
Príloha č. 1

Číslo 

aktivit

y

Plánovaná komunikačná aktivita Nástroje/charakteristika Indikatívny harmonogram realizácie aktivít Hodnotiace kritériá Ukazovateľ výsledku
Indikatívne 

hodnoty
Cieľové skupiny 1 Metóda zistenia Vyhodnocovanie za rok 2020

1.
Správa a aktualizácia webového sídla 

ONÚ OLAF** www.olaf.vlada.gov.sk 

webové sídlo ONÚ OLAF 

www.olaf.vlada.gov.sk a priebežné 

zverejňovanie aktuálnych informácií, 

týkajúcich sa problematiky OFZ EÚ

priebežne celoročne návštevnosť webového sídla
počet 

používateľov/prístupov
všetky cieľové skupiny

sumarizácia vlastných 

údajov/od webmastera 

ÚV SR

Počet používateľov webovej stránky ONÚ OLAF v roku 2020 bol 6 538 (na porovnanie v roku 2019 to bolo 5331 používateľov). Návštevnosť webovej stránky dosiahla úroveň 9 029 návštev pri celkovom počte 18 441 zobrazení. Webové sídlo ONÚ OLAF je priebežne aktualizované. 

2.
Správa a aktualizácia webových sídiel 

sieťových partnerov/členov PSK

správa a priebežné zverejňovanie 

aktuálnych informácií, týkajúcich sa 

problematiky OFZ EÚ

priebežne celoročne návštevnosť webového sídla

počet 

používateľov/prístupov, 

týkajúcich sa OFZ EÚ 

všetky cieľové skupiny

sumarizácia údajov 

sieťových 

partnerov/členov PSK

MH SR: Návštevnosť webového sídla MH SR za rok 2020 predstavuje hodnotu  1 753 129 zobrazení stránky (pričom v porovnaní s rokom 2019 išlo o 135,43 % nárast), z toho návštevnosť  podstránky EÚ a fondy/ eurofondy predstavuje hodnotu 6 862 zobrazení (v porovnaní s rokom 2019 išlo o 

25,31 % nárast). Na webovom sídle www.mhsr.sk  bola dňa 14. 9. 2020  zverejnená Výročná správa OLAF za rok 2019 a tlačová správa k Výročnej správe OLAF za rok 2019, dňa 4.5.2020 zverejnená Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 a dňa 

11.9.2020 bola  zverejnená Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ (OFZ EÚ) a boji proti podvodom za rok 2019  vrátane tlačovej správy. OIP ÚV SR: OIP spravoval informačný portál partnerskadohoda.gov.sk (eufondy.sk), ktorý sa zameriava na základné a povinné informovanie o 

implementácii EŠIF na Slovensku za programové obdobie 2014-2020. Ten zaznamenal počet unikátnych IP adries na rekordnej úrovni 765 830, počet návštev na úrovni 9 590 602 a počet zobrazení na úrovni 11 320 112. NBS: V rámci weboveho sídla NBS počas roku 2020 bola priebežne 

aktualizovaná stránka: https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/medzinarodne-vztahy a podľa požiadaviek ONÚ OLAF boli na uvedenej stránke zverejňované tlačové správy, výročné správy a iné dokumenty vypracované ONÚ OLAF v spolupráci s členmi PSK. MPSVR SR: priebežne aktualizuje 

svoju webovú stránku v súvislosti s problematikou OFZ EÚ a základe požiadaviek ONÚ OLAF . Počet prístupov webovej stránky www.employment.gov.sk za rok 2020 dosiahol celkový počet 8 542 260 videní, celkový počet 4 650 966 návštev a celkový počet 3 390 472 rôznych používateľov. 

Stránka www.ludskezdroje.gov.sk v roku 2020 dosiahla počet 35 916 návštev. Stránky www.employment.gov.sk a www.ludskezdroje.gov.sk sú vzájomne prepojené. Na stránke www.ludskezdroje.gov.sk bola zverejnená tlačová správa o vydaní Výročnej správy OLAF-u za rok 2019( 

https://ludskezdroje.gov.sk/nahlasit-podvod). Uvedené webové sídla sú priebežne aktualizované. PMÚ SR: V roku 2020 PMÚ SR priebežne aktualizoval svoje webové sídlo a na základe požiadaviek ONÚ OLAF na ňom zverejnil 3 tlačové správy, ktoré sa týkali oblasti OFZ EÚ. Prostredníctvom 

