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ÚVOD 

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ochranu 

finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike zabezpečuje a koordinuje v zmysle § 24 ods.       

4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákona               

č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych                                

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad vlády SR (ďalej aj „ÚV SR“).   

V rámci ÚV SR sú tieto úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF 

(ďalej len „OCKÚ OLAF“), ktorý je kontaktným pracoviskom pre Európsky úrad boja proti podvodom (ďalej 

len „OLAF“ alebo „úrad OLAF“).  

OCKÚ OLAF zároveň plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v Slovenskej republike 

(Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) a spolupracuje s OLAF-om, ako aj s vecne príslušnými orgánmi 

verejnej správy, ktorých združuje do siete kontaktných pracovísk AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace 

s ochranou finančných záujmov Európskej únie. 

Sieťovými partnermi sú orgány a inštitúcie SR zodpovedné za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit 

výdavkov rozpočtu EÚ, a za výber a kontrolu finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov 

rozpočtu EÚ, ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní 

sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov 

EÚ.  

Sieťovými partnermi v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike sú:  

1. Úrad vlády SR 

2. Ministerstvo financií SR 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby  SR 

4. Ministerstvo hospodárstva SR 

5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

6. Ministerstvo vnútra SR 

7. Ministerstvo spravodlivosti SR 

8. Ministerstvo životného prostredia SR 

9. Ministerstvo kultúry SR 

10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

12. Ministerstvo zdravotníctva SR 

13. Finančné riaditeľstvo SR 

14. Úrad pre verejné obstarávanie 

15. Najvyšší kontrolný úrad SR 

16. Generálna prokuratúra SR 

17. Národná banka Slovenska 

18. Slovenská informačná služba 

19. Bratislavský samosprávny kraj 

20. Protimonopolný úrad SR 

21. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
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Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 

2019 (ďalej len „Výročná správa“) je vypracovaná OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len 

„SK ÚV SR“) v spolupráci s členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu (ďalej len „PSK“) zriadenej pod 

Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej „RV“ 

alebo „Riadiaci výbor“). Výročná správa je vypracovaná v zmysle Komunikačného plánu k ochrane 

finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Komunikačný plán“).  

1.  Spolupráca OCKÚ OLAF s OLAF-om 

1.1 Spolupráca OCKÚ OLAF s OLAF-om   

Činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom sa opiera o tri piliere: 

1. chrániť finančné záujmy EÚ prostredníctvom boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným 

činnostiam,  

2. ochrana dobrého mena európskych inštitúcií prostredníctvom vyšetrovania závažného 

zneužívania právomocí ich členov a zamestnancov, ktoré môže vyústiť do disciplinárneho konania,  

3. poskytovanie podpory pre Európsku komisiu (ďalej „EK“) pri rozvoji a implementácii politík 

zameraných na prevenciu podvodov a ich odhaľovanie. 

Právomoc OLAFu vykonávať vyšetrovania je vymedzená v dvoch základných nariadeniach. Ide o : 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2013 z  11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999, 

ktoré ustanovuje podrobne pravidlá pre vyšetrovania OLAFu. Vyšetrovanie úradu OLAF pripomína 

niektorými inštitútmi hybrid medzi administratívnou kontrolou a vyšetrovaním trestného činu 

(napr. procesnými zárukami pre dotknuté osoby, vrátane povinnosti OLAFu predložiť zistenia na 

vyjadrenie osobe dotknutej podozrením, pravidlami pri vypočutí svedkov), hoci EK nemá 

kompetencie v oblasti trestného práva.  

• Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na 

mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

pred spreneverou a inými podvodmi, ktoré stanovuje základný mandát pre EK vykonávať kontroly 

v členských štátoch a rámcový rozsah informácií a dokumentácie, ktorú je členský štát povinný 

poskytnúť. 

Úrad OLAF pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účely koordinácie 

ich činností v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ (ďalej len „OFZ EÚ“). OLAF pomáha členským štátom 

pri ich aktivitách v boji proti podvodom v súvislosti s OFZ EÚ poskytovaním potrebnej pomoci                               

a technického know-how. 

Oblasť poskytovania podpory a súčinnosti OLAF-u 

OCKÚ OLAF v rámci spolupráce s OLAF-om aj v roku 2019 zabezpečoval podporu OLAF-u pri získavaní 

informácií a dokumentácie od dotknutých subjektov na národnej úrovni na základe jeho vyžiadania (tzv. 

dožiadania). Prijímal a spracúval informácie od OLAF-u, ktoré indikovali podozrenie, že došlo                                

k protiprávnemu konaniu ohrozujúcemu finančné záujmy Európskej únie (ďalej „EÚ“). Poskytoval 

súčinnosť OLAF-u pri administratívnom vyšetrovaní vedenom jeho inšpektormi v Slovenskej republike 
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(ďalej aj „SR“) a informácie o výsledku kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaní súvisiacich so zisťovaním                   

a postihom protiprávnych konaní v prípadoch, v ktorých mohli byť poškodené finančné záujmy Európskej 

únie. 

V roku 2019 bola OLAF-u poskytnutá súčinnosť zo strany OCKÚ OLAF celkovo v 28 prípadoch, vrátane 

kontrol na mieste.  SR sa týkalo v sledovanom období 16 prípadov, ktoré OLAF vyhodnocoval a 12 

prípadov, v ktorých OLAF aj začal vyšetrovanie.   

V rámci administratívnych vyšetrovaní OLAF bolo vykonaných v sledovanom období 12 kontrol na mieste, 

pri ktorých OCKÚ OLAF poskytol OLAF-u podporu, a to v rámci 4 OLAF vyšetrovaní. OCKÚ OLAF sa zúčastnil 

9 kontrol na mieste.  

V roku 2019 OLAF uzavrel podľa dostupných informácií 2 vyšetrovania v SR, s odporúčaniami na prijatie 

opatrení.   

OCKÚ OLAF - účasť v pracovných skupinách Rady EÚ a Európskej  komisie (OLAF) 

 OCKÚ OLAF sa každoročne zúčastňuje  na zasadnutiach : 

1. Pracovnej skupiny pre boj proti podvodom (GAF1) Rady EÚ, ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi 

s OFZ EÚ, bojom proti podvodom a inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej tieto záujmy.  

2. Poradného výboru pre koordináciu prevencie podvodov (COCOLAF2) pri Európskej 

komisii/OLAF-e a pod ním zriadených pracovných skupín (ďalej aj „PS“) a to:  

 Pracovnej skupiny pre prevenciu podvodov (Fraud Prevention Working Group) 

 Pracovnej skupiny AFCOS (AFCOS group)  

 Pracovnej skupiny pre nahlasovanie a analýzu podvodných a iných nezrovnalostí (Reporting 

and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group) 

 siete komunikátorov OLAF – OAFCN (OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicators´ network). 

Ad1) Celkovo sa uskutočnilo v sledovanom období 9 zasadnutí  GAF-u, na ktorých boli riešené najmä 

nasledovné legislatívne a ďalšie materiály:  

o revízia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom)            

č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), 

pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF,  

o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti 

podvodom,  

o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný                 

a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program 

Pericles IV“) a návrh nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2018, ktorým 

sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie 

rokov 2021 - 2027 (program „Pericles IV“), na nezúčastnené členské štáty, 

                                                           
1 GAF zodpovedá za záležitosti týkajúce sa boja proti podvodom a ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim 
finančné záujmy EÚ. Členské štáty sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa nových právnych a iných predpisov o boji 
proti podvodom, aktivít a riadenia úradu OLAF a činnosti Dozorného výboru pre OLAF, ako aj správami o ochrane 
finančných záujmov Únie. Dokumenty tejto pracovnej skupiny predstavujú rámec pre činnosť OCKÚ OLAF. 
2 COCOLAF predstavuje pracovné a informačné fórum pre výmenu praktických poznatkov a informácií medzi 
jednotlivými príslušnými národnými orgánmi navzájom i voči úradu OLAF, ako aj pre koordináciu ich činnosti na 
národnej a nadnárodnej úrovni. Zástupcovia OCKÚ OLAF sa zasadnutí zúčastňujú z dôvodu plnenia úloh kontaktného 
bodu pre OLAF v rámci SR. 
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o osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 1/2019: Boj proti podvodom súvisiacim 

s výdavkami EÚ: potrebné opatrenia, 

o Stratégia Európskej komisie pre boj proti podvodom (CAFS), 

o Výročná správa OLAF za rok 2018, 

o Správa o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2018, 

o Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: 30. výročná správa o ochrane finančných 

záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – 2018 (PIF správa), 

o Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles 

2020 na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2018, 

o príprava Medziinštitucionálnej výmeny názorov (konala sa dňa 11. 12. 2019), 

o priority vyšetrovacej politiky OLAF-u pre rok 2020. 

 

Ad2)  V rámci COCOLAF-u sa konalo v sledovanom období v Bruseli 50. zasadnutie Poradného výboru pre 

koordináciu prevencie podvodov. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie Správy Komisie Európskemu 

parlamentu a Rade: 30. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti 

podvodom – 2018 (PIF správa); revízia nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou 

prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (ďalej len „revízia nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 

o vyšetrovaniach vykonávaných OLAF-om“) vzhľadom na aktuálny vývoj v súvislosti so zriaďovaním 

Európskej prokuratúry (EPPO); implementácia programu Hercule III3 v roku 2018; Stratégia Európskej 

komisie pre boj proti podvodom (CAFS); Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 1/2019: Boj 

proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné opatrenia a Osobitná správa Európskeho dvora 

audítorov č. 6/2019: Boj proti podvodom v rámci výdavkov EÚ v oblasti súdržnosti: riadiace orgány 

musia posilniť odhaľovanie, reakciu a koordináciu; činnosť jednotlivých PS v roku 2018; aktuálny vývoj 

v rámci projektu INTEL4CUSTAF (analýzy údajov na účely boja proti podvodom v oblasti ciel).  

V roku 2019 sa uskutočnilo v rámci COCOLAF-u jedno zasadnutie PS pre prevenciu podvodov (Fraud 

Prevention Group), ktorej účelom je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností a osvedčených postupov 

v oblasti predchádzania podvodom ako aj zdieľanie národných príkladov najlepšej praxe. Predmetom 

zasadnutia PS bola okrem iného prezentácia pilotného projektu tzv. country profile, t. j. vypracovanie 

profilu jednotlivých krajín v oblasti boja proti podvodom prostredníctvom analýzy ich protipodvodného 

cyklu. 

V roku 2019 sa konalo v Bruseli 6. zasadnutie PS AFCOS (AFCOS Group) s cieľom prehĺbiť spoluprácu 

útvarov AFCOS v jednotlivých členských štátoch EÚ a poskytnúť platformu pre výmenu skúseností 

a osvedčených postupov v oblasti spolupráce medzi úradom OLAF a príslušnými národnými orgánmi.          

Na zasadnutí bola prediskutovaná revízia nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných OLAF-om, návrh ročného pracovného programu EK pre program Hercule III na rok 2020, 

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov  č. 6/2019: Boj proti podvodom v rámci výdavkov EÚ                   

v oblasti súdržnosti: riadiace orgány musia posilniť odhaľovanie, reakciu a koordináciu. Boli prezentované 

skúsenosti Lotyšska s prispôsobovaním vnútroštátneho práva s cieľom zlepšiť spoluprácu s OLAF-om. Na 

zasadnutí boli prezentované nedávne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a ich vplyv na vyšetrovania OLAF-u 

                                                           
3 Ide o viacročný akčný program na podporu činností v oblasti boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným 
nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie. V rámci programu bolo členským štátom 
vyčlenených v programovom období 2014-2020 celkovo 104,9 mil. EUR na podporu ich boja proti podvodom, 
korupcii a iným protiprávnym činnostiam. 
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v členských štátoch, najmä vo vzťahu k výkonu kontrol na mieste OLAF-om a prípad z praxe týkajúci sa 

využitia digitálnych forenzných operácií OLAF-om pri výkone kontrol na mieste.   

V sledovanom období sa konali dve zasadnutia PS pre nahlasovanie a analýzu podvodných a iných 

nezrovnalostí pod COCOLAF-om. Na zasadnutiach PS  sa vymieňajú informácie a skúsenosti v rámci 

nezrovnalostí a podvodov pri čerpaní finančných prostriedkov (ďalej len „FP“) z EŠIF, ako aj v rámci 

poľnohospodárskej politiky. Zasadnutia sú zamerané najmä na praktické problematické otázky, týkajúce 

sa riešenia nezrovnalostí a podvodov najmä vo vzťahu k ich nahlasovaniu do systému IMS4. Hlavnou 

témou zasadnutia bol návrh 30. PIF správy EK.   

V roku 2019 sa nekonalo  zasadnutie siete komunikátorov úradu OLAF – OAFCN (OAFCN - OLAF Anti-

Fraud Communicators’ Network) ani školiaci seminár OAFCN a to z organizačných dôvodov.  

 

2.  Vzájomná spolupráca sieťových partnerov 

2.1  Činnosť Riadiaceho výboru  pre ochranu finančných záujmov Európskej únie              

v Slovenskej republike 

Na národnej úrovni zabezpečoval OCKÚ OLAF v roku 2019 koordináciu ochrany finančných záujmov EÚ      

a boja proti podvodom prostredníctvom spolupráce s členmi siete AFCOS.  

Riadiaci výbor (ďalej aj „RV“ alebo „Riadiaci výbor“) pre ochranu finančných záujmov Európskej únie 

v Slovenskej republike je koordinačný a iniciatívny orgán, zriadený vedúcim Úradu vlády SR, vykonávajúci 

dohľad  nad plnením úloh a opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ 

v SR (ďalej len „Národná stratégia“).  RV schválil v roku 2019 celkovo 9 materiálov, z toho 4 materiály na 

riadnom zasadnutí a 5 materiálov schválil formou per rollam.  

