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Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR je v programovom období 2014 - 2020 ako orgán auditu prijímateľom 

prostriedkov EÚ. Prostriedky sú čerpané z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného 

programu Technická pomoc 2014 – 2020 cez nasledovné projekty v realizácii: 

 
Kód projektu v 

ITMS 2014+ 
Názov projektu Stručný opis projektu Aktivity projektu / 

Ciele projektu 
Začiatok realizácie 

aktivít projektu: 
Ukončenie 
realizácie 

aktivít projektu: 
301011B458 Financovanie mzdových 

výdavkov administratívnych 
kapacít MF SR v rámci 
zabezpečenia činnosti orgánu 
auditu 

Zámerom projektu je napomôcť 
zabezpečiť činnosť Ministerstva financií SR 
ako orgánu auditu pre programy 
spadajúce pod Partnerskú dohodu 2014 – 
2020, a to prostredníctvom 
prefinancovania mzdových výdavkov 
oprávnených personálnych kapacít 
Ministerstva financií SR, podieľajúcich sa 
na činnosti orgánu auditu. Podpora 
administratívnych kapacít napomôže k 
zabezpečeniu stabilizácie odborného 
personálu orgánu auditu a s tým 
súvisiacemu zabezpečeniu kvalitného 
plnenia úloh orgán auditu. 

 Financovanie mzdových 
výdavkov oprávnených 
zamestnancov ministerstva 
financií participujúcich na 
plnení úloh a zabezpečovaní 
plnej funkčnosti orgánu 
auditu v programovom 
období 2014 - 2020 

12/2015 12/2018 
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301011B366 Externé služby pre orgán 
auditu v rámci výkonu 
vládnych auditov 

Zámerom projektu je zabezpečiť efektívne 
plnenie povinností a úloh vyplývajúcich 
pre Ministerstvo financií SR ako orgán 
auditu z príslušných nariadení a legislatívy 
EÚ a SR, a to prostredníctvom 
prefinancovania personálnych kapacít 
(expertov) z externého prostredia v rámci 
zabezpečovania výkonu auditov na 
programoch spadajúcich pod Partnerskú 
dohodu 2014 – 2020. Externé zapojenie 
kapacít napomôže zabezpečiť efektívny 
a kvalitný výkon auditov v súlade s 
požiadavkami Európskej komisie. 

 Externé audítorské služby pri 
výkone auditov riadiacich a 
kontrolných systémov, 
auditov operácií, auditov 
účtov a pri ukončení pomoci 

 Overenie kritérií určenia 
orgánov na operačných 
programoch v programovom 
období 2014-2020 

 Služby znalcov pri výkone 
vládnych auditov 

 Poradenská a konzultačná 
podpora pri implementácií 
štatistických metód a tvorbe 
štatistických postupov v 
oblasti výberu vzorky 

04/2015 12/2018 

301011B787 Zabezpečenie vzdelávacích 
aktivít súvisiacich s činnosťou 
orgánu auditu 

Zámerom projektu je zabezpečiť 
zvyšovanie odbornej kvalifikácie 
zamestnancov Ministerstva financií SR ako 
orgánu auditu ako aj zamestnancov iných 
príslušných orgánov verejnej správy 
prostredníctvom prefinancovania 
vzdelávacích aktivít v oblasti kontroly a 
auditu fondov EŠIF. Zvýšenie odbornej 

 Lektorské zabezpečenie 
vzdelávacích aktivít 
súvisiacich s oblasťou kontroly 
a auditu EŠIF 

 Odborné jazykové kurzy v 
anglickom jazyku pre 
zamestnancov orgánu auditu 

04/2015 12/2018 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


 

     Projekty sú podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
                                          www.partnerskadohoda.gov.sk 

kvalifikácie administratívnych kapacít 
napomôže k efektívnemu zabezpečeniu 
výkonu činností orgánu auditu v rámci 
implementácie EŠIF. 

 Zvyšovanie odbornej 
kvalifikácie zamestnancov 
orgánu auditu a 
zamestnancov iných orgánov 
verejnej správy súvisiace 
s oblasťou kontroly a auditu 
EŠIF 

301021I935 Mobilita zamestnancov 
orgánu auditu 

Zámerom projektu je zabezpečenie účasti 
zamestnancov Ministerstva financií SR ako 
orgánu auditu na pracovných cestách, 
poradách a rokovaniach v SR a v zahraničí 
súvisiacich s činnosťou orgánu auditu v 
rámci EŠIF, a to prostredníctvom 
prefinancovania výdavkov súvisiacich 
s týmito pracovnými cestami.  Účasťou 
na pracovných cestách sa zabezpečí najmä 
vyššia efektívnosť vykonávaných činností 
a výmena skúseností pri plnení úloh a 
povinností orgánu auditu vyplývajúcich z 
legislatívy EÚ a SR.  

 Účasť zamestnancov orgánu 
auditu na tuzemských 
pracovných cestách 
súvisiacich s auditom EŠIF2.  

 Účasť zamestnancov orgánu 
auditu na zahraničných 
pracovných cestách 
súvisiacich s auditom EŠIF 

01/2016 12/2018 

301021K760 Aplikačná podpora, úprava 
a vývoj IS CEDIS 

Zámerom projektu je zabezpečenie 
evidencie a databázy údajov z vládnych 
auditov OA a spolupracujúcich orgánov 
OA, a to prostredníctvom prefinancovania 

 Aplikačná podpora, úprava 
a vývoj IS CEDIS 

01/2017 12/2018 
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výdavkov súvisiacich s prevádzkou 
a vývojom informačného systému CEDIS, 
slúžiaceho na evidenciu plánov, 
monitorovanie a reporting výsledkov z 
vládnych auditov. Zabezpečením 
prevádzky a vývoja informačného 
systému CEDIS sa dosiahne lepšia kvalita 
monitorovania overovania prostriedkov 
EŠIF v rámci programového obdobia 2014 
– 2020. 
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