týchto tlačových správ informoval PMÚ SR o Výročnej správe o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v roku 2019, Výročnej správe EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019 a Výročnej správe OLAF-u za rok 2019. Taktiež na základe požiadavky ONÚ OLAF má PMÚ SR na svojom 

webovom sídle aktuálne informácie v sekcii týkajúcej sa spolupráce pri OFZ EÚ, vrátane e-mailovej adresy pre nahlasovanie nezrovnalostí. MS SR: štatistika návštevnosti webového sídla MS SR za rok 2020 predstavuje celkovo 230 573 používateľov, 173 132 nových používateľov a 1 306 098 

zobrazení stránky, z toho vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ a nahlasovaniu nezrovnalostí 190 (nárast) vzhliadnutí príslušnej časti webu MS SR (používatelia), 98 nových používateľov (nárast), zobrazených stránok v tejto súvislosti (relácie): 288. MS SR priebežne aktualizuje svoju webovú 

stránku o OFZ EÚ  http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Ekonomika-a-sprava-majetku/Nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnatelnosti-pri-cerpani-prostriedkov-EU.aspx  a zverejňuje na nej tlačové správy vydané ONÚ OLAF a  OLAF –om. V roku 2020 MS SR uverejnilo na svojej webovej  

stránke Výročnú správu EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019, Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 a Výročnú správu OLAF -u za rok 2019.  FR SR: Prostredníctvom webovej stránky FR SR môže verejnosť využívať elektronickú komunikáciu s 

FR SR na oznamovanie a odhaľovanie poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR. V sekcii „Infoservis“ po kliknutí na „Spolupráca OLAF“ sa zobrazí link pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí Úradu vlády SR a e-mailová adresa: nezrovnalosti@vlada.gov.sk. Zobrazia sa tiež odkazy na OLAF, 

OAFCN, ONÚ OLAF a Výročné správy. Po kliknutí na vybranú záložku sa zobrazia aktuálne informácie z danej oblasti, po kliknutí na logo OLAF sa verejnosť presmeruje priamo na stránky OLAF-u, kde sú dostupné všetky aktuálne informácie. FR SR na svojich webových stránkach pravidelne 

informuje verejnosť o daňových aj colných otázkach, ktoré sú každodenne aktualizované. FR SR v roku 2020 zverejnilo na svojej webovej stránke celkovo 181 tlačových správ. Verejnosť môže komunikovať s FR SR aj prostredníctvom infolinky/call centra alebo elektronicky prostredníctvom 

emailovej komunikácie zvlášť pre colnú a zvlášť pre daňovú oblasť (všetky informácie aj postup komunikácie v konkrétnych oblastiach sú na webovej stránke FR SR), či prostredníctvom chatbotu Finančnej správy Taxana. Od konca marca 2020 FR SR rozšírila komunikačné kanály aj o novú službu 

„Skype for business“. NKÚ SR: V priebehu roka 2020 bolo vydaných 55 tematických tlačových správ, ktoré vo väčšine prípadov prezentovali závery ukončených kontrolných akcií. NKÚ okrem vydávania štandardných tlačových správ pristúpil k prezentácii výsledkov svojej práce za účinného 

využívania moderných nástrojov a sociálnych sietí. NKÚ okrem vydávania štandardných tlačových, printových správ vydáva audio, video príspevky vo vysokom rozlíšení, aby ich mohli využívať celoslovenské, regionálne rádia i televízie. Oficiálna internetová stránka NKÚ (www.nku.gov.sk) ponúka 

nielen základné informácie o národnej autorite pre oblasť externej kontroly, správy z ukončených kontrolných akcií; návštevník webového sídla môže získať aj informácie o pripravovaných kontrolách, o akciách ktoré práve prebiehajú, či o aktivitách kontrolnej inštitúcie na národnej i 

medzinárodnej úrovni. MŠVVaŠ SR: V roku 2020 boli všetky potrebné informácie týkajúce sa OFZ EÚ v SR za MŠVVaŠ SR  zverejňované na webovom sídle rezortu školstva, konkrétne na https://www.minedu.sk/boj-proti-podvodom-pri-ochrane-financnych-zaujmov-eu-v-sr/. Webové sídlo MŠVVaŠ 