Na riadnom zasadnutí RV OFZ dňa 30. 05. 2019 boli schválené nasledovné materiály: 

 Aktualizácia Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, verzia 2 s prílohami, 

 Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 7, 

 Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR – Plnenie úloh 

za druhý polrok 2017 k 31. 12. 2017, 

 Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR – Plnenie úloh 

za rok 2018 k 31. 12. 2018. 

 Formou per rollam boli v sledovanom období schválené nasledovné materiály: 

 Odpovede k odporúčaniam EK: Staff Working Dokument: Follow – up of recommendations to the 

Commission report on the protection of the EU´s financial interests – fight against fraud, 2017 

(dňa 15. 02. 2019), 

 Odpovede k dotazníku OLAF, všeobecná časť – správa o ochrane finančných záujmov (PIF) 2018 

(dňa 15. 02. 2019), 

                                                           
4 IMS (Irregularity management System) je webová aplikácia systému AFIS - elektronický systém, vyvinutý                           
a  poskytnutý Európskou komisiou na účely oznamovania nezrovnalostí Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF).   
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 Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR       

za rok 2018 (dňa 26. 04. 2019), 

 Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2018 (dňa 17. 06. 2019), 

 Plán vzdelávania na rok 2020 v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ (dňa 17. 12. 2019). 

 

2.2 Činnosť pracovných skupín pod Riadiacim výborom 

V zmysle Štatútu Riadiaceho výboru vykonávali v roku 2019 svoju činnosť 4 pracovné skupiny, ktorých 

činnosť sa sústreďovala na riešenie konkrétnych úloh týkajúcich sa OFZ EÚ. Na zasadnutí RV dňa 30. 05. 

2019 bola zrušená činnosť Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania. Členmi 

zriadených pracovných skupín sú menovaní zástupcovia sieťových partnerov.  

Išlo o nasledovné pracovné skupiny:  

1. Pracovná skupina pre nezrovnalosti, 

2. Pracovná skupina pre komunikáciu, 

3. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti, 

4. Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

Pracovná skupina pre nezrovnalosti (ďalej len „PSpN“) zasadala dňa  29. 04. 2019.  Hlavným bodom 

rokovania  bolo schvaľovanie Manuálu nahlasovania nezrovnalostí, verzie 7.0 (ďalej len „MNN“). Členovia 

pracovnej skupiny boli informovaní o postupoch práce v systéme EDES5, o príprave návrhu Ročnej správy 

o nezrovnalostiach za rok 2018. S prítomnými členmi PSpN bola prediskutovaná téma spolupráce 

s orgánmi činnými v trestnom konaní (ďalej len “OČTK“) a evidencie nezrovnalostí v systéme 

ITMS/ITMS2014+6 a v systéme IMS.  

    

                                                           
5 EDES – ide o databázu EK; je to systém uľahčujúci včasné odhalenie osôb alebo subjektov, ktoré predstavujú riziko 
pre finančné záujmy Únie, vylúčenie osôb alebo subjektov, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií vyžadujúcich            
si vylúčenie uvedených v článku 136 ods. 1 nariadenia č. 2018/1046 (ďalej len „tohto nariadenia“), alebo uloženie 
peňažnej sankcie príjemcovi finančných prostriedkov podľa článku 138 tohto nariadenia.  
6 ITMS/ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export                   
a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 
2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+).  
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V roku 2019 sa konalo zasadnutie 

Pracovnej skupiny pre komunikáciu 

(ďalej len „PSK“)  dňa 11. 04. 2019. 

Predmetom zasadnutia bolo schválenie  

vyhodnotenia plnenia Komunikačného 

plánu k OFZ EÚ v SR za rok 2018                  

a Výročnej správy o aktivitách sieťových 

partnerov v oblasti ochrany finančných 

záujmov EÚ v SR za rok 2018. Členovia 

siete komunikátorov úradu OLAF 

(OAFCN) za SR - OCKÚ OLAF, Finančné 

riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) 

a Generálnej prokuratúry SR (ďalej len 

„GP SR“) plnili priebežne úlohy vyplývajúce z Akčného plánu siete OAFCN OLAF-u na rok 2019 (najmä 

kampaň EK na podporu programu Hercule III).  

Koordinačné stretnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti (ďalej 

len „PSKKČ) sa konalo dňa 08. 02. 2019. Ide o pravidelné pracovné stretnutie zástupcov sekcie auditu 

a kontroly Ministerstva financií SR (ďalej len „SAK MF SR“), ÚV SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR 

(ďalej len „NKÚ SR“) k odstráneniu prípadných kolízií kontrol a auditov vyplývajúcich z návrhov plánov MF 

SR, ÚV SR a NKÚ SR v danom roku. Na stretnutí bola zároveň prediskutovaná medzi SAK MF SR, ÚV SR 

a NKÚ SR aj komunikácia v rámci analyzovania a následne overenia zaraďovania nahlásených podnetov do 

audítorskej/kontrolnej činnosti v súlade s dokumentom „Zásady koordinácie kontrol a auditov sieťových 

partnerov AFCOS“, verzia 5.0., prípadne navrhnutie a vzájomné posúdenie ďalšieho postupu riešenia 

podnetu (napr. postúpenie na vecne príslušné orgány).   

Zasadnutie pracovnej skupiny k článku 325 ZFEÚ sa konalo dňa 02. 10. 2019. Predmetom zasadnutia bola 

informácia o príprave nového rokovacieho poriadku PS zriadených pod Riadiacim výborom. Členom bol 

prezentovaný návrh spôsobu riešenia niektorých úloh vyplývajúcich z Akčného plánu k Národnej stratégii 

(ďalej len „Akčný plán k NS“).  

Okrem toho sa začiatkom roka 2019 členovia PS k článku 325 ZFEÚ tak ako každý rok podieľali na príprave 

a vypracovaní dokumentu: „Odpovede k dotazníku OLAF, všeobecná časť – Správa o ochrane finančných 

záujmov (PIF) 2018“ a dokumentu „Odpovede k odporúčaniam Európskej komisie vyplývajúcim zo Správy 
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PIF za rok 2017: Staff working document: Follow up of recommendations to the Commisssion report on 

the protection of the EU’s financial interests – fight against fraud, 2017“. 

3. Činnosť OCKÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov v oblasti 

ochrany finančných záujmov EÚ 

3.1  Činnosť OCKÚ OLAF 

3.1.1 Kontrolná činnosť OCKÚ OLAF 

ÚV SR v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi  vykonáva podľa § 2 ods. 3 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov kontrolu na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie vrátane kontroly procesu 

poskytovania a využívania finančných prostriedkov Európskej únie. 

V roku 2019 vykonali zamestnanci OCKÚ OLAF 10 kontrol v siedmich kontrolovaných subjektoch 

(Implementačná agentúra MPSVR SR, MŽP SR, PPA 2x, SIEA,MPRV SR 3x, MH SR, MŠVVaŠ SR ako RO/SO). 

Z toho 7 kontrol bolo začatých a ukončených v 2019, 3 začaté v predchádzajúcom období. Kontroly boli 

vykonané na základe Zamerania kontrolnej činnosti ÚV SR na rok 2019. Tri kontroly boli zamerané na 

riešenie nezrovnalostí (98 nezrovnalostí) a 7 kontrol bolo zameraných na kontrolu RO/SO pri poskytovaní 

a využívaní finančného príspevku z fondov EÚ pri 11 projektoch.  

Pri všetkých 10 kontrolách bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly, nakoľko v kontrolovaných 

subjektoch bolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov. 

 

Príklady kontrolných zistení v rámci vykonaných kontrol:  

 Nedostatočné overovanie splnenia podmienok poskytnutia nenávratnej finančnej pomoci z 
fondov EÚ;  

 Nečinnosť v prípade vymáhania nezrovnalosti, 

 Nedodržiavanie lehôt napr. pri výkone formálnej a vecnej kontroly žiadosti o platbu, pri výkone 
administratívnej kontroly verejného obstarávania, predloženia Správy o zistenej nezrovnalosti 
a jej aktualizácií,  

 Ostatné (neoboznámenie žiadateľa so závermi administratívnej kontroly verejného 
obstarávania, fyzickej kontroly na mieste,  s rozhodnutím o schválení/neschválení žiadosti 
o NFP (ŽoNFP), predĺženie možnosti realizácie projektu oproti zmluvne dovolenému, 
nedostatočná archivácia dokumentov, neplnenie „deklarovaných“ splnených opatrení. 

 

3.1.2 Nahlasovanie nezrovnalostí na OLAF 

OCKÚ OLAF štvrťročne nahlasuje úradu OLAF cez systém IMS7 nezrovnalosti, ktoré v zmysle príslušných 

delegovaných a vykonávacích nariadení sa hlásia na OLAF8.  

                                                           
7 IMS (Irregularity management System) je webová aplikácia systému AFIS - elektronický systém, vyvinutý                           
a  poskytnutý Európskou komisiou na účely oznamovania nezrovnalostí Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF). 
8 delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)            
č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k nahlasovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
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V roku 2019 bolo nahlásených príslušnými inštitúciami v SR na OCKÚ OLAF za jednotlivé operačné 

programy v rámci EŠIF za PO 2004 - 2006 celkovo 20 aktualizácií  nezrovnalostí, za PO 2007 - 2013                  

28 nových nezrovnalostí a 274 aktualizácií, za Európsky fond pre rybné hospodárstvo 5 aktualizácií a za 

program cezhraničnej spolupráce 1 nová nezrovnalosť a 3 aktualizácie. Za PO 2014 - 2020 bolo v rámci 

EŠIF nahlásených 119 nových hlásení a 59 aktualizácií. Za Európsky námorný a rybársky fond to boli                

3 nové hlásenia a 1 aktualizácia. Za program cezhraničnej spolupráce 2014-2020 bola nahlásená jedna 

nová nezrovnalosť.  

V rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) bolo nahlásených na OLAF v rámci kvartálnych 

hlásení 39 hlásení a 22 aktualizácií v rámci mesačných hlásení.   

OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018 

(ďalej len „Ročná správa“), ktorá bola schválená dňa 12. 06. 2019 Riadiacim výborom, formou per rollam. 

Ročnú správu následne predložil na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády SR na základe úlohy B.2. 

uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 07. 01. 2015 k Národnej stratégii a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4. 2. 

Odhaľovanie v rámci národnej stratégie, verzia č. 2, a to dňa 03. 07.  2019 ako informatívny materiál, ktorý 

bol vzatý na vedomie. 

Cieľom správy je informovať vládu SR o výške a stave nezrovnalostí zaevidovaných v systéme IMS, 

prostredníctvom ktorého sa zasielajú hlásenia na OLAF a ich analytické zhodnotenie v oblasti štrukturálnej 

a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov.   

Ročná správa obsahuje číselné a finančné aspekty nezrovnalostí/hlásení nahlásených na OLAF v rámci 

predvstupovej pomoci, ako aj za PO 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020. Ročná správa bola vypracovaná 

na základe metodiky PIF správy, ktorú predkladá EK Európskemu Parlamentu a Rade EÚ.  

  

3.1.3 Riešenie podaní verejnosti  

OCKÚ OLAF ako aj ostatní sieťoví partneri iniciujú opatrenia podnecujúce verejnosť k aktívnej účasti na 

nahlasovaní podozrení z nezrovnalostí a poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR. Na webovom sídle 

OCKÚ OLAF sú uvedené kontaktné údaje OCKÚ OLAF s odkazom na adresu nezrovnalosti@vlada.gov.sk 

                                                           
fondu; delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k nahlasovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006; delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972, ktorým sa do 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k nahlasovaniu 
nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2015/1973, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia 
k nahlasovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu        
v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia; 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)   
č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond; vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2015/1975, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia 
a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka; vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, 
pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977, 
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia a formát správ      
o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti 
policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23964/1
mailto:nezrovnalosti@vlada.gov.sk
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a afcossr@vlada.gov.sk, ktoré sú určené pre verejnosť a takisto sa tu nachádza informácia o on-line 

systéme OLAF-u pre anonymné oznamovanie podvodov (tzv. Fraud notification system). Verejnosť môže 

podania nahlásiť aj písomne poštou. 

V roku 2019 bolo OCKÚ OLAF zaslaných 38 podaní verejnosti o podozreniach z poškodenia resp. ohrozenia 

finančných záujmov EÚ. V roku 2019 vybavil OCKÚ OLAF 16 podaní priamo, z toho 5 podaní bolo 

podnetom na výkon kontroly  zo strany OCKÚ OLAF a 11 vybavených v rámci OCKÚ OLAF iným spôsobom, 

napr. odložením z dôvodu, že predmet podnetu nebol hradený z fondov EÚ, RO/SO odstúpilo od zmluvy 

o NFP, na daný projekt už bol vykonaný audit zo strany MF SR, pisateľovi bola zaslaná žiadosť o doplnenie 

podania, na ktorú neodpovedal atď. 6 podaní postúpil OCKÚ OLAF na ÚVO, 1 podanie na Národnú 

kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru (ďalej len „NAKA P PZ SR“) a 15 podaní bolo postúpených 

na riadiace a prípadne sprostredkovateľské orgány (napr. MPSVaR SR, PPA, MŽP SR a pod.) 

 

Rok 
Počet 

podaní 

Spôsob vybavenia jednotlivých podaní 

vybavené 

OCKÚ      

OLAF 

orgán auditu ÚVO 
NAKA P PZ SR 

/GP SR 
NKÚ 

iný orgán 

štátnej správy 

2018 74 16 2 3 10 1 42 

2019 38 16 0 6 1 0 15 

 

 

3.1.4  Legislatívno – metodická činnosť OCKÚ OLAF 

V sledovanom období bola OCKÚ OLAF v spolupráci so sieťovými partnermi vypracovaná Národná 

stratégia, ktorá je aktualizáciou národnej stratégie schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 18 

zo 07. 01. 2015, ktorá bola dňa 30. 05. 2019 schválená na zasadnutí Riadiaceho výboru a následne dňa 04. 

