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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 v rámci nasledovných realizovaných projektov: 

 

Kód ITMS2014+ Názov projektu Aktivity projektu/Cieľ projektu Začiatok realizácie 
aktivít projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

Výška poskytnutého 
NFP 

301011Y145 Financovanie mzdových výdavkov MF 

SR  na zabezpečenie činnosti orgánu 

auditu – 2019 

 Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov Ministerstva financií SR 

zabezpečujúcich plnenie činností orgánu auditu 

 Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov mimopracovného 

pomeru podieľajúcich sa na činnostiach orgánu auditu 

12/2018 12/2019  2 186 300,00 EUR 

301011X878 Externalizácia služieb pre orgán 

auditu v rámci výkonu auditov 

 Externé audítorské služby pri výkone auditov operácií, auditov systémov 

riadenia a kontroly, auditov účtov a pri zabezpečení tematických auditov 

 Iné externé služby súvisiace s výkonom auditov (napr. znalecké služby, 

vypracovanie metodických dokumentov a pod.)  

10/2018 12/2021  3 752 600,00 EUR 

301021X349 Zabezpečenie pracovných stretnutí 

súvisiacich s činnosťou orgánu auditu 

 Zabezpečenie pracovných stretnutí zamestnancov orgánu auditu 

v Slovenskej republike súvisiacich s auditom EŠIF  

 Zabezpečenie pracovných stretnutí zamestnancov orgánu auditu  

v zahraničí súvisiacich s auditom EŠIF  

01/2019 12/2021  145 200,00 EUR 

301021W488 Aplikačná podpora a úprava CEDIS  Zabezpečenie aplikačnej podpory (mesačný paušál) a úpravy IS CEDIS 

(zmenové požiadavky) 
12/2018 12/2021  167 840,00 EUR 

301021Y777 Materiálno-technické zabezpečenie 

orgánu auditu v rokoch 2019 – 2021  

 Materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov orgánu auditu  

pre potrebu plnenia úloh v oblasti EŠIF (napr. obstaranie výpočtovej 

techniky, multifunkčných zariadení, mobilných telefónov, tabletov  

a propagačných materiálov) 

09/2019 12/2021  199 650,00 EUR 

301011Y748 Preklady a tlmočenie pre orgán 

auditu 

 Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre orgán auditu 

súvisiacich s oblasťou auditu EŠIF 
09/2018 12/2021  19 400,00 EUR 

301011X755 Špecifické vzdelávanie zamestnancov 

orgánu auditu 

 Zabezpečenie vzdelávacích aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí 

súvisiacich s oblasťou kontroly a auditu EŠIF 

 Účasť zamestnancov orgánu auditu na odborných jazykových kurzoch 

anglického jazyka 

01/2019 12/2021  433 960,00 EUR 
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