SR -  www.minedu.sk zaznamenalo v roku 2020 celkovo 2 200 000 zobrazení, webové sídlo zamerané na Výskum a inovácie www.opvai.sk malo v roku 2020 spolu 136 000 návštev.  Na webovom sídle www.minedu.sk je uvedený stručný popis  problematiky OFZ EÚ spolu s kontaktným 

formulárom pre ohlasovanie korupčného správania. Po prekliku v úvodnom popise sa návštevník dostane k podrobnejšiemu popisu, kde nájde odkazy na odbor Národný úrad pre OLAF a na Výročné správy OLAFu. Záložka „Boj proti podvodom“  https://www.minedu.sk/boj-proti-podvodom-pri-

ochrane-financnych-zaujmov-eu-v-sr/ mala v roku 2020 spolu 257 zobrazení. Záložka je aktualizovaná podľa požiadaviek ONÚ OLAF. Na webovom sídle rezortu školstva je zriadená a funkčná záložka EDUOKO proti korupcii (https://www.minedu.sk/eduoko-proti-korupcii/, prostredníctvom ktorej  

môžu občania zasielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu. Táto záložka mala v roku 2020 spolu 482 zobrazení. V roku 2020 MŠVVaŠ SR nevydalo na webovom sídle www.minedu.sk k problematike 

korupčného/podvodného správania žiadne tlačové správy a aktuality. MK SR: Návštevnosť webovej stránky www.culture.gov.sk za rok 2020 vzrástla najmä kvôli hľadaniu informácií v súvislosti s COVID-19 a zverejňovanými usmerneniami riadiacich orgánov, pričom sa pohybovala v rozmedzí cca 

40 000 "unikátnych" návštevníkov. SO pre IROP PO3  v sekcii "Nahlasovanie podvodov" zverejňuje pre žiadateľov, prijímateľov, zamestnancov SO, ako aj pre širšiu verejnosť linky na nahlasovanie podozrenia na podvodné, resp. korupčné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov EÚ v rámci 

3.
Komunikácia na sociálnych sieťach (napr. 

Facebook)

Sociálne siete (promptné 

zodpovedanie otázok návštevníkov)
na dennej báze

návštevnosť /počet 

prijatých komentárov

počet prístupov týkajúcich sa 

OFZ EÚ
široká verejnosť

sumarizácia údajov od 

sieťových partnerov 

Sociálne siete (napr. Facebook, Twitter, Instagram, atď.) ako komunikačný nástroj vo vzťahu k širokej verejnosti využíva väčšina sieťových partnerov AFCOS na dennej báze. Príspevky súvisiace s OFZ EÚ v roku 2020 na  sociálnych sieťach zverejnili: 1.  OIP ÚV SR, ktorý sa nachádza na Facebooku 

ako @euuvsr, dňa 03.12.2020 zverejnil  príspevok s názvom ,,POZNÁTE ÚRAD OLAF? A VEDELI STE, ŽE SPOLUPRACUJE S ÚRADOM VLÁDY SR?" (https://www.facebook.com/watch/?v=1021846311649889)  2. PMÚ SR, ktorý v roku 2020 aktívne využíval  v súvislosti s OFZ EÚ  svoj profil na 

sociálnej sieti Twitter a na ktorom  zdieľaj   a ,,retwíttovoval" príspevky tlačového oddelenia OLAF-u  3. MŽP SR, ktoré   súvislosti s OFZ EÚ zverejnilo na svojom facebookovom profile video o úrade OLAF. Tento príspevok zaznamenal 32 sledovateľov a 1 interaktívne zdieľanie.

4. Marketingový prieskum verejnej mienky

zisťovanie stavu informovanosti 

verejnosti o problematike boja proti 

podvodom, o potrebe chrániť finančné 

záujmy EÚ

2015, 2017, 2020

úroveň celkovej 

informovanosti verejnosti o 

problematike boja proti 

podvodom, o potrebe 

chrániť finančné záujmy EÚ

1 prieskum

80%, cca 

600 

dotazníkov

všetky cieľové skupiny

elektronické 

dotazovanie, anketa, 

dotazníky na webovom 

sídle ÚV SR

Marketingový prieskum trhu bol v roku 2020  realizovaný vo forme dotazníkov, ktoré boli distribuované riaditeľom materských, základných a stredných škôl BSK a zamestnancom MPC v rámci vzdelávacieho seminára s názvom ,, Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ", 

ktorý dňa 13.02.2020 organizoval ONÚ OLAF. Dotazník bol rozdaný 51 účastníkom seminára. Respondenti ocenili prezentovanú tému a vysoko hodnotili  odbornú úroveň lektorov z ÚV SR, MV SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. V rámci dotazníkov tiež účastníci školenia  uviedli požiadavku zaradiť 

do prednášok a seminárov pre riaditeľov škôl viac príkladov zo školstva. 