06. 2019 vedúcim Úradu vlády SR.  
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V roku 2019 bola vypracovaná aj aktualizácia Interného manuálu OCKÚ OLAF verzia 4.0, ktorá vstúpila do 

platnosti 25. 06. 2019.  

Veľmi významnou aktivitou bola príprava novely zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe na 

sekcii kontroly Úradu vlády SR, aj v spolupráci s OCKÚ OLAF.   

Novela zákona9 upravila  okrem iného aj ustanovenia týkajúce sa kompetencií ÚV SR pri plnení úloh                 

v oblasti OFZ EÚ. Prijaté ustanovenia zároveň dávajú zamestnancom ÚV SR a zamestnancom orgánov EÚ 

možnosť požadovať ochranu a súčinnosť od príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „PZ“) a orgánov 

činných v trestnom konaní, najmä pri výkone administratívnych vyšetrovaní vedených úradom OLAF, 

inšpekcií a kontrol na mieste vykonávaných EK. 

Zároveň z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby zamestnanci orgánu kontroly mohli vyžadovať od 

kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov. Dôvodom na 

prepracovanie opatrení je ich predpokladaná nedostatočnosť, neúčinnosť alebo nepokrývanie všetkých 

identifikovaných nedostatkov pri kontrole.  

Zákon č.  373/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.     

o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov schválila Národná rada SR (ďalej len „NR SR“) dňa 

15. 10. 2019 a vstúpil do platnosti od 01.01.2020.  

3.1.5  Projekty zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ  

V roku 2019 bol implementovaný projekt OP TP č. 301011A820 „Zabezpečenie a koordinácia ochrany 

finančných záujmov EÚ II“, ktorý je zameraný aj na školenia organizované OCKÚ OLAF pre partnerské 

inštitúcie AFCOS, školiace aktivity vyplývajúce z Národnej stratégie a ktoré sú primárne zamerané na 

zlepšenie informovanosti o ochrane finančných záujmov EÚ v SR a boji proti podvodom v rámci 

všeobecného vzdelávania. Tieto školenia významným spôsobom prispievajú k zlepšeniu informovanosti 

o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom.  

3.1.6 Účasť na medzinárodných seminároch a konferenciách 

V dňoch 18. - 19. 03. 2019 organizovalo v Bukurešti rumunské predsedníctvo v Rade EÚ podujatie pod 

názvom: “Stretnutie partnerov v boji proti podvodom“ (EU Anti-Fraud Partners’ Meeting). Na stretnutí 

bola predstavená vízia rumunského predsedníctva vo vzťahu k pripravovanej revízii nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných OLAF-om 

a stav prác, ktoré súvisia so začatím fungovania Európskej prokuratúry (ďalej len „EPPO“).  Stav revízie 

nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 

OLAF-om a zmeny, ktoré prebehli v súvislosti s prijatím nového viacročného finančného rámca a prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 

finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva krátko zhrnula aj zástupkyňa Európskej komisie. 

Zástupca slovenského AFCOS prezentoval na stretnutí v rámci panelovej diskusie činnosť odboru 

Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.  

V dňoch 16. 10. 2019 - 18. 10. 2019 sa konalo školenie s názvom: „Boj proti podvodom a Arachne v EŠIF, 

kontrola a audit v ESF a ERDF“ v obdobiach 2014-2020 a 2021 - 2027 ( „Anti-Fraud and ARACHNE in ESI 

Funds Audit of the European Social Fund (ESF) and European Regional Development Fund (ERDF) 2014-

                                                           
9 Zákon č.  373/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole 
v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
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2020 and 2021-2027), ktoré organizoval Európsky inštitút verejnej správy (European Institute of Public 

Administration - EIPA) a ktoré sa konalo v Barcelone v Španielsku. Na školení bolo predstavené  

fungovanie systému ARACHNE a na praktických príkladoch vysvetlený  spôsob výpočtu rizika podvodov. 

V ďalšom bloku sa prednášajúci venovali téme výkonu auditov a kontrol v rámci ESF a EFRR v PO 2014 - 

2020 v porovnaní s PO 2007 - 2013.  

3.1.7  Medzinárodná spolupráca 

Dňa 9. decembra 2019 sa zúčastnil generálny riaditeľ SK ÚV SR spolu so zástupcami OCKÚ OLAF 

v Luxemburgu na 4. konferencii o boji proti korupcii organizovanej Európskou investičnou bankou (ďalej 

len „EIB“) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii. Konferencia bola organizovaná  

s cieľom zvyšovania povedomia o potrebe posilňovania spolupráce v prevencii a boji proti podvodom 

a korupcii v rámci EIB, Európskej únie ako aj celosvetovo. Na konferencii vystúpila aj novozvolená hlavná 

európska prokurátorka pani Laura Codruţa Kövesi s prednáškou na tému: „Čo je dôležité 

v medzinárodnom boji proti podvodom a korupcii“.   

Generálny riaditeľ SK ÚV SR v zastúpení vedúceho Úradu vlády SR zároveň podpísal počas slávnostnej 

ceremónie pod záštitou Európskej investičnej banky (EIB) Memorandum o porozumení medzi Úradom 

vlády SR  a EIB.10 Účelom memoranda o porozumení je uľahčiť do budúcnosti výmenu informácií medzi 

EIB a ÚV SR pri výkone ich príslušných povinností, čo sa týka prijímania  opatrení vykonávaných na 

prevenciu, odhaľovanie a riešenie prípadov podvodov, korupcie, nekalých praktík, nátlaku, legalizácie 

príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a ostatných nezákonných činností poškodzujúcich 

finančné záujmy Európskej únie.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Európska investičná banka (EIB) ako financujúca inštitúcia Európskej únie so sídlom v Luxembursku zodpovedá za 
zabezpečenie, aby sa finančné prostriedky, ktoré poskytuje, využívali na účely, na ktoré sú určené, a aby operácie 
a činnosti, ktoré financuje, neviedli k činom podvodu, korupcie, nekalých praktík, nátlaku, legalizácie príjmov 
z trestnej činnosti a/alebo financovania terorizmu. EIB v rámci svojej politiky boja proti podvodom uplatňuje vo 
svojich operáciách a činnostiach prístup nulovej tolerancie voči takýmto praktikám. Oddelenie vyšetrovania 
podvodov generálneho inšpektorátu EIB (IG/IN) vykonáva administratívne vyšetrovania tvrdení o takýchto 
praktikách na zistenie skutočností a v prípade potreby navrhuje preventívne alebo nápravné opatrenia. IG/IN 
spolupracuje v oblasti boja proti podvodom aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a vnútroštátnymi 
orgánmi. 
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3.2 Činnosť ostatných sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ  

3.2.1  Národná kriminálna agentúra (NAKA P PZ SR)  

NAKA P PZ SR je osobitným útvarom PZ, ktorý odhaľuje a vyšetruje trestné činy poškodzovania finančných 

záujmov Európskej únie podľa § 261, § 262 a § 263 Trestného zákona.  

NAKA P PZ SR obdobne ako v predchádzajúcich obdobiach, v spojení s jej vecnou príslušnosťou, 

spravovala e–mailovú schránku infoirq@minv.sk, ktorá slúži zamestnancom verejnej správy na 

oznamovanie podozrení z protiprávnych konaní s trestnou relevanciou, ktoré majú vplyv na finančné 

záujmy Európskej únie. Za rok 2019 NAKA P PZ SR evidovala 9 podnetov tohto druhu, čo je oproti roku 

2018 o 6 viac.   

ROK 2019 

POČET NAHLÁSENÝCH VECÍ (spolu) 9 

z toho postúpené inému útvaru Policajného zboru   1 

z toho začaté trestné stíhania   0 

z toho odmietnuté podľa Trestného poriadku  3 

z toho preverované   5 

NAKA P PZ SR v roku 2019 vo vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní evidovala 51 postupov podľa § 199 

Trestného poriadku, čo znamená začatie trestného stíhania. Evidovala 31 postupov podľa § 206 Trestného 

poriadku, čo znamená počet vydaných rozhodnutí, ktorým bolo vznesené obvinenie konkrétnym fyzickým 

osobám a konkrétnym právnickým osobám. Za trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej 

únie bolo vznesené obvinenie voči 60 fyzickým osobám a 6 právnickým osobám.  

Graf: Prehľad všetkých týchto ukazovateľov v komparácii rokov 2018 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Zdroj: NAKA P PZ SR 
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Výška škodlivého následku, ktorá bola zadokumentovaná v súvislosti s trestnými činmi poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie bola  3 501 672 Eur. 

Celkový nápad11 trestných vecí vrátane vecí, ktoré prešli z roku 2018 bol 250, z toho nápad iba v roku 2019 

bol 158 vecí. Postupom podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, teda odmietnutím bolo 

ukončených 53 vecí.  

Porovnanie stavu trestných konaní v súvislosti s poškodzovaním finančných záujmov EÚ v rokoch 2018-
2019 

Trestné konania 2018 2019 

Vydané uznesenia o začatí trestného stíhania 38 51 

Vydané uznesenia o vznesení obvinenia (počet skutkov) 40 31 

Počet obvinených osôb za trestné činy 57 + 2  60 + 6 

Zastavené trestné stíhania (z toho podmienečne) 17 12  

Počet prípadov ukončených odsúdením 14 19  

Zdroj: NAKA P PZ SR, evidencia trestných konaní OCKÚ OLAF, ÚŠP GP SR 

Z hľadiska zamestnania/povolania/funkcie vo vzťahu k trestným činom poškodzovania finančných 

záujmov Európskej únie podľa § 261 - § 263 Trestného zákona bolo obvinených: 

 1 samostatne hospodáriaci roľník, 

 1 štatutárny zástupca obce,  

 32 štatutárnych zástupcov obchodnej spoločnosti, 

 1 osoba konajúca na základe plnej moci za obchodnú spoločnosť, 

 13 ďalších subjektov (zamestnanci obch. spol. a učitelia). 

V oblasti spôsobu páchania trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa         

§ 261 až § 263 Trestného zákona nedošlo v roku 2019 k markantným zmenám. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že išlo najmä o prípady trestných deliktov, ktorých sa kvalifikovaným spôsobom dopúšťajú 

zástupcovia obchodných spoločností za jednoduchým účelom – získanie príjmov, a to neoprávnených.  

Jednotlivé prípady trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie za rok 2019 možno 

rozdeliť do troch elementárnych pásiem: 

1. prostriedky EÚ poskytované príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na samostatnú 

zárobkovú činnosť ako podpora drobným podnikateľom na prevádzkovanie živnosti podľa zákona 

číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

2. prostriedky EÚ poskytované na projekty, ktorým predchádza výzva poskytovateľa (ústredné 

orgány štátnej správy ako riadiace orgány pre operačné programy, ustanovizne napojené 

finančnými vzťahmi na ich rozpočet, rozpočtové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,  

3. prostriedky vyplácané Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, refundované z rozpočtu EÚ - 

priame podpory  pre poľnohospodárov (jednotná platba na plochu) – podskupina bodu 2. 

                                                           
11 nápad trestných vecí sú prípady riešené v rámci trestného konania 
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Podľa týchto vyššie zmienených okruhov sa mení aj spôsob páchania trestnej činnosti, pričom jej 

kvalifikovanosť stúpa v prípadoch poskytovania prostriedkov na projekty v rámci výziev vyhlasovaných 

štátnymi orgánmi podľa bodu (2). V súvislosti s týmito prípadmi s trestnou relevanciou je automaticky 

dokumentovaný aj vyšší škodlivý následok ako konzekvencia protiprávneho konania. Aktuálnym je trend 

“poradenstva“. Subjekty konajúce protiprávne a organizovane majú kreovaný personálny                                       

a inštitucionálny systém prípravy a „realizácie“ nadhodnoteného projektu, ustálené metódy zabezpečenia 

jeho schválenia prostredníctvom spriaznených osôb pôsobiacich v príslušných riadiacich orgánoch,           

ako i metódy zabezpečenia verejného obstarávania s vopred určenými víťaznými subjektmi. 

Prostredníctvom zmlúv o poradenstve sú sústredené finančné prostriedky, ktorých neoprávnenými 

prijímateľmi sú v konečnom dôsledku organizátori a realizátori ilegálnych aktivít.  Samotný príjemca sa tak 

stabilizuje do polohy štatistu, teda polohy osoby oprávnenej podpisovať žiadosti o refundáciu nákladov.  

V nadväznosti na text vyššie, v súvislosti s okruhom uvádzaným v bode (1) bol identifikovaný defekt 

kontrolných mechanizmov „in loco“ (t. j. na mieste).  

Zrejme majoritnou a jednoduchšou formou páchania tohto druhu hospodárskych trestných činov boli 

prípady porušovania zákona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutím príspevku na samostatnú zárobkovú 

činnosť (§ 49), alebo príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 55). 

Nemennosť s predchádzajúcim obdobím ostáva aj v súvislosti s činnosťou obchodných spoločností, ktoré 

sa špecializujú na „poradenstvo“ v súvislosti s realizáciami projektov, avšak skutočným zmyslom 

„poradenstva“ je výlučne získanie finančných prostriedkov EÚ na osobný prospech alebo prospech 

skupiny, na ktorý nie je právny nárok. Pri trestných činoch poškodzovania finančných záujmov Európskej 

únie je často prítomný prvok organizovanosti. 

Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie boli v hodnotenom období, obdobne ako 

v predchádzajúcom, páchané najmä týmito spôsobmi:  

 prostriedky z eurofondov získané na samostatne zárobkovú činnosť boli použité na iný účel 

a prijímateľ nepredložil povinné doklady, 

 z fondov Európskej únie mala byť zriadená chránená dielňa, do ktorej mal zamestnávateľ prijať do 

pracovného pomeru občana so zdravotným postihnutím, avšak časť finančných prostriedkov ako 

úhrada časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana s uvedeným hendikepom, bola 

poskytnutá aj za osoby, ktoré v chránenej dielni reálne nepracovali, čím boli finančné prostriedky 

použité na iný ako stanovený účel, 

 osoba žiadajúca o nenávratný finančný príspevok na samostatne zárobkovú činnosť nespĺňala 

podmienky podľa zákona o zamestnanosti, ale aj napriek tejto vedomosti o nespĺňaní podmienok, 

o tento požiadala, 

 z prostriedkov Európskej únie mali byť refundované mzdy zamestnancov príjemcu nenávratného 

finančného príspevku, ktorý však mzdy vyplácal v nižšej ako dokladovanej sume a rozdiel použil pre 

svoju potrebu, pričom predkladal poskytovateľovi falšované doklady, 

 žiadatelia o nenávratný finančný príspevok vyúčtovali aj práce, ktoré neboli dodávateľmi dodané, 

 upravovanie súťažných podmienok verejného obstarávania na projekty financované Európskou 

úniou tak, aby vyhovovali konkrétnemu žiadateľovi o finančné prostriedky, 
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 navýšenie hodnoty predmetu zákazky o percentuálny podiel, na ktorý budú vystavené faktúry za 

dodanie fiktívnej služby. 

V praktickej činnosti boli v súvislosti s výkonom pôsobnosti NAKA P PZ SR identifikované nedostatky 

kontrolných mechanizmov, kde absentuje fyzická forma kontroly, ktorá je suplovaná administratívnou.  

3.2.2    Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 

Na svojej webovej stránke má Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len “ÚVO“) vytvorenú podstránku 

„OLAF“, ktorá obsahuje informácie, kam je potrebné posielať podozrenia z nezrovnalostí resp. nekalých 

praktík vo VO, a to nezrovnalosti@uvo.gov.sk. Na túto emailovú adresu bolo v roku 2019 prijatých 11 

správ. 3 podnety sa týkali nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k finančným prostriedkom 

EÚ. Tieto podnety boli postúpené odboru dohľadu na kontrolu. 

V jednom prípade úrad zistil, že konaním kontrolovaného nedošlo k porušeniu zákona o verejnom 

obstarávaní. V ostatných prípadoch sa úrad podnetmi riadne zaoberal, preskúmal všetky podklady 

a dostupné informácie, pričom úrad po úplnom vyhodnotení skonštatoval, že ďalšie konanie v týchto 

podnetoch nie je dôvodné, účelné a ani efektívne. 

V júni 2019 začal ÚVO sériu rokovaní o ďalšej novele zákona o verejnom obstarávaní. Táto novela sa 

sústreďovala na nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní, nanovo definovala účasť majetkovo 

prepojených osôb, a tiež chcela prispieť k tomu, aby štát vo verejných nákupoch viac prihliadal na ochranu 

životného prostredia. Viac informácií sa nachádza v časti 6 tejto správy, týkajúcej sa vydávania tlačových 

správ.  

ÚVO v rámci svojej činnosti prijal opatrenia v podobe zlepšenia proklientskeho prístupu a aplikácie zmien 

interných procesov na Odbore dohľadu, ktorých dôsledkom bolo zvýšenie efektívnosti a neustály pokles 

dĺžky trvania ex ante kontroly zákaziek, ktoré sú úplne alebo z časti financované z prostriedkov Európskej 

únie, pričom toto skracovanie lehôt počas roku 2019 dosiahlo zatiaľ najnižšiu hodnotu vôbec, a to 

v priemere približne 72 dní.  

V dôsledku aktívnej prípravy a následnej implementácie novej smernice dohľadu č. 1/2020 o postupoch 

predchádzajúcich začatiu konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, o rozhodovaní a postupoch 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného a o postupoch pri výkone ex ante posúdenia, prešla 

zmenou nielen celková činnosť Odboru dohľadu, no najmä práca s kontrolnými zoznamami, čím sa taktiež 

prispelo k zvyšovaniu efektívnosti procesov prebiehajúcich v rámci konania ÚVO.  

Zástupcovia ÚVO sa tiež zúčastnili rokovaní Koordinačného výboru ako odborného fóra zriadeného pre 

účely koordinácie spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania a výmeny ich 

skúseností. Podstatnými témami týchto stretnutí boli napr. posun a neustále zlepšovanie                                        

v rámci elektronizácie procesov verejného obstarávania po zavedení povinnej elektronizácie. Na 

koordinačnom výbore bola tiež riešená otázka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona                     

o verejnom obstarávaní, konkrétne nutnosť vykonania prieskumu trhu pre účely overenia hospodárnosti 

pri takýchto zákazkách, za účelom čoho došlo taktiež k vytvoreniu Pracovnej skupiny pre posudzovanie 

hospodárnosti pri kontrole verejného obstarávania. 

ÚVO považuje za prioritné, aby jeho zamestnanci boli dostatočne kvalifikovaní. Preto bolo rozhodnuté        

o pristúpení k zmene systému vzdelávania nových zamestnancov, z dôvodu čoho bola za účelom 

mailto:nezrovnalosti@uvo.gov.sk
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zefektívnenia a posilnenia profesionality zamestnancov ÚVO vytvorená séria interných vzdelávacích 

manuálov, ktoré boli ocenené aj zo strany zástupcov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

3.2.3  Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR)  

Predseda NKÚ SR predkladá každoročne poslancom Národnej rady SR výročnú správu o činnosti NKÚ. 

Národná autorita pre oblasť externej kontroly pravidelne v nej upozorňuje nielen vládu, ale aj poslancov 

Národnej rady SR nielen na nedostatočné tempo pri čerpaní európskej finančnej pomoci, najmä z dôvodu 

zdĺhavej a náročnej byrokracie, ale aj na nízku účinnosť a efektívnosť projektov spolufinancovaných z EÚ 

zdrojov.  

Rastúci počet podaní od občanov vníma NKÚ SR ako prejav dôvery verejnosti voči kontrolnej inštitúcii. 

V roku 2019 vzrástol medziročne počet podnetov od občanov o 15% na úroveň 750 podaní, tretina 

podnetov sa však opakuje. Vo viac ako 300 podnetoch občania upozornili na možné nehospodárne, 

nezákonné a netransparentné nakladanie s verejnými financiami a majetkom zo strany miestnej 

samosprávy. 

Na základe už uzatvoreného memoranda o spolupráci medzi NKÚ SR, GP SR a políciou, ktorého cieľom je 

vytvoriť priestor pre aktívnu spoluprácu kontrolórov s prokuratúrou alebo políciou pri možnom porušení 

zákona v samotnom priebehu kontrolnej akcie, spolupracuje úrad s uvedenými inštitúciami aj v oblasti 

vzdelávania, pričom témou edukačnej aktivity kontrolórov v roku 2019 boli otázky súvisiace s trestným 

činom porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, nakoľko NKÚ SR odstúpil v sledovanom 

období polícii najviac zistení, ktoré súvisia s možným porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku 

zo strany štátnych zamestnancov alebo manažérov verejných korporácií.  

3.2.4 Finančné riaditeľstvo (FR SR) 

Program Európskej komisie Hercule III 

Od 01. 01. 2015 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014  

z 26. 02. 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov 

Európskej únie (program Hercule III). Ide o viacročný akčný program na podporu činností v oblasti boja 

proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy 

Európskej únie. V rámci programu bolo členským štátom pre roky 2014 - 2020 vyčlenených celkovo 104,9 

mil. Eur na podporu ich boja proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam. Program pomáha 

financovať konkrétne projekty; napríklad nákup röntgenových skenerov, technického vybavenia, ktoré sú 

zamerané na zastavenie pašovania a inej trestnej činnosti proti finančným záujmom EÚ. Program Hercule 

III je zložený z troch častí: technická asistencia, právne vzdelávanie a štúdiá, semináre a konferencie. 

FR SR realizovala v roku 2019 dva projekty financované z tohto programu:  

1.  Tréning zameraný na analyzovanie RTG snímok a proces colnej kontroly (Grant Agreement No. 

931464 – SK – X – Ray Scans). Na uvedený tréning bol poskytnutý grant vo výške 53 541,94 Eur. 

Projekt bol zameraný na zvýšenie efektívnosti odhaľovania nezákonného obchodu, pašovania                    

a falšovania, ktoré má negatívny vplyv na finančné záujmy EÚ prostredníctvom zlepšenia zručností, 

vedomostí a spôsobilosti colníkov, pôsobiacich na východnej vonkajšej hranici EÚ, ako aj 

prehlbovanie medzinárodnej spolupráce prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. V rámci 

projektu sa v roku 2019 uskutočnili dva cykly 4-dňových školení  pre colníkov - operátorov RTG a           
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3-dňové hodnotiace stretnutie. Na uvedených podujatiach sa zúčastnili colníci zo Slovenska, 

Chorvátska, Maďarska, Poľska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Grécka, Rumunska  a Bulharska.  

2.  Posilnenie dopravných kontrolných systémov pre boj proti podvodom na vonkajšej hranici EÚ           

na Slovensku (Grant Agreement No. 831516 – SK). Na uvedený projekt bol poskytnutý grant vo výške 

660 000,00 Eur. 

V rámci projektu realizuje FR SR nákup, inštaláciu a prepojenie systému na rozpoznávanie evidenčných 

čísel dopravných prostriedkov a kontajnerov na hraničných priechodoch Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné 

Nemecké a Ubľa.  

4.  Školiace aktivity OCKÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov 

4.1 OCKÚ OLAF 

OCKÚ OLAF zrealizoval v roku 2019 školenia zamerané na oblasť OFZ EÚ zmysle Plánu vzdelávania v oblasti 

OFZ EÚ na rok 2019, ktorý bol schválený Riadiacim výborom dňa 17. 12. 2018 v súlade s Národnou 

stratégiou. 

Témami školení boli: 

 Najčastejšie porušenia Zákona o verejnom obstarávaní, 

 Zákon č. 323/2015 o finančných nástrojoch financovaných z EŠIF, 

 Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže, 

 Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ, 

 Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite, 

 Ochrana finančných záujmov EÚ v SR, 

 Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR z pohľadu trestného práva, 

 Systém ARACHNE. 

V rámci ochrany finančných záujmov EÚ vyškolil OCKÚ OLAF na 25 školiacich aktivitách celkom 1443 

zamestnancov štátnej a verejnej správy podieľajúcich sa najmä na implementačnom a kontrolnom 

systéme EŠIF (1 262 zamestnancov nasledujúcich inštitúcií: MF SR; ÚPVII SR, ÚV SR, MDV SR, MPRV SR, 

MV SR, MK SR, MPSVR SR, FR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MŽP SR, MH SR, GP SR, SIS, ÚVO, ÚVA, SIEA, SAŽP, IA, 

NKÚ SR,  PMÚ SR, BSK, TTSK atď.). Išlo o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov 

pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu, Finančného riaditeľstva SR, 

prokuratúry a policajných zložiek, ale aj riaditeľov a učiteľov stredných a základných škôl v Bratislavskom 

a Žilinskom samosprávnom kraji  (181 účastníkov). 

Cieľom školení bolo zlepšiť systém OFZ EÚ a posilniť administratívne kapacity SR (ďalej len „AK“) v tejto 

oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do 

ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.  

Lektormi školení boli zamestnanci ÚV SR, ÚPVII, MF SR, ÚVO, PPZ, PMÚ SR, GP SR, MS SR, FR SR, NKÚ SR                        

a projektový manažér pre ARACHNE z Európskej komisie.  
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Legenda: Seminár: Ochrana finančných záujmov EÚ v SR, dňa 22. 10. 2019 

 

 

 
Legenda: Seminár: Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR z pohľadu trestného práva, dňa 29. 10. 2019 

 

4.2 Ostatní sieťoví partneri 

 4.2.1.  Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 

Ústrednou témou v oblasti vzdelávania účastníkov verejného obstarávania (ďalej len „VO“) bolo zo strany 

ÚVO v roku 2019 vzdelávanie v rámci regiónov, a to v úzkej spolupráci so ZMOS-om, Úniou miest 

Slovenska a Združením samosprávnych krajov (SK8).  

Počas návštev predsedu ÚVO a jeho poradnej skupiny v každom z ôsmich samosprávnych krajov bolo 

zorganizovaných celkovo 24 prednášok pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, 

vyhlasovateľov súťaží ako i pre zástupcov podnikateľov a médií. Témou boli vybrané aktuálne otázky               

z oblasti VO, napr. k systému EVO, k spoločensky zodpovednému VO, k zákazkám s nízkou hodnotou, 

k spolupráci viacerých verejných obstarávateľov, k nákupu potravín, eurofondom a mnohým ďalším. 

Celkovo sa týchto prednášok zúčastnilo 671 účastníkov. 
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Okrem toho bolo zorganizovaných ďalších 7 vzdelávacích aktivít s celkovým počtom 313 účastníkov. Tri 

školenia boli zamerané na zadávanie zákaziek v systéme EVO, z toho dve špecificky na zadávanie zákaziek 

s nízkou hodnotou. 

V spolupráci s Inštitútom pre verejnú správu bolo zorganizované jedno školenie na tému: „Novela zákona 

o verejnom obstarávaní“ nadväzujúce na prijatie zákona č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

Na základe Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi ÚVO a MF SR  ako orgánom auditu boli pre orgán 

auditu zorganizované 3 školenia na tému: „Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní“ a na 

tému: „Základné inštitúty v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním“. 

4.2.2  Protimonopolný úrad (PMÚ SR) 

V priebehu roka 2019 sa zástupcovia PMÚ SR zúčastnili na 11 školiacich aktivitách, ktoré súviseli s témou 

OFZ EÚ a ktoré zorganizoval OCKÚ OLAF v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania 

v oblasti OFZ EÚ na rok 2019. 

