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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 ITMS2014+ 

Názov projektu Stručný opis projektu Aktivity projektu/ 
Ciele projektu 

Začiatok 
realizácie 

aktivít 
projektu: 

Ukončenie 
realizácie 

aktivít 
projektu: 

301011X878 Externalizácia služieb pre orgán 
auditu v rámci výkonu auditov 

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné 
a efektívne plnenie povinností a úloh 
vyplývajúcich pre MF SR ako orgán 
auditu z príslušných nariadení 
a legislatívy EÚ a SR, a to 
prostredníctvom prefinancovania 
výdavkov na externé služby poskytnuté 
v rámci výkonu auditov na programoch 
spadajúcich pod Partnerskú dohodu 
2014 – 2020. Využitie externých služieb 
napomôže zabezpečiť efektívny 

 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 
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a kvalitný výkon auditov na 
predmetných programoch. 

301021X349 Zabezpečenie pracovných stretnutí 
súvisiacich s činnosťou orgánu 
auditu  

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

 Zabezpečenie pracovných stretnutí 
zamestnancov orgánu auditu 
súvisiacich s auditom EŠIF v SR 

 Zabezpečenie pracovných stretnutí 
zamestnancov orgánu auditu 
súvisiacich s auditom EŠIF v 
zahraničí 

 

01/2019 12/2021 

301021W488 Aplikačná podpora a úprava CEDIS Zámerom projektu je zabezpečiť 
aplikačnú podporu Centrálneho 
elektronického databázového 
informačného systému (CEDIS) v rámci 
prevádzky IS a realizáciu  zmien CEDIS 

 Zabezpečenie aplikačnej podpory a 
úpravy Centrálneho elektronického 
databázového informačného 
systému  

 

12/2018 12/2021 
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v prípade požiadaviek MF SR ako orgánu 
auditu na úpravu informačného 
systému, a to prostredníctvom 
prefinancovania výdavkov na 
predmetné služby. V CEDIS je vytvorená 
komplexná databáza auditov 
zabezpečovaných zo strany orgánu 
auditu v súčinnosti so spolupracujúcimi 
orgánmi orgánu auditu.   

301021Y777 Materiálno-technické 
zabezpečenie orgánu auditu 
v rokoch 2019 – 2021  

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné  
a efektívne vykonávanie činností 
zamestnancami MF SR ako orgánu 
auditu pri plnení povinností a úloh 
orgánu auditu v rámci EŠIF, a to 
prostredníctvom prefinancovania 
výdavkov na zabezpečenie 
zamestnancov orgánu auditu 
adekvátnym materiálno-technickým 
vybavením.  
 

 Obmena existujúceho počítačového 
vybavenia spolu s príslušenstvom 
pre zamestnancov orgánu auditu, 
spolu s obstaraním nových 
multifunkčných zariadení  

 Obstaranie služobných tabletov a 
mobilných telefónov pre 
zamestnancov orgánu auditu  

 Zabezpečenie propagačných 
materiálov (brožúry OA, vizitky)  

 Obstaranie ďalšieho MTZ  
pre potreby zamestnancov orgánu 
auditu (napr. pamäťové médiá a 
pod.) 

07/2020 12/2021 
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301011Y748 Preklady a tlmočenie pre orgán 
auditu 

Zámerom projektu je zabezpečiť  
pre MF SR ako orgánu auditu 
prekladateľské služby pri preklade 
odborných materiálov a pracovných 
dokumentov súvisiacich s auditom EŠIF 
do/z cudzieho jazyka a tlmočnícke služby 
pre orgánu auditu pri zabezpečení účasti 
zamestnancov orgánu auditu  
na pracovných stretnutiach, prípadne 
relevantných vzdelávacích aktivitách,  
a to prostredníctvom prefinancovania 
výdavkov na predmetné služby.  

 Zabezpečenie prekladateľských a 
tlmočníckych služieb pre orgán 
auditu  

12/2018 12/2021 

301011X755 Špecifické vzdelávanie 
zamestnancov orgánu auditu 

Zámerom projektu je zabezpečiť 
zvyšovanie odbornej kvalifikácie 
zamestnancov MF SR ako orgánu auditu 
ako aj zamestnancov iných príslušných 
orgánov verejnej správy, a to 
prostredníctvom prefinancovania 
výdavkov na vzdelávacie aktivity 
súvisiace s oblasťou auditu a kontroly 
EŠIF. Zvýšenie odbornej kvalifikácie 
administratívnych kapacít pomôže k 
efektívnemu zabezpečeniu výkonu 

 Zabezpečenie tuzemských a 

zahraničných vzdelávacích aktivít 

súvisiacich s oblasťou auditu a 

kontroly EŠIF 

 Účasť zamestnancov orgánu auditu 
na odborných jazykových kurzoch 
anglického jazyka 

01/2019 12/2021 
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činností orgánu auditu v rámci 
implementácie EŠIF. 

301011AQU4 Financovanie osobných výdavkov 
MF SR na zabezpečenie činnosti 
orgánu auditu – 2020  

Zámerom projektu je zabezpečiť úlohy 
a povinnosti MF SR ako orgánu auditu 
v zmysle legislatívy EÚ, a to 
prostredníctvom prefinancovania 
oprávnenej výšky osobných výdavkov 
zamestnancov MF SR a zamestnancov 
mimo pracovného pomeru podieľajúcich 
sa na činnostiach orgánu auditu. 
Podpora administratívnych kapacít 
z EŠIF napomôže k zabezpečeniu 
stability odborného personálu pre orgán 
auditu a s tým súvisiacemu zabezpečeniu 
kvalitného plnenia úloh orgán auditu. 

 Financovanie osobných  výdavkov 
zamestnancov MF  SR na 
zabezpečenie činností orgánu 
auditu 

 Financovanie osobných výdavkov 

zamestnancov mimo pracovného 

pomeru podieľajúcich sa na 

činnostiach orgánu auditu 

01/2020 12/2020 
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