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a poradenstvo, v rámci
ktorého dostanete informácie a pomôžu vám
na ceste k eurofondom.
Územne zastrešujú každý
samosprávny kraj na
Slovensku.
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Pomôžte zdokonaliť ich
fungovanie a vyjadrite
NA VAŠOM NÁZORE ZÁLEŽÍ! svoj názor. Boli ste spokojný alebo nespokojný so službami
Informačno-poradenských centier? Máte nápad ako ich činnosť
V októbrovom čísle nášho news- a poskytované služby zlepšiť? Spätná väzba je dôležitá a aj takto
lettra sme vám predstavili Infor- môžete zlepšiť napredovanie Slovenska.
mačno-poradenské centrá (IPC).
IPC poskytujú bezplatné konzultácie Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz.

...na Úrade vlády Slovenskej republiky môžete nahlásiť
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Európskej únie?

zneužitia

finančných

prostriedkov

Úrad vlády SR okrem iných úloh a činností zabezpečuje

a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie
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(OFZ EÚ) na Slovensku. V rámci Úradu vlády SR sú tieto

VEDELI STE, ŽE...?

úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Národný
úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), ktorý zároveň plní úlohu
koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v Slovenskej

republike (tzv. AFCOS - Anti-Fraud Coordination Service) a spolupracuje s Európskym úradom

pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj s vecne príslušnými orgánmi verejnej správy, ktorých
združuje do siete AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s OFZ EÚ. OLAF je orgán EÚ
poverený odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody poškodzujúce finančné prostriedky EÚ.
Zároveň je súčasťou Európskej komisie, no pri výkone svojich vyšetrovacích právomocí má
nezávislé postavenie. Cieľom jeho činnosti je zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky EÚ dostali

k projektom, ktoré môžu prispievať k rastu EÚ, zároveň tým prispieva k posilneniu dôvery

občanov v inštitúcie EÚ a pripravuje spoľahlivú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom. OLAF
pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a pomáha členským
štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov
Európskej únie poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how.

Čo sú finančné záujmy EÚ?
Najmä

rozpočet

EÚ,

zložený

z

príjmov

a výdavkov. Medzi príjmy patria tradičné
vlastné zdroje, ako sú clá, odvody z produkcie
cukru; vlastné zdroje založené na DPH;

vlastné zdroje založené na hrubom národnom
dôchodku a k výdavkom patria fondy EÚ,
priame

výdavky,

a vonkajšia pomoc.

predvstupová

pomoc

Čo rozumieme pod ochranou finančných
prostriedkov EÚ?

V zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ sú
Únia a členské štáty povinné zamedziť podvody

a iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné
záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré sa

prijmú v súlade s týmto článkom, čo má pôsobiť

odradzujúco a tak, aby tieto opatrenia poskytli v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch,

úradoch a agentúrach Únie účinnú ochranu
finančných záujmov EÚ.

Prečo treba chrániť prostriedky
Európskej únie?

Finančné prostriedky EÚ, resp. rozpočet Únie slúži

Kedy dochádza k podvodu?

zabezpečenie hospodárskeho rastu, vytváranie

omylu s cieľom vlastného obohatenia alebo

na zlepšenie životných podmienok občanov EÚ,

pracovných miest, zvyšovanie transparentnosti,
zlepšovanie životného prostredia. Ak sa finančné

prostriedky z rozpočtu EÚ zneužijú, tento cieľ je
ohrozený. Vždy, keď dôjde k poškodeniu finančných

záujmov Únie je ohrozená realizácia politík

a programov EÚ a poškodenými sa stávajú všetci
občania Únie.

Ak niekto úmyselne uvedie niekoho iného do

spôsobenia škody inej osobe. Nezrovnalosťou

je taký stav, ktorý nie je v súlade s predpismi
EÚ a môže mať negatívny dosah na finančné

záujmy EÚ. Môže však vzniknúť aj v dôsledku
neúmyselného

omylu

zo

strany

príjemcov

žiadajúcich vyplatenie finančných prostriedkov

alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie

platieb. Ak však k nezrovnalosti došlo úmyselne,
ide o podvod.

Prečo treba chrániť prostriedky
Európskej únie?

Finančné prostriedky EÚ, resp. rozpočet Únie slúži

Ako nahlásiť podozrenie z nezrovnalostí?

zabezpečenie hospodárskeho rastu, vytváranie

prostriedkov rozpočtu EÚ môžete posielať

na zlepšenie životných podmienok občanov EÚ,

pracovných miest, zvyšovanie transparentnosti,
zlepšovanie životného prostredia. Ak sa finančné

prostriedky z rozpočtu EÚ zneužijú, tento cieľ je
ohrozený. Vždy, keď dôjde k poškodeniu finančných

Podnety

týkajúce

sa

zneužitia

finančných

1. emailom na adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

2. písomne

Úrad vlády SR, sekcia kontroly

záujmov Únie je ohrozená realizácia politík

odbor Národný úrad pre OLAF

a programov EÚ a poškodenými sa stávajú všetci

Námestie slobody 1

občania Únie.

813 70 Bratislava 1

3. osobne

Úrad vlády SR, sekcia kontroly
odbor Národný úrad pre OLAF
Štefánikova 2

Prajeme vám
príjemné prežitie
vianočných sviatkov!

811 05 Bratislava
A čo má podnet obsahovať?

• Základné údaje o projekte (názov, číslo)
• Informácie o poskytovateľovi príspevku
• Informácie o prijímateľovi finančného
príspevku

• Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka

• Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa
k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ

a dátum ich zistenia

• Podporná dokumentácia
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Viac
informácií nájdete na webovom sídle
odboru.
ZÁKLADNÉ SPOLOČNÉ ZOBRAZENIE LOGOTYPOV
KONŠTRUKCIA SPOLOČNÉHO ZOBRAZENIA LOGOTYPOV
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AK CHCETE ZRUŠIŤ ZASIELANIE TOHTO NEWSLETTERA, KLIKNITE TU.
TÝMTO KROKOM BUDE VAŠA E-MAILOVÁ ADRESA ODSTRÁNENÁ Z NAŠEJ DATABÁZY
A NEBUDETE TAK NAĎALEJ INFORMOVANÝ/Á O NOVINKÁCH ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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dvoch logoypov a ich vzájomné pomery.
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