Zástupcovia PMÚ SR ako lektori viedli 5 školiacich aktivít o pravidlách ochrany hospodárskej súťaže 

a protisúťažných praktikách vo verejnom obstarávaní, z toho 2 školenia sa uskutočnili v zmysle Plánu 

vzdelávania v oblasti OFZ EÚ na rok 2019 v spolupráci s OCKÚ OLAF a 3 školenia sa uskutočnili v zmysle 

Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF ÚV SR v roku 2019.  

Zástupcovia PMÚ SR viedli ďalších 5 školiacich aktivít na základe Centrálneho plánu vzdelávania 

administratívnych kapacít EŠIF ÚV SR v roku 2019. Predmetom týchto školení boli najmä pravidlá                      

a podmienky poskytovania štátnej a minimálnej pomoci z verejných zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu, 

ako aj finančných prostriedkov EÚ poskytovaných prostredníctvom EŠIF. Venovali sa na nich napríklad aj 

Informačnému systému pre monitorovanie a evidenciu IS SEMP, ktorý plní funkciu centrálneho registra 

o poskytnutej pomoci v SR.   

PMÚ SR zároveň pokračoval vo zvyšovaní povedomia o oblasti štátnej pomoci prostredníctvom viacerých 

pracovných stretnutí so zástupcami poskytovateľov pomoci, či školení a workshopov, účastníkmi ktorých 

boli prevažne zástupcovia ministerstiev a samospráv.   

4.2.3  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) 

ÚPVII sa v roku 2019 podieľal celkovo na 6 školeniach zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ 

prostredníctvom ARACHNE, pričom tri školenia organizoval OCKÚ OLAF, na ktorých boli  školiteľmi 

zamestnanci ÚPVII. Vyškolených bolo cca 75 zamestnancov. Ďalšie tri školenia, ktoré organizoval ÚPVII 

bolo vyškolených tiež cca 75 zamestnancov. Na ďalšom dvojdňovom školení organizovanom ÚPVII bolo 

vyškolených šesť školiteľov ARACHNE. 

4.2.4 Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)  

V roku 2019 boli Justičnou akadémiou MS SR realizované 2 školiace  aktivity pre sudcov a prokurátorov, 

ktoré reflektovali ochranu finančných záujmov EÚ a to na nasledovné témy:  

 Aplikačná prax vo veciach trestnej zodpovednosti právnických osôb (ČR - komparatívna 

perspektíva). Školenie sa konalo v dňoch 21. 03. 2019 – 22. 03. 2019. Obsahom školenia boli témy 
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ako Odhalené nezrovnalosti súvisiace s podvodmi poškodzujúcimi finančné záujmy EÚ - Správa 

Komisie Európskemu parlamentu a Rade, 3. 9. 2018. Trestná zodpovednosť právnických osôb 

z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR a aplikačná prax vo veciach trestnej zodpovednosti 

právnických osôb v Slovenskej republike. Procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty trestnej 

zodpovednosti právnických osôb. Riešenie výkladových problémov súvisiacich so slovenskou               

a českou úpravou trestnej zodpovednosti právnických osôb. Na školiacej aktivite sa zúčastnilo 52 

účastníkov z radov sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov a asistentov sudcov NS SR.  

 Trestná činnosť súvisiaca s prideľovaním a čerpaním dotácií a zadávaním zákaziek. Školenie sa 

konalo v dňoch 14. 11. 2019 – 15. 11. 2019 v detašovanom pracovisku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky v Omšení. Obsahom školenia boli Trestnoprávne aspekty pri prideľovaní 

a čerpaní dotácií a zadávaní zákaziek so zameraním sa na trestné činy subvenčného podvodu 

poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, machinácií pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijímania úplatku a podplácania. 

Aktuálna rozhodovacia činnosť súdov. Príspevky a dotácie zo zdrojov rozpočtu a fondov Európskej 

únie. Spôsoby vykonávania kontroly. Správa z kontroly ako dôkaz v trestnom konaní. Na školiacej 

aktivite sa zúčastnilo 33 účastníkov z radov sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov, 

justičných čakateľov a asistentov sudcov NS SR.  

4.2.5  Ministerstvo financií SR (MF SR) 

V roku 2019 bolo odborom AK EŠIF MF SR (lektori MF SR - CO) zrealizovaných  7 školení, týkajúcich sa 

problematiky nezrovnalostí a finančných opráv pre RO/SO a iné orgány zapojené do implementácie EŠIF, 

pričom bolo celkovo preškolených 211 účastníkov. Tiež boli zrealizované MF SR – CO dve interné školenia, 

týkajúce sa nezrovnalostí a finančných opráv s celkovým počtom preškolených účastníkov 48. 

V roku 2019 bolo SAK MF SR (lektori MF SR - OA) zrealizovaných 5 školení týkajúcich sa novely zákona o 

finančnej kontrole a audite účinnej od 01. 01. 2019 pre orgány verejnej správy, vrátane orgánov 

zapojených do implementácie EŠIF. Celkovo bolo preškolených 237 účastníkov, z toho 168 účastníkov za 

rezort MF SR. Zároveň SAK MF SR (lektori MF SR - OA) zrealizovala 7 školení, týkajúcich sa metodického 

usmernenia MF SR k finančnej kontrole pre orgány verejnej správy, vrátane orgánov zapojených do 

implementácie EŠIF. Celkovo bolo vyškolených 318 účastníkov, z toho 191 účastníkov za rezort MF SR. 

Ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SAK MF SR  môžu nájsť zamestnanci verejnej správy na webovom 

sídle MF SR v portáli „Vzdelávanie vo verejnej správe“. 

Ostatní sieťoví partneri neorganizovali školiace aktivity zamerané na oblasť OFZ EÚ, avšak zúčastňovali sa 

na školeniach organizovaných v tejto oblasti OCKÚ OLAF.   

5. Aktivity v oblasti informovanosti a zvyšovania povedomia o ochrane 

finančných záujmov EÚ  
 

Leták OCKÚ OLAF 

V rámci propagácie činnosti OCKÚ OLAF a OFZ EÚ v SR bol šírený leták o úlohách a činnosti OCKÚ OLAF a 

úradu OLAF napr. na aktivite „Roadtrip“ organizovanej pod záštitou ÚV SR a realizovanej prostredníctvom 

Odboru informovanosti a publicity ÚV SR (ďalej len „OIP ÚV SR“) na stredných školách v októbri – 

novembri 2019 (pozn. v roku 2019 bolo navštívených spolu 12 škôl vo Svidníku, Giraltovciach, 
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Spišskej  Novej Vsi, Krompachoch, Poprade, Michalovciach, Humennom, Kežmarku, Rožňave  a Veľkom 

Krtíši), na seminároch organizovaných OCKÚ OLAF, do Informačno - poradenských centier (ďalej len „IPC“) 

v rámci Integrovanej siete IPC pri Centrálnom koordinačnom orgáne a pod.  

Súťaž Mladý Európan a RoadTrip 2019 

OIP ÚV SR participoval aj na súťaži "Mladý Európan", kde boli v teste pre žiakov opäť zahrnuté otázky            

na tému OFZ EÚ.  Išlo o finále 14. ročníka vedomostnej súťaže, ktorú vyhlasuje Zastúpenie EK na Slovensku 

a ktorá je určená pre študentov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Národné kolo súťaže 

Mladý Európan sa uskutočnilo 13. 06. 2019 v Košiciach. 

OIP ÚV SR zorganizoval nové podujatie pod názvom „RoadTrip 2019“ v mesiacoch október a november 

2019, kde boli zapracované vo vedomostnom teste pre žiakov aj otázky na tému OFZ EÚ.  Zamestnanci 

OIP ÚV SR spolu s hlavným predstaviteľom kampane „Eugen“ navštívili celkovo 12 škôl vo Svidníku, 

Giraltovciach, Spišskej  Novej Vsi, Krompachoch, Poprade, Michalovciach, Humennom, Kežmarku, 

Rožňave  a Veľkom Krtíši. 

Spolupráca OCKÚ OLAF s MŠVVaŠ SR v roku 2019 

a) OCKÚ OLAF v roku 2019 naďalej pokračoval v realizácii iniciatívy „Vzdelávania detí a mládeže                  

v oblasti OFZ EÚ a BPK“. Uvedené témy sú súčasťou výučby finančnej gramotnosti na školách od roku 

2014. V tejto súvislosti prebiehala spolupráca s MŠVVaŠ SR a jemu podriadenými organizáciami najmä 

s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC), Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), 

Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ), a to napríklad pri nastavovaní spolupráce pri príprave 

národného projektu: „Zvyšovanie finančnej gramotnosti na školách“, aj podpísaním Memoranda 

o spolupráci medzi ŠPÚ a ÚV SR dňa 06. 12. 2019. Ďalej prebiehala spolupráca pri príprave 

vzdelávacích seminárov pre učiteľov  a riaditeľov škôl zameraných na tému boja proti korupcii a boja 

proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.  

b) V sledovanom období sa uskutočnili 3 semináre pre riaditeľov základných a stredných škôl 

Bratislavského a Žilinského kraja (v dňoch 21. 02. 2019, 07. 03. 2019 a 26. 04. 2019) pod názvom: 

„Podvody a korupcia v súvislosti  s ochranou finančných záujmov EÚ“. Cieľom seminárov bolo bližšie 

vysvetliť témy boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť 

základné pojmy, úlohu ÚV SR v tejto oblasti a spolu s lektormi z praxe (NAKA P PZ SR a Úradu 

špeciálneho prokurátora GP SR)  poskytnúť všetky potrebné praktické informácie. Na seminároch sa 

celkovo zúčastnilo 180 účastníkov. Viac informácií napríklad v tlačovej správe: 

https://www.olaf.vlada.gov.sk/aktuality/ocku-olaf-sekcie-kontroly-uradu-vlady-sr-zorganizoval-uz-

stvrty-seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-

financnych-zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/index.html  

c) Dňa 05. 11. 2019 sa zúčastnila zástupkyňa odboru OCKÚ OLAF na panelovej diskusii v rámci 

konferencie: „Inovácie v odbornom vzdelávaní“ na tému „Finančná gramotnosť a podnikateľské 

vzdelávanie na školách dnes. Ako ďalej?“. Predmetom diskusie bola dôležitosť výučby finančnej 

gramotnosti na školách, vrátane témy OFZ EÚ, momentálny stav smerovanie do budúcna. Cieľovou 

skupinou panelovej diskusie boli riaditelia a učitelia stredných odborných škôl na Slovensku, 

pracovníci MŠVVaŠ SR a MH SR. V rámci diskusie zástupkyňa OCKÚ OLAF vysvetlila dôležitosť témy 

boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ s dopadom tak na spoločnosť ako 

aj jednotlivca. Zároveň uviedla aktivity, ktoré OCKÚ OLAF vykonáva a realizuje s cieľom  napomáhať 

výučbe predmetnej témy na základných a stredných školách.  

 

https://www.olaf.vlada.gov.sk/aktuality/ocku-olaf-sekcie-kontroly-uradu-vlady-sr-zorganizoval-uz-stvrty-seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-financnych-zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/index.html
https://www.olaf.vlada.gov.sk/aktuality/ocku-olaf-sekcie-kontroly-uradu-vlady-sr-zorganizoval-uz-stvrty-seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-financnych-zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/index.html
https://www.olaf.vlada.gov.sk/aktuality/ocku-olaf-sekcie-kontroly-uradu-vlady-sr-zorganizoval-uz-stvrty-seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-financnych-zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/index.html
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Legenda: panelová diskusia v rámci konferencie: „Inovácie v odbornom vzdelávaní“ na tému „Finančná gramotnosť 

a podnikateľské vzdelávanie na školách dnes. Ako ďalej?“, 05. 11. 2019 

Účasť prispela k zvyšovaniu povedomia o potrebe chrániť finančné  záujmy EÚ na Slovensku, čo je hlavnou 

úlohou odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF na Úrade vlády SR v zmysle schválenej Národnej 

stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike. 

Webové sídlo OCKÚ OLAF http://www.olaf.vlada.gov.sk/ bolo v roku 2019 priebežne aktualizované. 

FR SR zorganizovalo v sledovanom období po celom Slovensku viacero akcií pre verejnosť, kde 

prezentovalo svoju prácu napr. v rámci Národného dňa colníkov, ktorý sa konal dňa 21. 09. 2019, v rámci 

MDD, Múzeum colníctva a finančnej správy sa zapojilo dňa 18. 05. 2019 už druhý rok do tradičného 

celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií a pod.  

FR SR taktiež vydáva interný spravodaj pre zamestnancov FS, ako aj externý spravodaj určený pre 

verejnosť. Využíva tiež Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin a verejnosť môže komunikovať s FR SR aj 

prostredníctvom call centra alebo elektronicky (všetky informácie aj postup komunikácie v konkrétnych 

oblastiach je na webovej stránke FS), či prostredníctvom chatbotu Finančnej správy Taxana. 

Informačné aktivity NKÚ SR vychádzajú z komunikačnej stratégie a ročného akčného plánu. V priebehu 

roka 2019 bolo vydaných viac ako 50 tematických tlačových správ, ktoré vo väčšine prípadov prezentovali 

závery ukončených kontrolných akcií. Návštevník môže získať tiež informácie o aktivitách kontrolnej 

inštitúcie na národnej aj medzinárodnej scéne. Predseda a oficiálni predstavitelia úradu sa zúčastnili 

v roku 2019 aj piatich tlačových konferencií. Najnavštevovanejšími stránkami sú tie, ktoré obsahujú 

informácie o výsledkoch kontrol, či o kontrolovaných subjektoch. 