5.

Zisťovanie stavu informovanosti odbornej 

verejnosti o problematike boja proti 

podvodom, o potrebe chrániť finančné 

záujmy EÚ 

dotazníky na seminároch 

organizovaných ONÚ OLAF
každoročne počas seminárov (2-krát ročne)

úroveň celkovej 

informovanosti odbornej 

verejnosti o problematike 

boja proti podvodom, o 

potrebe chrániť finančné 

záujmy EÚ

60 dotazníkov/seminár 90%
odborná 

verejnosť/zamestnanci 

štátnej správy

sumarizácia vlastných 

údajov

Dotazníky k zisťovaniu znalostí o OFZ EÚ určené pre zamestnancov verejnej správy boli rozdané účastníkom siedmich školení, ktoré v roku 2020 organizoval ONÚ OLAF. Respondenti v rámci dotazníka  uvádzajú vysokú spokojnosť s výberom tém,obsahom školiacich aktivít, odborným výkladom  

lektorov a organizáciou školení.  Problematiku OFZ EÚ poznali účastníci aj pred seminárom, ale účasť na vzdelávacej aktivite významne zvýšila ich povedomie o danej téme. 

Tlačové správy vydané ONÚ OLAF priebežne
Počet zverejnených 

tlačových správ
počet 42 široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov

V záujme zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti  o problematike boja proti podvodom a  OFZ EÚ bolo na webovom sídle ONÚ OLAF v roku 2020 zverejnených celkovo 11 tlačových správ. Tlačové správy obsahovali  informácie o školeniach realizovaných ONÚ OLAF v spolupráci s partnermi 

siete AFCOS a o seminári pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl BSK, ktorý bol organizovaný  v spolupráci s MPC (rozpočtovou organizáciou MŠVVaŠ SR) v rámci výučby finančnej gramotnosti na školách a o aktivitách ONÚ OLAF, OLAF a EK v oblasti OFZ EÚ  (najmä informácia o 

vydaní výročných správ) a pod. Tlačové správy sa nachádzajú tu: https://www.olaf.vlada.gov.sk//tlacove-spravy-a-oznamy/. 

Tlačové správy vydané ostatnými 

sieťovými partnermi

priebežne na základe úloh stanovených na 

zasadnutiach PSK (minimálne o vydaní 

Výročnej správy OLAF-u, Výročnej správy EK 

o ochrane finančných záujmov EÚ a 

Výročnej správy o aktivitách sieťových 

partnerov v oblasti ochrany finančných 

záujmov EÚ)

počet 60 široká verejnosť
sumarizácia vlastných 

údajov

V súvislosti s OFZ EÚ v roku 2020  väčšina sieťových partnerov AFCOS zverejnila na svojich webových stránkach  tlačové správy súvisiace s vydaním Výročnej správy EK o OFZ EÚ a boji proti podvodom za rok 2019 (napr. OIP ÚV SR, ÚVO, MH SR, NBS, MS SR, MŽP SR, PMÚ SR, MZ SR, BSK, SIS), 

Výročnej správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 (MPRV SR, MH SR, BSK, ÚVO, MŽP SR, OIP, FS SR, MV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, PMÚ SR, MF SR, MDV SR, MK SR, MIRRI/ÚPVII, SIS) a Výročnej správy OLAF za rok 2019 (napr. MS SR, MH SR, BSK, MF SR, MPSVaR SR, 

PMÚ SR, SIS).  Okrem uvedených tlačových správ v roku 2020 v súvislosti s OFZ EÚ vydal PMÚ : 1. tlačovú  správu o právoplatnom rozhodnutí, ktorým PMÚ uložil pokutu trom podnikateľom za kartelovú dohodu vo VO čiastočne financovaných z prostriedkov EŠIF – EPFRV (správa  je dostupná na 

www.antimon.gov.sk/6462-sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-trom-podnikatelom-za-kartelovu-dohodu-pri-realizacii-dodavok-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/). 2. tlačovú správu súvisiacu so Systémom riadenia EŠIF a s nastavením postupov v rámci kontroly verejného 

