
40%

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

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁMESTIE SLOBODY 1

813 70 BRATISLAVA

TEL.:  SEKRETARIÁT: 02/20925 562
E-MAIL: NEWSLETTER@VLADA.GOV.SK

NEWSLETTER
15. júl 2022                   www.olaf.vlada.gov.sk                   www.vlada.gov.sk                   Číslo 01/2022

OCHRANA 
FINANČNÝCH 
ZÁUJMOV EÚ 
a boj proti podvodom pri 

čerpaní prostriedkov EÚ 

Školenia 
v oblasti 
ochrany 
finančných 
záujmov EÚ

Výročná správa prináša informácie  
o činnosti ONÚ OLAF a ostatných sieťových 
partnerov v oblasti OFZ EÚ a boja proti 
podvodom pri využívaní finančných 
prostriedkov z EÚ na Slovensku, ako 
aj o spolupráci ONÚ OLAF a ostatných 
sieťových partnerov s Európskym úradom 
pre boj proti podvodom (OLAF). 

Výročnú správu schválil Riadiaci výbor pre 
ochranu finančných záujmov Európskej únie 
v Slovenskej republike dňa 28. apríla 2022.

Výročná správa bola zverejnená na 
webových sídlach OLAF-u a partnerov 
združených v sieti AFCOS.  (Čítajte viac)
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Úrad vlády SR prostredníc- 
tvom odboru Národný 
úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), 
v zmysle plnenia úloh vy-
plývajúcich z Národnej 
stratégie pre ochranu fi- 
nančných záujmov EÚ 
v SR, organizuje pre pra-
covníkov štátnej a verejnej 
správy na mesačnej báze 
školenia zamerané na teo-
retické a praktické otázky 
ochrany finančných záuj-
mov EÚ v súlade so schvá- 
leným plánom vzdelávania 
na príslušný kalendárny 
rok.

Aktuálna ponuka školení

Zrealizované školiace 
aktivity
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O OCHRANE 
FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ 
V SR ZA ROK 2021

SIEŤ AFCOS 
SIEŤ PRE KOORDINÁCIU 
BOJA PROTI PODVODOM

NAHLASOVANIE PODOZRENÍ Z NEZROVNALOSTÍ

Logotyp

Identita ilustruje nádhernú budovu 

Arcibiskupského paláca s bohatou históriou, 

v ktorej sídli Úrad vlády SR. Vizuálna identita 

bola navrhnutá tak, aby podporovala 

monumentálnosť tejto budovy. Dizajn logotypu bol inšpirovaný myšlienkou 

kontrastov - modernosť inštitútu prepojený !

s tradíciu starého panstva. Každý detail 

architektúry skúma tento kontrast, ktorý je 

vyjadrený cez hrúbku jeho čiar, cez celé a prázdne 

plochy. Budova je obsiahnutá v oválnom tvare 

!"#$%&'()&*+#, sú potom 

využívané prostredníctvom vizuálneho systému, 

ktorý je elegantný a naplnený určitým posolstvom.

Toto je sídlo "#$%!&'(%)!*+, miesto, !

ktoré rozpráva iný, moderný príbeh !

- prosím, vstúpte.

ONÚ OLAF vydal správu o svojej činnosti a činnosti 
sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záuj- 
mov Európskej únie (OFZ EÚ) v Slovenskej republike za 
rok 2021.

Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie 
kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF), 
ktorý plní úlohu koordinačného 
útvaru pre boj proti podvodom 
(AFCOS) v Slovenskej republike, vy-
dal  v  spolupráci s  ostatnými par- 
tnermi siete AFCOS Výročnú správu 
o aktivitách sieťových partnerov  
v oblasti ochrany finančných záujmov 
EÚ v Slovenskej republike za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSiieeťť  AAFFCCOOSS - sieť pre koordináciu boja proti podvodom 

EDA v rámci auditu posudzoval, či sa 
„blacklisting“ (zaradenie na čiernu 
listinu – teda vylúčenie), ktorý je 
jedným z opatrení zameraných na 
predchádzanie podvodom, využíva 
efektívne na ochranu rozpočtu EÚ. 
Nedôveryhodné „protistrany“, ktoré sú 
zapojené do podvodov, korupcie alebo do 
iných nezrovnalostí, sa EÚ snaží vylúčiť 
z prijímania verejných prostriedkov 
prostredníctvom svojho Systému 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia 
(EDES). 
EDA dospel k záveru, že súčasný 
systém zaraďovania na čiernu 
listinu nie je účinný, pretože 
chýba ucelený súbor pravidiel v 
tejto oblasti. Okrem toho v prípade 
finančných prostriedkov spravovaných 
členskými štátmi nie je používanie 

systémov vylúčenia povinné. Roztrieštené zodpovednosti a nedostatky 
 pri identifikácii vylúčiteľných protistrán vedú k malému počtu prípadov 
na čiernej listine EDES. EDA preto odporúča rozšíriť používanie EDES na 
finančné prostriedky spravované členskými štátmi a tiež lepšie využívať 
dáta a digitálne nástroje na identifikáciu nedôveryhodných protistrán.

Odporúčania a závery vyplývajúce zo správy majú za cieľ pomôcť 
zákonodarcom EÚ pri aktualizácii rozpočtových pravidiel EÚ, ktorá práve 
prebieha. (Čítajte viac)

OSOBITNÁ SPRÁVA EDA 11/2022
OCHRANA ROZPOČTU EÚ  
Európsky dvor audítorov (EDA) vydal dňa 23. 05. 2022 Osobitnú správu 

11/2022: Ochrana rozpočtu EÚ – Čierne listiny treba využívať lepšie 
(Special report 11/2022: Protecting the EU budget - Better use of black-

listing needed). 
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