Úrad okrem vydávania štandardných tlačových správ pristúpil k prezentácii výsledkov svojej práce za 

účinného využívania moderných nástrojov audio a video prezentácií. NKÚ SR je tak jedným z mála úradov 

v rámci SR, ktorý s médiami, verejnosťou komunikuje aj digitálnym spôsobom, prostredníctvom 

tradičných i nových médií. Prezentácia aktivít úradu s dôraznejším využitím internetu, sociálnych sietí 

(Facebook, Instagram, Linkedln, Twitter, YouTube) sa stala v roku 2019 štandardom. V priebehu roka 

komunikačný odbor úradu zverejnil cca 300 príspevkov, pričom k publikovaným informáciám, článkom sa 

dostalo viac ako 50- tisíc čitateľov či divákov. 

ÚPVII prispel do časopisu o štrukturálnych fondoch EÚ - Eurokompasu č. 4/2019 článkom o úspešne 

ukončenej spolupráci ÚPVII a OECD v boji proti korupcii a podvodom, výsledkom ktorej je Stratégia pre 

http://www.olaf.vlada.gov.sk/
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riadenie rizík spojených s podvodmi a korupciou v EŠIF (ďalej len „Stratégia“) a akčný plán na posilnenie 

ochrany finančných záujmov EÚ. Jedným z hlavných partnerov projektu Stratégie je aj ÚV SR vrátane OCKÚ 

OLAF.  

6.  Vydávanie tlačových správ 

6.1 OCKÚ OLAF  

V záujme zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti na Slovensku o problematike boja proti podvodom 

v súvislosti s OFZ EÚ bolo na webovom sídle OCKÚ  OLAF zverejnených v roku 2019 celkovo 25 tlačových 

správ súvisiacich s OFZ EÚ.   

Tlačové správy sa týkali zverejnenia informácií o školeniach realizovaných OCKÚ OLAF v spolupráci                

so sieťovými partnermi,  Plánu vzdelávania na rok 2019, informácií  o aktivitách OCKÚ OLAF, OLAF-u, EK, 

o seminároch pre pedagogických pracovníkov v spolupráci s MPC pod MŠVVaŠ SR pri presadzovaní výučby 

finančnej gramotnosti na školách v SR, o spolupráci OCKÚ OLAF a EIB podpísaním Memoranda 

o spolupráci s EIB v Luxemburgu a pod. 

OCKÚ OLAF zverejnilo na webovom sídle OCKÚ OLAF a v spolupráci s členmi PSK na webových sídlach 

sieťových partnerov Výročnú správu Komisie EP a Rade Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj 

proti podvodom za rok 2018 (tzv. „PIF správa“), Výročnú správu o činnosti OLAF-u za predchádzajúci 

kalendárny rok a Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov 

EÚ v Slovenskej republike za rok 2018. OCKÚ OLAF taktiež informoval na svojom webovom sídle 

o vypracovaní Ročnej správy o nezrovnalostiach za rok 2018. 

6.2 Ostatní sieťoví partneri 

V roku 2019 vydali tlačové správy týkajúce sa problematiky ochrany finančných záujmov EÚ aj nasledovní 

sieťoví partneri:  

Dňa 07. 11. 2019 zverejnil OIP ÚV SR tlačovú správu, týkajúcu sa dvoch národných projektov, 

realizovaných v PO  2007 - 2013 a v PO 2014 – 2020 s finančnou podporou ESF, zameraných na podporu 

opatrovateľskej služby a súvisiacej kontrolnej činnosti Implementačnej agentúry MPSVR SR (ďalej len „IA 

MPSVR SR“).  

Poskytovatelia opatrovateľskej služby  sú  v rámci tejto výzvy v pozícii prijímateľov dopytovo 

orientovaných projektov, čo im poskytlo väčšiu autonómiu pri realizácii projektov.  V tlačovej správe sa 

uvádza, že počas implementácie boli v rámci viacerých projektov identifikované závažné a podstatné 

porušenia Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, a to predovšetkým zo strany mimovládneho sektora. 

Vzhľadom nato IA MPSVR SR ÚV SR podrobne preverovala všetky žiadosti o platbu, išlo o hĺbkovú 

kontrolu. IA MPSVR SR nadviazala spoluprácu aj s inými orgánmi. Zároveň boli vo viacerých prípadoch aj 

relevantné podozrenia na porušenie Zákonníka práce pri uzatvorených pracovných zmluvách. Tieto 

skutočnosti predstavovali závažné porušenia legislatívy SR a EÚ a preto by mali byť riešené  právnou 

cestou, čo môže viesť k oznámeniu zistených skutočností orgánom činných v trestnom konaní, OLAF-u            

a Inšpektorátu práce. Podrobne v tlačovej správe: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/reakcia-ia-

mpsvr-sr-ohladne-podpory-opatrovatelskej-sluzby-z-eurofondov/.  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/reakcia-ia-mpsvr-sr-ohladne-podpory-opatrovatelskej-sluzby-z-eurofondov/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/reakcia-ia-mpsvr-sr-ohladne-podpory-opatrovatelskej-sluzby-z-eurofondov/


 

  

 28 

ÚPVII vydal v roku 2019 štyri tlačové správy, v ktorých informoval o projekte medzinárodnej spolupráce 

medzi ÚPVII a OECD, ktorý trval viac ako jeden a pol roka. Výsledkom spolupráce je Stratégia SR pre 

riadenie rizík spojených s podvodmi a korupciou v EŠIF a akčný plán na posilnenie ochrany finančných 

prostriedkov EÚ. Jedným z hlavných partnerov projektu bol aj Úrad vlády SR vrátane OCKÚ OLAF.  Cieľom 

projektu bolo prostredníctvom vypracovania stratégie spoločne s konkrétnymi opatreniami priniesť 

kvalitatívne zlepšenie procesov riadenia rizík spojených s korupciou a podvodmi na Slovensku v prostredí 

riadiacich orgánov. Viac na nasledovných odkazoch:  

https://www.facebook.com/UPVII/posts/880255002319668?__tn__=-R; 

https://www.facebook.com/UPVII/posts/927750814236753?__tn__=-R; 

https://www.facebook.com/UPVII/posts/839065619771940?__tn__=-R 

Slávnostné predstavenie Stratégie s akčným plánom riadenia rizík spojených s korupciou a podvodmi,        

sa uskutočnilo dňa 8. 10. 2019 v Bratislave za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Richarda Rašiho a zástupcu generálneho tajomníka OECD Jeffreyho Schlangenhaufa. 

V ďalšej tlačovej správe ÚPVII informoval, že dňa 29. 03. 20219 sa konal seminár o hospodárnosti 

výdavkov pri implementácii fondov EÚ. Seminár Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti sa 

konal v rámci siete TAIEX, ktorá predstavuje komunikačnú platformu Európskej komisie na zdieľanie 

skúseností a najlepších postupov medzi členskými krajinami EÚ. V tlačovej správe sa uvádza, že ÚPVII 

dlhodobo zvyšuje transparentnosť pri čerpaní eurofondov a v tejto oblasti zaznamenal viaceré  významné 

úspechy, napríklad bol prijatý Akčný plán s 38 konkrétnymi opatreniami.  

Slovenskí odborníci sa spolu s medzinárodnými expertmi zhodli, že kvalita čerpania eurofondov sa odvíja 

predovšetkým od transparentného nakladania s verejnými finančnými zdrojmi. Overovanie hospodárnosti 

výdavkov je kľúčovým nástrojom na preukázanie správneho použitia eurofondov a týka sa všetkých 

aktérov zapojených do implementácie, či už pri výkone, metodickej podpore alebo kontrole priebehu 

čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. S. To bol hlavný dôvod pre 

zorganizovanie vyššie uvedeného medzinárodného seminára:  

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/v-zvysovani-transparentnosti-eurofondov-zaznamenal-

upvii-vyznamne-uspechy/index.html  

Súvisiacu tlačovú správu vydalo aj OIP ÚV SR: OECD ocenilo prístup Slovenska v boji proti korupcii pri 

čerpaní eurofondov: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/oecd-ocenila-pristup-slovenska-v-boji-proti-

korupcii-pri-cerpani-eurofondov/. 

FR SR na svojich webových stránkach pravidelne informuje verejnosť o daňových aj colných otázkach, 

ktoré sú každodenne aktualizované. FR SRv roku 2019 zverejnilo na svojej webovej stránke celkovo 251 

tlačových správ. Prostredníctvom webovej stránky FR SR môže verejnosť využívať elektronickú 

komunikáciu s finančnou správou na oznamovanie a odhaľovanie poškodzovania finančných záujmov EÚ 

v SR. V sekcii „Infoservis“ sa nachádza podčasť „Spolupráca OLAF“ s odkazmi na OLAF, OAFCN, OCKÚ OLAF 

a Výročné správy, ako aj link pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí na e-mailovú adresu ÚV SR 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk. 

Dňa 19. 07. 2019 zverejnilo FR SR informáciu o novom prieskume verejnej mienky o vnímaní nezákonného 

obchodovania s tabakom v celej EÚ, ktorý ukazuje, že pašovanie cigariet je naďalej hlavným problémom 

občanov EÚ. Cieľom zistení prieskumu bolo pomôcť členským štátom lepšie zamerať súvisiace informačné 

kampane na zníženie dopytu po nelegálnom tabaku. 

https://www.facebook.com/UPVII/posts/880255002319668?__tn__=-R
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/v-zvysovani-transparentnosti-eurofondov-zaznamenal-upvii-vyznamne-uspechy/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/v-zvysovani-transparentnosti-eurofondov-zaznamenal-upvii-vyznamne-uspechy/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/oecd-ocenila-pristup-slovenska-v-boji-proti-korupcii-pri-cerpani-eurofondov/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/oecd-ocenila-pristup-slovenska-v-boji-proti-korupcii-pri-cerpani-eurofondov/
mailto:nezrovnalosti@vlada.gov.sk
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Nedovolený obchod s tabakom škodí blahobytu európskych občanov nielen z hľadiska odhadovaných 10 

miliárd Eur stratených v daniach v EÚ každý rok, ale aj z dôvodu ich vplyvu na bezpečnosť a verejné 

zdravie. Gangy s organizovaným zločinom dominujú na čiernom trhu s tabakovými výrobkami                             

a zameriavajú sa na zraniteľné skupiny, čo podkopáva iniciatívy na odrádzanie od spotreby tabakových 

výrobkov.  

V ďalšej tlačovej správe zo septembra 2019 sa uvádza, že colníci na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika 

zaistili v sledovanom období už viac ako 60 tisíc kusov cigariet, takmer 18 tisíc gramov tabaku, vyše 600 

kusov bezdymových tabakových výrobkov a 28 litrov alkoholu. Za priestupky proti colným predpisom 

udelili pokuty vo výške približne 28 tisíc Eur. V tejto sume sú aj sankcie za nedovolený dovoz mäsa 

a mliečnych výrobkov v celkovej hmotnosti 156 kilogramov, 18 kusov zakázaných koralov či tričiek 

s extrémistickou tematikou. 

NKÚ SR na svojej webovej stránke zverejnil v roku 2019 celkovo 53 tlačových správ, v ktorých informoval 

aj o zisteniach z kontrol. Oficiálna internetová stránka úradu (www.nku.gov.sk) ponúka nielen základné 

informácie o národnej autorite pre oblasť externej kontroly, správy z ukončených kontrolných akcií; 

návštevník webového sídla môže získať aj informácie o pripravovaných kontrolách, o akciách, ktoré práve 

prebiehajú, či o aktivitách kontrolnej inštitúcie na národnej i medzinárodnej úrovni. Vo svojich tlačových 

správach NKÚ SR informuje, že každý rok vykonáva aj kontroly tematicky zamerané na nastavenie 

procesov zo strany riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri vyhlasovaní jednotlivých výziev, 

hodnotení projektov a fungovaní vnútorných kontrolných mechanizmov dotknutých inštitúcií. NKÚ SR 

nadviazal v roku 2019 na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri 

ktorej identifikoval závažné porušenia v PPA.  

NKÚ SR zverejnil napríklad v máji 2019 zistenia z kontrol vykonaných koncom roka 2018, týkajúcich sa 

procesu výziev a vyzvaní na čerpanie eurofondov v rezortoch školstva, hospodárstva, vnútra                                 

a PPA. Po desiatich rokoch kontroly eurofondov NKÚ SR konštatuje, že sa zodpovedné orgány nepoučili 

a čerpanie finančných prostriedkov naďalej sprevádzajú nedostatky, na ktoré upozorňoval už 

v minulosti. V súčasnosti sú však často výsledkom individuálnych zlyhaní,          nie dôsledkom chýb 

systému. NKÚ SR zároveň upozorňuje  vládu SR, že rozhodnutia o schválení či nechválení príspevku boli 

vydávané s obrovským meškaním, ktoré priamo ohrozuje riadne čerpanie eurofondov na Slovensku. Aj 

preto považuje národná autorita pre oblasť externej kontroly vyvodzovanie osobnej zodpovednosti 

v jednotlivých prípadoch za nevyhnutnosť. V tlačovej správe sa uvádza,  že v nadchádzajúcom období sa 

národní kontrolóri zamerajú na nastavenie systému kontroly realizácie schválených projektov zo strany 

riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, ako aj na napĺňanie kľúčových merateľných ukazovateľov. 