obstarávania v EŠIF, v rámci ktorej PMÚ SR informoval verejnosť o spolupráci s CKO a aktualizácii Metodického pokynu CKO č. 35, verzia 2 k spolupráci s PMÚ SR v oblasti kontroly VO a k postupu riadiacich orgánov pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej 

narušenia v rámci kontroly VO ( správa je zverejnená na www.antimon.gov.sk/cko-v-spolupraci-s-pmu-sr-aktualizoval-metodicky-pokyn-cko-c-35-prislusnost-uchadzacov-k-jednej-ekonomickej-skupine-ktori-podali-v-postupe-zadavania-zakazky- samostatne-ponuky-sa-neposudzuje-ako-indikator-

mozneho-protisutazneho-konania/). 3. tlačovú správu o priorizačnej politike PMÚ( správa je zverejnená na  www.antimon.gov.sk/prioritizacna-politika-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/), v rámci ktorej  z hľadiska praktík PMÚ SR stanovil ako jednu z priorít napr. praktiku bid rigingu, 

ktorá je obzvlášť škodlivá vo VO, keďže má výrazne negatívny dosah na efektívnosť vynakladania verejných financií. FR SR na svojich webových stránkach pravidelne informuje verejnosť o daňových aj colných otázkach, ktoré sú každodenne aktualizované. FR SR v roku 2020 zverejnilo na svojej 

webovej stránke celkovo 181 tlačových správ: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy. ÚVO v súvislosti s OFZ EÚ vydalo na svojom webovom sídle: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html v roku 2020 spolu 7 tlačových správ . Týkali sa najmä pripravenej novely 

zákona o verejnom obstarávaní:https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=716, rokovaní s EK ohľadne kontroly eurofondových zákaziek:https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=607, vrátane informácie o uskutočnenej videokonferencii so zástupcami DG Regio EK: 

https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=656, iniciatívi otvorenej komunikácie: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=617, činnosti ÚVO v oblasti boja proti korupcii: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy-2a8.html?id=682,  vzdelávania žiakov na základných školách 

zameranom na verejné nákupy: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=736. NKÚ SR v priebehu roka 2020  zverejnil  na webovom sídle NKÚ SR: https://www.nku.gov.sk/sk/aktuality spolu 55 tematických tlačových správ, ktoré vo väčšine prípadov prezentovali závery  kontrolných 

akcií. OFZ EÚ sa týkalo  9 tlačových správ, napr. tlačová správa o kontrole priamych podpôr do poľnohospodárstva: https://www.nku.gov.sk/sk/274/-/asset_publisher/btKsqLuN1UCZ/content/priama-podpora-v-polnohospoarstve-bez-cielenej-kontroly-a-s-dierami-v-legislative, tlačová správa o 

vykonanej kontrole Protipožiarneho systému štátnych lesov (téma sa týkala aj eurofondov a PPA): https://www.nku.gov.sk/sk/274/-/asset_publisher/btKsqLuN1UCZ/content/protipoziarny-system-obstarali-statne-lesy-netransparentne-a-bez-preukazania-hospodarnosti a TS ohľadne kontroly 

overenia procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF: https://www.nku.gov.sk/sk/274/-/asset_publisher/btKsqLuN1UCZ/content/zodpovedne-institucie-nedostatocne-konaju-pri-kontrole-eu-projektov. 

Tlačové konferencie priebežne
počet uskutočnených 

tlačových konferencií
počet 1-2 ročne médiá

sumarizácia vlastných 

údajov

V súvislosti s OFZ EÚ v roku 2020 NKÚ SR  organizoval: 1. tlačovú konferenciu, ktorá sa týkala spolupráci s UVO na metodike k verejnému obstarávaniu, 2. tlačovú konferenciu k záverom kontroly Protipožiarneho systému štátnych lesov (téma sa týkala aj eurofondov a PPA), 3. online  tlačovú 

konferenciu o kontrolnom systéme MŠVVaŠ SR v oblasti športu. 

