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Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR je v programovom období 2007 - 2013 ako orgán auditu prijímateľom 

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

programu Technická pomoc cez nasledovné projekty v realizácii: 
 

Kód ITMS Názov projektu Aktivity projektu 

22220220015 Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán 

auditu v rámci programového obdobia 2007 - 2013 

 Poradenstvo pri výkone auditov riadiacich     

a kontrolných systémov a výkone auditov 

operácií 

22220220017 Zabezpečenie zvyšovania odbornosti a kvalifikácie 

zamestnancov Orgánu auditu podieľajúcich sa  

na implementácii prostriedkov ŠF a KF 2012 - 2015 

• Účasť na odborných kurzoch anglického 

jazyka 

 

• Účasť na tuzemských pracovných cestách 

v oblasti riadenia, implementácie, kontroly 

a auditu 

 

• Účasť na zahraničných pracovných cestách v 

oblasti riadenia, implementácie, kontroly a 

auditu 

22220220020 Preklady a tlmočenie pre orgán auditu na roky 2013-2015 • Zabezpečenie prekladateľských služieb vo 

väzbe na zamestnancov SAK 

 

• Zabezpečenie tlmočníckych služieb vo 

väzbe na zamestnancov SAK 

22220220021 Externalizácia výkonu auditov pre orgán auditu • Externé audítorské služby pri výkone auditov      

riadiacich a kontrolných systémov a auditov 

operácií 

 

• Overenie určených orgánov na operačných 

programoch v programovom období 2014-

2020 

22220320014 Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR 

podieľajúcich sa na riadení a implementácii ŠF a KF 2014 

- 2015 

• Financovanie miezd zamestnancov orgánu   

auditu pracujúcich v oblasti riadenia a 

implementácie ŠF a KF 

 

22220420013 Aplikačná podpora a rozšírenie funkcionality 

informačného systému CEDIS pre zabezpečenie činností 

orgánu auditu v období 2012 -2015 

• Aplikačná podpora, vývoj a úprava IS CEDIS 

 

• Tvorba manuálov, školiacich materiálov a 

propagačné predmety pre užívateľov 

 
• Vyškolenie používateľov IS CEDIS 

22220420016 Obstaranie technického vybavenia na zabezpečenie 

činností zamestnancov orgánu auditu 

• Obstaranie technického vybavenia pre 

zamestnancov OA 
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22220220023 Účasť zamestnancov orgánu auditu na vzdelávacích aktivitách 

súvisiacich s auditom EÚ fondov 

• Účasť zamestnancov OA na vzdelávacích 

aktivitách v SR a v zahraničí 

 

22220220026 Externé služby pre orgán auditu v rámci zabezpečenia výkonu 

vládnych auditov 

• A1 - audítorské práce pri ukončovaní 

pomoci zo ŠF a KF v rámci programového 

obdobia 2007-2013 

• A2 - overenie kritérií určených orgánov na 

operačných programoch v programovom 

období 2014-2020 

• A3 - poradenská podpora pri implementácii 

štatistických metód v oblasti výberu vzorky 

• A4 - služby znalcov pri výkone vládnych 

auditov 