Viac informácií sa nachádza v samotnej tlačovej správe: https://www.nku.gov.sk/231/-

/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/cerpanie-eurofondov-ohrozuju-v-ostatnom-case-individualne-

zlyhania-jednotlivcov  

V tlačovej správe zo dňa 13. 09. 2019 informuje NKÚ SR o zaslaní informácie o výsledkoch ukončených 

kontrolných akcií úradu za ostatných 6 mesiacov najvyšším ústavným činiteľom (prezidentke SR, 

predsedovi vlády SR a predsedovi Národnej rady SR), aby tí pri svojom rozhodovaní vedeli využiť praktické 

odporúčania, vecné poznatky od kontrolórov, ktorí ich získali, identifikovali priamo v teréne. Kontrolný 

úrad v ostatných dvoch rokoch vo väčšej miere preveroval plnenie kľúčových národných ukazovateľov 

v oblasti verejných politík (napr. zdravotníctvo, vzdelávanie, európska finančná pomoc, životné 

prostredie a pod.) i plnenia záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila v rámci európskeho (EÚ), 

ale aj svetového spoločenstva (OSN). Predseda NKÚ SR Karol Mitrík v pravidelnom súhrne informuje už 

http://www.nku.gov.sk/
https://www.nku.gov.sk/231/-/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/cerpanie-eurofondov-ohrozuju-v-ostatnom-case-individualne-zlyhania-jednotlivcov
https://www.nku.gov.sk/231/-/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/cerpanie-eurofondov-ohrozuju-v-ostatnom-case-individualne-zlyhania-jednotlivcov
https://www.nku.gov.sk/231/-/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/cerpanie-eurofondov-ohrozuju-v-ostatnom-case-individualne-zlyhania-jednotlivcov
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štvrtý rok nielen hlavu štátu, ale aj ďalších dvoch najvyšších ústavných činiteľov, aktuálne aj o výsledku 

kontroly vedeckých parkov: https://www.nku.gov.sk/231/-

/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/slovensko-je-dlhodobo-na-europskom-chvoste-pri-podpore-

vyskumu-a-vyvoja 

ÚVO tiež vydal viacero tlačových správ, ktoré sa týkali nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní vo vzťahu    

k finančným prostriedkom EÚ. Napríklad v tlačovej správe zo dňa 05. 06. 2019 ÚVO informuje, že v júni 

2019 začal úrad sériu rokovaní o ďalšej novele zákona o verejnom obstarávaní. Táto novela zákona 

o verejnom obstarávaní pokrývala nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní, nanovo definovala účasť 

majetkovo prepojených osôb, a tiež chcela prispieť k tomu, aby štát vo verejných nákupoch viac prihliadal 

na ochranu životného prostredia: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=491.  

V tlačovej správe zo dňa 03. 05. 2020 úrad informoval, že predseda ÚVO Miroslav Hlivák prijal v tento deň       

na pôde úradu veľvyslanca Francúzska v SR pána Christophea Léonziho a jeho ekonomických 

poradcov. Nosnými témami v rámci diskusie bolo predstavenie činnosti úradu, informácie o agende, ktorú 

úrad rozvíja v zahraničí spoluprácou s Európskou komisiou, Európskym úradom pre boj proti podvodom 

(OLAF), OECD a so zahraničnými expertmi. Rozvinutá bola aj otázka profesionalizácie verejného 

obstarávania, zriadenie Komory verejného obstarávania, možnosti centrálneho verejného obstarávania 

a veľmi prínosnou bola výmena skúseností o využívaní MEAT kritérií vo verejných súťažiach. Na záver 

diskusie sa prerokovala otázka prehĺbenia medzinárodnej spolupráce úradu s francúzskymi expertmi na 

problematiku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy-2a8.html?id=475 

Dňa 21. 08. 2019 ÚVO (ďalej aj „úrad“) informuje vo svojej tlačovej správe, že vláda SR schválila novelu 

zákona o verejnom obstarávaní. Návrh následne čakal na schválenie parlamentom. Podľa tlačovej správy 

zo dňa 17. 10. 2019 boli následne schválené pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR. Avšak dňa                          

26. 11. 2019 predseda ÚVO informoval na webovej stránke ÚVO, že NR SR neschválila vrátenú novelu 

zákona o verejnom obstarávaní. Poslanci sa nestotožnili s pripomienkami prezidentky SR Zuzany 

Čaputovej, ktoré sa opierali o právne výhrady ÚVO voči škodlivým pozmeňujúcim návrhom: 

https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=576 

V ďalšej tlačovej správe zo dňa 04. 11. 2019 sa uvádza, že delegácia ÚVO sa pod vedením predsedu 

Miroslava Hliváka zúčastnila na rokovaniach v Paríži. Predstavitelia úradu navštívili Riaditeľstvo nákupov 

štátu (Direction des achats de l’Etat) a stretli sa aj so zástupcami Francúzskej protikorupčnej agentúry 

(Agence française anticorruption) s cieľom výmeny skúseností v oblasti verejného obstarávania, kde bola 

hlavnou témou korupcia vo verejnom obstarávaní a prevencia voči nej:  

https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy-2a8.html?id=552 

Dňa 25. 11. 2019 podpísalo ÚVO memorandum so združením samosprávnych krajov SK8, Úniou miest 

Slovenska (ÚMS) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) k potrebe zmeny systému kontroly VO 

v prípade čerpania finančných prostriedkov z EÚ. Tieto združenia sú počtom členov najväčší prijímatelia 

európskych prostriedkov, ktorí sa stretávajú s problémami pri ich čerpaní. Keďže je kontrola 

eurofondových zákaziek v súčasnosti na Slovensku neefektívna a zdĺhavá, proces kontroly verejného 

obstarávania by sa mal zjednodušiť: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=574.  

MF SR – CO vydávalo v roku 2019 pravidelné tlačové správy o stave čerpania prostriedkov EÚ, ktoré sú 

zverejnené na webovej stránke MF SR https://www.mfsr.sk/sk/.  Tieto tlačové správy neobsahujú 

špecifické informácie k jednotlivým identifikovaným nezrovnalostiam. 

https://www.nku.gov.sk/231/-/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/slovensko-je-dlhodobo-na-europskom-chvoste-pri-podpore-vyskumu-a-vyvoja
https://www.nku.gov.sk/231/-/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/slovensko-je-dlhodobo-na-europskom-chvoste-pri-podpore-vyskumu-a-vyvoja
https://www.nku.gov.sk/231/-/asset_publisher/rUKvXKlush4Q/content/slovensko-je-dlhodobo-na-europskom-chvoste-pri-podpore-vyskumu-a-vyvoja
https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=491
https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy-2a8.html?id=475
https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=576
https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy-2a8.html?id=552
https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=574
https://www.mfsr.sk/sk/
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MF SR – CO v roku 2019 zriadilo na webovom sídle https://www.mfsr.sk/sk/ odkaz, kde zverejňuje 

informácie zaslané v rámci PSK (https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zverejnovane-

informacie/ochrana-financnych-zaujmov/).  

Ostatní sieťoví partneri nevydávali vlastné tlačové správy. Na svojich webových sídlach zverejňovali 

informácie, týkajúce sa problematiky OFZ EÚ na základe požiadavky OCKÚ OLAF a taktiež v nadväznosti 

na úlohy vyplývajúce z činnosti PSK pod Riadiacim výborom.  

7.  Príklady dobrej praxe sieťových partnerov 

7.1 Prípady riešené Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA P PZ SR) 

V uvedenom období boli NAKA P PZ SR v súvislosti s poškodzovaním finančných záujmov EÚ v SR, riešené 

viaceré prípady, ktoré sa týkali najmä finančných prostriedkov EÚ v rámci EFRR, ESF, OP Vzdelávanie, 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), Fondu sociálneho rozvoja (FSR), napríklad: 

1. V novembri 2019 bolo vznesené obvinenie voči 2 osobám za zločin poškodzovania finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu so zločinom subvenčného podvodu preto, že konateľ 

spoločnosti s ručením obmedzeným, v úmysle vylákať finančné prostriedky od poskytovateľa -  MH 

SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt, týkajúci sa 

inovatívnej technológie, predložil s vedomím, že dodávka tovaru od druhej spoločnosti s ručením 

obmedzeným je fiktívna (nedodané zariadenie), žiadosť o platbu, na základe čoho MH SR vyplatilo 

prvej z obchodných spoločností nenávratný finančný príspevok vo výške 265 862,80 Eur, kde 85 % 

príspevku bolo financovaných z fondov Európskej únie a 15 % príspevku zo ŠR SR. Prípad skončil 

návrhom na podanie obžaloby.  

    

2. Vyšetrovateľ NAKA P PZ SR vzniesol obvinenie voči 4 fyzickým osobám za zločin poškodzovania 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu so zločinom subvenčného podvodu,                 

s poukazom na osobitný kvalifikačný moment (trestný čin spáchaný organizovanou skupinou),             

v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu preto, že obvinení založili organizovanú skupinu, 

prostredníctvom ktorej v období rokov 2010 - 2013, s vopred plánovanou a koordinovanou 

činnosťou, rozdelením si úloh za pomoci 7 obvinených lektorov konali tak, že v rámci projektu, 

týkajúceho sa vzdelávania, vypracovali a kompletizovali 8 žiadostí o platby, ktorými v rozpore so 

zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uplatňovali fiktívne výdavky za účelom vylákania 

nenávratného finančného príspevku, a to predstieraním organizovania vzdelávacích aktivít. 

Prostriedky však použili na iný účel, čím spôsobili škodu pozostávajúcu z finančných prostriedkov 

Európskej únie (Európsky sociálny fond) vo výške 411 059,17 Eur a z finančných prostriedkov ŠR 

SR vo výške 21 930,01 Eur; v prípade vyplatenia priebežnej a záverečnej platby by spôsobili ďalšiu 

škodu vo výške 330 313 Eur, z toho na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 280 766,05 Eur a na 

štátnom rozpočte vo výške 49 546,95 Eur. Prípad skončil návrhom na podanie obžaloby.      

 

3. Vyšetrovateľ NAKA P PZ SR vzniesol vo februári 2019 obvinenie voči 14 fyzickým osobám za zločin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu so zločinom subvenčného 

podvodu, a to v prípade 4 obvinených formou spolupáchateľstva a v prípade 10 obvinených formou 

pomoci, keďže v súvislosti s realizáciou projektu týkajúceho sa vzdelávania, k Žiadostiam o platbu 

https://www.mfsr.sk/sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zverejnovane-informacie/ochrana-financnych-zaujmov/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zverejnovane-informacie/ochrana-financnych-zaujmov/
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boli doložené falšované a nepravdivé doklady, čím bol vylákaný nenávratný finančný príspevok vo 

výške 593 050,38 Eur, ktorý bol použitý na iný ako určený účel, v dôsledku čoho spôsobili škodu na 

štátnom rozpočte SR vo výške 88 957,62 Eur a škodu na rozpočte EÚ vo výške 504 092,76 Eur. 

7.2  Prípady riešené Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) 

Ozbrojení príslušníci finančnej správy realizovali v roku 2019 niekoľko prípadov záchytu ilegálnych 

cigariet/tabaku a odhalili niekoľko nelegálnych výrobní cigariet na území Slovenskej republiky. Napríklad:   

1. V Čiernej nad Tisou odhalili takmer pol milióna kusov pašovaných cigariet 

Vo februári 2019 sa na colnom hraničnom priechode na širokorozchodnej železničnej trati v Čiernej nad 

Tisou (východné Slovensko) pri vykonávaní rutinnej kontroly vlakovej súpravy vstupujúcej z Ukrajiny na 

Slovensko našli v dvoch vagónoch kartónové škatule zabalené v čiernych igelitových fóliách. Ďalšie balenia 

boli pohodené v neďalekom kroví. Spolu v 30 čiernych igelitových obaloch bolo nelegálne dovezených 

424 080 ks cigariet Compliment a Marvel. Všetky boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke 

tabakového povrazca do 80 mm vrátane a označené na spotrebiteľskom balení známkami „Duty free“. 

Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na 61 108,23 Eur. Prepravca pritom v 70 vagónoch deklaroval 

dovoz železnej rudy s miestom určenia v Českej republike.  

2. Nelegálne cigarety na východe Slovenska 

V máji boli v Košiciach zaistené kartónové škatule plné tabakovej suroviny v celkovom množstve 16,5 ton. 

Škoda spôsobená ŠR  a únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov v zaistených kartónových škatuliach 

boli vyčíslené na minimálne 1 100 000 Eur. Pri zásahu boli zadržaní 2 občania Poľskej republiky a 1 občan 

Bulharska.    

V rovnaký deň boli v inom prípade v priestoroch a na pozemkoch v katastri obce Haniska (okres Košice) 

prichytení páchatelia priamo pri čine – pri nelegálnej výrobe cigariet. Boli nájdené a zaistené 

technologické zariadenia na výrobu cigariet, plne funkčná a v tej chvíli spustená linka na výrobu a balenie 

cigariet, ktorú obsluhovalo 12 občanov Ukrajiny. Všetky prítomné osoby boli zadržané. Výška škody na 

štátnom rozpočte a únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol vyčíslený na 1 135 000 Eur.  

3. Razia v najväčšej výrobni nelegálnych cigariet v strednej Európe 

V októbri 2019 boli vo Veľkých Kostoľanoch (západné Slovensko) zaistené tri kompletné výrobné linky          

a baliace linky na cigarety a linka na spracovanie surových tabakových listov. Pri akcii bolo zaistených            

aj 21 719 kg tabaku a tabakovej suroviny a 12 648 870 ks cigariet bez označenia slovenskou kontrolnou 

známkou. Okrem toho v sklade v Bratislave bolo nájdených 322 paliet rôznych komponentov na výrobu 

cigariet (filtre, krabičky, lepidlá, pásky a pod.). Škoda voči štátnemu rozpočtu na spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov je 2,5 mil. Eur. Pri akcii zadržali 47 cudzincov z Moldavska, Ukrajiny a Rumunska: 

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/vysledky-razie-

ts/bc. 