Elektronický vestník 2-krát ročne
počet vydaní/mailingových 

adries
počet 2-krát ročne

odborná aj široká 

verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov

Elektronický vestník zameraný iba na oblasť OFZ EÚ v roku 2020 nebol vydaný partnerni siete AFCOS. O problematike  OZF EÚ je odborná a široká verejnosť informovaná napr. vo forme nového  Newslettera pod názvom Eufondy, ktorý od októbra 2020  vydáva OIP ÚV SR. V decembri 2020 svoj 

príspevok v Newslettri Eufondy zverejnil aj ONÚ OLAF s názvom  ,,POZNÁTE ÚRAD OLAF? A VEDELI STE, ŽE SPOLUPRACUJE S ÚRADOM VLÁDY SR?". FR SR svojich zamestnancov a verejnosť informuje o OZF EÚ aj v prostredíctvom interného a externého spravodaja (Finančný newsletter). PMÚ SR 

pre odbornú a širšiu verejnosť štyrikrát ročne vydáva newsletter Súťažný spravodajca. Prostredníctvom jednotlivých vydaní PMÚ pravidelne prináša verejnosti prehľad informácií o aktuálnom dianí v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci, súhrn svojich 

najvýznamnejších výsledkov činnosti v uplynulom období a aj niekoľko zaujímavosti zo zahraničných súťažných inštitúcií. V roku 2020 v ňom okrem iného zverejnil aj aktuality z oblasti OFZ EÚ, vrátane informácie o vydaní Výročnej správy EK o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti 

podvodom za rok 2019 (č. 3/2020) a VS o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 (č. 2/2020).  Súťažný spravodajca  je dostupný na webovom sídle  www.antimon.gov.sk/newsletter-sutazny-spravodajca/. 
PR články v tlačených odborných 

publikáciách - Eurokompas, príp. v 

prílohách časopisov a novín (Nový čas, 

HN. Pravda...v spolupráci so 

Zastúpením EK na Slovensku)

2-krát ročne počet zverejnených článkov počet min. 2 ročne
odborná aj široká 

verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov

V roku 2020 neboli partnermi siete AFCOS vydávané články v tlačených odborných publikáciách, novinách a  časopisoch.  

7. Informačná kampaň 

Zvyšovanie povedomia o problematike 

prevencie a boja proti podvodom v 

oblasti čerpania finančných 

prostriedkov EÚ prostredníctvom 

letákovej, plagátovej kampane, TV 

kampane, v MHD a pod. 

2016,2018, 2020
počet uskutočnených 

kampaní
počet 3 široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov

V roku 2020 nebola partnermi siete AFCOS pre oblasť OFZ EÚ organizovaná  informačná kampaň.

letáky o činnosti ONÚ OLAF každoročne 
Počet distribuovaných 

informačných 

publikácií/materiálov

počet ks 
5000 ks 

ročne
široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov
 V rámci propagácie činnosti ONÚ OLAF bol šírený leták na seminári organizovanom pre riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ v BSK, školeniach pre partnerov siete AFCOS a v rámci Integrovanej siete Informačno - poradenských centier (IPC) pre EŠIF

letáky o činnosti sieťových partnerov, 

týkajúce sa OFZ EÚ resp. informujúce o 

problematike OFZ EÚ (napr. uvedením 

loga ONÚ OLAF, webovej stránky ONÚ 

OLAF, emailovej adresy pre 

nahlasovanie nezrovnalostí 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk a pod. ) 

každoročne 
Počet distribuovaných 

informačných 

publikácií/materiálov

počet ks široká verejnosť Letáky o činnosti sieťových partnerov, týkajúce sa OFZ EÚ resp. informujúce o problematike OFZ EÚ neboli v roku 2020 vydávané. 

Prehľad plánovaných komunikačných aktivít realizovaných v PO 2014-2020 PSK pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR *

8. Tlačené materiály 

PR aktivity (Public relations)

Komunikačný nástroj - Internet a médiá

Komunikačný nástroj - Odborné a informačné publikácie

6.



infobrožúrky/letáčiky o možnostiach 

nahlasovania podozrení z podvodov- 

propagácia emailovej adresy 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

každoročne 
Počet distribuovaných 

informačných 

publikácií/materiálov

počet ks 1000 ročne široká verejnosť
sumarizácia vlastných 

údajov
Infobrožúrky/letáčiky o možnostiach nahlasovania podozrení z podvodov - propagácia emailovej adresy nezrovnalosti@vlada.gov.sk neboli v roku 2020 vydané. 

tlačené výstupy z uskutočnených 

konferencií
podľa termínov uskutočnených konferencií

Počet distribuovaných 

výstupov z konfrencií 
počet ks 

médiá a odborná 

verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov
V roku 2020 v súvislosti s OFZ  EÚ neboli vydané tlačené výstupy z uskutočnených konferencií/videokonferencií. 

