberu zamestnancov; naliehavo preto 
vyzýva nadáciu, aby rýchlo napravila túto situáciu 
a informovala orgán udeľujúci absolutórium 
o dosiahnutom pokroku

Vnútorný audit

– žiada zlepšenie finančného 
hospodárenia: t. j. rozpočet na daný 
rok nebol zaťažený dvomi 
zmluvami

– žiada zlepšenie finančného 
hospodárenia: o vratnú DPH za rok 2007 
vo výške 376 611 EUR nebolo požiadané 
do konca roka

– žiada nadáciu, aby prijala kroky na 
zlepšenie kvality finančných výkazov
– žiada nadáciu, aby prijala kroky 
smerom k splneniu 28 z 54 odporúčaní 
IAS, napr. zaviesť štandardy vnútornej 
kontroly; sledovala zavádzanie 
ostatných štandardov vnútornej 
kontroly; zaviedla účinný systém 
plánovania a monitorovania 

– implementované boli 2 z 8 odporúčaní IAS
– vyzýva nadáciu, aby rýchlo napravila túto situáciu 
a informovala orgán udeľujúci absolutórium 
o dosiahnutom pokroku