7.3 Prípad riešený Protimonopolným úradom SR (PMÚ SR) 

V rámci svojich činností sa PMÚ SR zameral aj na odhaľovanie a postihovanie protisúťažných praktík vo 

verejných obstarávaniach, ktoré boli financované z verejných prostriedkov - EŠIF. V roku 2019 sa k takýmto 

prípadom PMÚ SR zaradil nasledujúci prípad možnej kartelovej dohody: 

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/vysledky-razie-ts/bc
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/vysledky-razie-ts/bc


 

  

 33 

Správne konanie vo veci kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní na dodávku poľnohospodárskych 

strojov   

PMÚ SR dňa 19. 8. 2019 z vlastného podnetu začal správne konanie z dôvodu podozrenia, že štyria 

podnikatelia mohli uzatvoriť dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž (kartelovú dohodu) v procesoch 

verejných obstarávaní, projekty ktorých boli financované z prostriedkov EŠIF. Predmetom týchto 

verejných obstarávaní boli dodávky strojov a strojno-technologického vybavenia pre produkty                           

v poľnohospodárstve. Správnemu konaniu predchádzala neohlásená inšpekcia v podnikateľských 

priestoroch, ako aj podrobnejšie šetrenie. 

O prípade PMÚ SR informoval aj na svojom webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/5931-sk/kartely-

pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnom-obstaravani-pri-

dodavkach-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/. 

7.4 Prípady riešené Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR) 

„Vedecké parky a výskumné centrá“ 

Kontrola 13 vedeckých parkov a výskumných centier ukázala viaceré nedostatky, ktoré spôsobili najmä 

oneskorené a nedostatočné financovanie a tiež neštandardné rozhodnutia riadiacich orgánov projektov 

z fondov EÚ. Celková suma týchto projektov dosiahla takmer 430 miliónov Eur, ktoré boli určené na 

vybudovanie centier a parkov. V súčasnosti však majú vysoké školy a Slovenská akadémia vied (SAV) 

problém udržať ich fungovanie a zabezpečiť výskumnú činnosť.  

Kontrolóri identifikovali prvý problém v tom, že realizácia projektov sa začala oneskorene až v roku 2013, 

na konci programového obdobia 2007 - 2013. Následne v roku 2015, kedy mali byť projekty už 

ukončované, prišlo rozhodnutie o ich rozdelení do dvoch fáz, čo prinieslo viacero negatív 

a neštandardných postupov. Do druhej fázy sa presunulo šesť projektov, sedem projektov ukončilo práce 

do konca roku 2015. Projektové aktivity druhej fázy sa začali už z nového programového obdobia 2014 - 

2020 v rámci OP Výskum a inovácie. Zmluvy o poskytnutí príspevku pre druhú fázu boli uzatvárané medzi 

riadiacim orgánom (RO) a prijímateľmi so spätnou platnosťou až v I. štvrťroku 2017. Niektoré aktivity tak 

boli realizované viac ako rok bez akéhokoľvek zmluvného podkladu a univerzity si refundovali náklady na 

budovanie vedeckých parkov a centier spätne od 1. januára 2016, čo nebolo v súlade so zákonmi.  

Dôležitým zistením bolo tiež to, že interné smernice a analýzy pri kreovaní vedeckých parkov si všetky 

kontrolované subjekty vypracovávali vo vlastnej réžii, okrem Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ 

Košice), ktorá tieto dokumenty zabezpečila dodávateľským spôsobom za takmer 353 tisíc Eur. Naviac, 

tieto analýzy ani neboli pri realizácii projektu v plnom rozsahu využívané, resp. sa týkali činností, ktoré už 

na univerzite fungovali. Takéto míňanie peňazí nebolo podľa NKÚ SR v súlade s princípmi efektívnosti 

a účinnosti. 

Kontrola v UPJŠ Košice zistila aj ďalšie nedostatky. Fyzická obhliadka priestorov vedeckého parku odhalila, 

že nebola vytvorená expozícia pre verejnosť, interaktívna tabuľa bola uložená v suteréne v pôvodnom 

obale ako bola dodaná; projektor, tablety a 4  pracovné stanice boli rozmiestnené na dvoch poschodiach 

UVP. Expozíciu pre verejnosť vytvorili v novovybudovaných priestoroch až počas výkonu kontroly. 

Kontrolóri tiež zistili, že dva prístroje sa vôbec nenachádzali v priestoroch vedeckého parku, ale boli 

nainštalované v súkromnej spoločnosti, ktorá ich využívala. Až počas výkonu kontroly obidva prístroje 

premiestnili do priestorov Lekárskej fakulty UPJŠ. 

https://www.antimon.gov.sk/5931-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnom-obstaravani-pri-dodavkach-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/
https://www.antimon.gov.sk/5931-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnom-obstaravani-pri-dodavkach-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/
https://www.antimon.gov.sk/5931-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnom-obstaravani-pri-dodavkach-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/
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Zmluvami o poskytnutí príspevku sa verejné vysoké školy a SAV zaviazali k udržateľnosti vybudovaných 

univerzitných vedeckých parkov a vedeckých centier. Túto podmienku dodržiavajú s ťažkosťami; 

vlastnými kapacitami. Väčšina projektov Ústavu verejnej politiky (ÚVP) a VC nemala vypracovanú 

komplexnú stratégiu na finančné a personálne zabezpečenie projektov počas fázy udržateľnosti. Všetky 

kontrolované subjekty aktívne reagujú na vyhlásené výzvy zo strany RO podávaním žiadostí, ktoré sú však 

veľakrát zrušené, prípadne pozastavené. Chýbajúce financie na vedu v oblasti štrukturálnych fondov 

neumožňujú rozvoj parkov v takom rozsahu, aby zvýšili šance na presadenie sa v rámci európskeho 

vedeckého priestoru. NKÚ negatívne hodnotí aj spôsob stanovenia merateľných ukazovateľov. Žiadatelia 

o príspevok boli povinní vyberať si ich len zo zoznamu, ktorý bol súčasťou výzvy a nemohli si určiť vlastné 

ukazovatele, ktoré by boli vhodnejšie k stanoveným cieľom projektov. V mnohých prípadoch tak boli 

určené nezodpovedajúce či logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele.  

„Elektronické služby katastra nehnuteľností“ 

Kontrola projektu „Elektronické služby katastra nehnuteľností“ na právne použitie (ESKN) preukázala,        

že tento projekt je ukážkou zle riadeného kľúčového národného projektu v oblasti informatizácie 

spoločnosti. NKÚ vykonala v roku 2019 prierezovú kontrolu zameranú na riadenie projektu v podmienkach 

Úradu geografie, kartografie a katastra SR (ÚGKK). 

Jeden z desiatich finančne najnáročnejších IT projektov Slovenska, v hodnote približne 33 miliónov Eur nie 

je dodnes ukončený a ani dofinancovaný. Využitie finančných prostriedkov z eurofondov a zo štátneho 

rozpočtu považujú národní kontrolóri NKÚ za nehospodárne a neefektívne. NKÚ SR v kontrolnej správe 

poukazuje na vážne zlyhania v riadení projektu, ktoré vyústili k jeho sedemročnému meškaniu. Okrem 

viacnásobného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP bolo kontrolným úradom preukázané aj poskytovanie 

nepravdivých informácií o stave realizácie projektu zo strany zodpovedných národných inštitúcií. 

 
 Zdroj: NKÚ SR, 2019 

Druhý z dvoch projektov katastra, ktoré ÚGKK financoval ešte z Operačného programu Informatizácia 

Spoločnosti v programovom období 2007 – 2013, ESKN  do konca novembra 2019 nespĺňal záväzné 

požiadavky jednoznačne stanovené v projekte a v zmluve o NFP. Projekt sa začal realizovať v roku 2009 

s plánovaným nasadením všetkých služieb v roku 2012. Hlavným cieľom ESKN bolo zaviesť 45 
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elektronických služieb použiteľných na právne úkony či možnosť podania a vyžiadania výstupov                          

z ktorejkoľvek správy katastra na Slovensku. 

Projekt ESKN posúvaním dôležitých míľnikov deviatimi dodatkami k zmluve a jednou žiadosťou o zmenu 

dosiahol 7-ročné oneskorenie realizácie a ani v novembri tohto roku nebol ukončený. Kontrolóri NKÚ SR 

konštatujú porušenie zmluvy o NFP a tiež poskytovanie nepravdivých informácií o stave realizácie 

projektu európskym inštitúciám zo strany kompetentných slovenských orgánov.  

Schválené financovanie projektu definovalo 75% krytie finančných prostriedkov z fondov EÚ (cca. 21 mil. 

Eur), 13% nákladov mal priamo znášať štátny rozpočet a zvyšok malo byť poskytnutých z PRO RATA. 

V skutočnosti až 52 % nákladov (17,073 mil. Eur) bolo prefinancovaných priamo zo štátneho rozpočtu.     

Od roku 2009 bolo na projekt vrátane uplatnenia sankcie, pokút a penále vynaložených 32,816  mil. Eur, 

pričom čiastka z EÚ predstavuje len 15,742 mil. Eur. Ku koncu novembra 2019 ostávalo nevyčerpaných 

5,421 mil. Eur. Z finančného  hľadiska bolo doposiaľ vyčerpaných  83% zdrojov. NKÚ SR jednoznačne 

potvrdil, že projekt nie je ukončený a neprešiel do fázy udržateľnosti podľa pravidiel definovaných 

v zmluve o NFP. 

Kontrolóri identifikovali v projekte ESKN viaceré porušenia finančnej disciplíny, porušenia zákona 

o rozpočtových pravidlách a tiež poukázali na možné porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. 

Protokol o výsledku kontroly bol odstúpený orgánom činným v trestnom konaní. 

 

Záver 

V rámci prevencie, t. j. predchádzania podvodom, nezrovnalostiam a korupcii OCKÚ OLAF v spolupráci         

so sieťovými partnermi aj v roku 2019 naďalej vyvíjal aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti 

o potrebe ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v propagácii svojej 

činnosti a spolupráce s ostatnými sieťovými partnermi s cieľom chrániť finančné záujmy Európskej únie.  

Ochrana finančných záujmov EÚ je trvalá úloha vlády SR. Úspešné plnenie tejto úlohy však závisí                     

od účinnosti a úspechu boja proti podvodom a korupcii. To je možné dosiahnuť spojením úsilia vlády 

a občanov, ako aj trvalým zmenšovaním priestoru pre podvody a korupciu, vytváraním takej atmosféry 

v spoločnosti, ktorá nebude tolerantná k podvodom a podvodnému správaniu a zlepšením 

informovanosti občanov o podstate, príčinách a následkoch podvodov pri využívaní finančných 

prostriedkov EÚ. Nevyhnutnou podmienkou je pritom lepšia vymožiteľnosť a účinná vynútiteľnosť práva, 

dôsledné dodržiavanie pravidiel, zákonov a zásad etického správania, ako aj otvorenosť a transparentnosť 

procesov súvisiacich s prideľovaním a využívaním finančných prostriedkov EÚ v SR.  

Informovanie širokej verejnosti o ochrane finančných záujmov EÚ je dôležitá a náročná úloha. 

Odhaľovanie nezrovnalostí je potrebné vnímať nielen ako dôkaz zneužitia prostriedkov EÚ a podvodu, ale 

aj ako dôkaz efektívneho kontrolného systému. V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť dôležitú úlohu, 

ktorú OCKÚ OLAF a ostatní sieťoví partneri zohrávajú pri ochrane peňazí daňových poplatníkov Európskej 

únie, ako aj daňových poplatníkov v Slovenskej republike. 
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Zoznam skratiek 
 

AFCOS                     - Koordinačný útvar pre boj proti podvodom (angl. Anti-Fraud Coordination Service) 

AK EŠIF - Administratívne kapacity EŠIF  

BSK - Bratislavský samosprávny kraj 

COCOLAF   -  Poradný výbor pre koordináciu prevencie podvodov  

EFF - Európsky fond pre rybné hospodárstvo  

EK - Európska komisia 

ENRF - Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF  - Európsky sociálny fond 

EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ - Európska únia 

FR SR - Finančné riaditeľstvo SR 

GAF  - Working group for Anti- Fraud, Groupe de Lutte Anti-Fraude 

GP SR - Generálna prokuratúra SR 

IA MPSVR SR - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

IMS - Informačný systém EK pre elektronické oznamovanie nezrovnalostí  

KU FS - Kriminálny úrad Finančnej správy 

MDV SR - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MF SR -  Ministerstvo financií SR 

MF SR - CO - Ministerstve financií SR - Certifikačný orgán 

MF SR - OA - Ministerstva financií SR - Orgán auditu 

MH SR -  Ministerstvo hospodárstva SR 

MK SR - Ministerstvo kultúry SR 

MPRV SR  - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MPSV SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

MV SR - Ministerstvo vnútra SR 

MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva SR 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia SR 

NAKA P PZ SR - Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru SR 

NFP - Nenávratný finančný príspevok 

NKÚ SR - Najvyšší kontrolný úrad SR 

OAFCN  -  Sieť komunikátorov OLAF-u 

OFZ EÚ - Ochrana finančných záujmov EÚ 

OIP ÚV SR - Odbor informovania a publicity Úradu vlády SR 

OLAF  - Európsky úrad pre boj proti podvodom  
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OP  - Operačný program 

PMÚ SR  -  Protimonopolný úrad SR 

PO  - Programové obdobie 

PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra  

PRV - Program rozvoja vidieka 

PS  - Pracovná skupina 

PSK  - Pracovná skupina pre komunikáciu  

PS325 ZFEÚ - Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

PSKKČ - Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti 

PSpN - Pracovná skupina pre nezrovnalosti 

P PZ SR - Prezídium Policajného zboru SR 

RO - Riadiaci orgán 

SAK MF SR - Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR 

RV - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike 

SAŽP  - Slovenská agentúra životného prostredia 

SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SK - Sekcia kontroly  

SO/SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

SR  - Slovenská republika 

ŠR - Štátny rozpočet 

ŠF - Štrukturálne fondy EÚ 

TTSK - Trnavský samosprávny kraj  

ÚPVII - Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 

ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie 

VO  - Verejné obstarávanie 

ŽoNFP - Žiadosť o NFP 

 