Výročná správa (VS) o aktivitách 

sieťových partnerov za kalendárny rok
najneskôr k 30.4. kalendárneho roka

Počet distribuovaných 

výtlačkov VS
počet ks 50 ks

odborná aj široká 

verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov
Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2019 bola   zverejnená na webových sídlach takmer všetkých sieťových partnerov AFCOS. 

Prenosné informačné banery/roll upy
Počet obstaraných 

banerov/roll upov
počet ks 3 - 5 ks široká verejnosť N/A Informačné banery sú pravidelne využívané na seminároch ONÚ OLAF.

Infostánok mobilný využívaný pri 

propagačných akciách
minimálne 1-krát ročne

Počet obstaraných 

infostánkov
počet 1ks široká verejnosť N/A  V roku 2020 nebol obstaraný vlastný mobilný infostánok. 

9.

Konferencia/Seminár sieťových partnerov 

AFCOS, zástupcov Riadiaceho výboru pre 

ochranu finančných záujmov EÚ v SR za 

účasti zástupcu z OLAF-u v spolupráci S 

OIP 

Výmena skúseností vo vzájomnom boji 

proti podvodom v SR  s 

medzinárodnou účasťou (zástupca 

OLAF-u, Zastúpenia EK na Slovensku), 

prezentácia úspešných prípadov

2015,2017,2020
Počet zorganizovaných 

konferencií/Počet 

účastníkov

počet

3 

konferencie, 

240 

účastníkov

odborná 

verejnosť/zamestnanci 

štátnej správy

sumarizácia vlastných 

údajov
V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 neboli v roku 2020 organizované konferencie/semináre sieťových partnerov AFCOS, zástupcov Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR prípadne za účasti zástupcu z OLAF-u 

10.
Participácia na Dni Otvorených dverí 

Úradu vlády SR

Prezentácia verejnosti v rámci DOD ÚV 

SR
každoročne v júni

počet účastníkov/rozdaných 

prop. predmetov
počet široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov
V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19  sa v roku 2020 podujatie  nekonalo. 

11.
Účasť na festivale Bažant Pohoda v 

spolupráci s OIP/CKO

Prezentácia činnosti ONÚ OLAF 

verejnosti 
každoročne v júli počet oslovených návštevníkov počet široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov
 V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020  festival Pohoda nekonal.

školenia organizované pre 

zamestnancov verejnej správy 

zapojených do implementácie ŠF, KF a 

EŠIF

každoročne
počet zrealizovaných 

seminárov/počet účastníkov 
počet

10 

školení/630 

účastníkov 

ročne

odborná 

verejnosť/zamestnanci 

štátnej správy

sumarizácia vlastných 

údajov

V roku 2020 zorganizoval ONÚ OLAF pre partnerov siete AFCOS 7 školení zameraných na OFZ EÚ a 1 seminár pre riaditeľov základných a stredných škôl v BSK. Informácie o predmetných  školeniach  sú zverejnené  na webovom sídle ONÚ OLAF: https://www.olaf.vlada.gov.sk//tlacove-spravy-a-

oznamy/. Školení sa zúčastnilo 361 zamestnancov partnerov siete AFCOS a 51 riaditeľov z BSK a zamestnancov MPC. Témami školení boli: Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami (29.01.2020), Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom 

obstarávaní (06.02.2020), Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní identifikované pri výkone dohľadu (04.03.2020), Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite(03.09.2020), Finančná kontrola a audit v rámci EŠIF (28.09.2020), Ochrana 

finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR (06.10.2020). Lektormi boli zástupcovia vybraných partnerov siete AFCOS z GP SR, PMÚ SR, ÚVO, MF SR a FR SR.

Školenia pre prijímateľov každoročne Počet školení/účastníkov počet prijímatelia pomoci
sumarizácia vlastných 

údajov
V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 v roku 2020  neboli organizované školenia pre prijímateľov EŠIF v oblasti OFZ EÚ. 

Semináre/prednášky/Prezentácie pre 

školy
každoročne Počet seminárov/účastníkov počet 2

žiaci ZŠ, študenti SŠ 

príp. VŠ, MPC 

sumarizácia vlastných 

údajov

V roku 2020 ONÚ OLAF v spolupráci s lektormi z NAKA P PZ SR a Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR zorganizoval dňa 13.2.2020 seminár s názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti  s ochranou finančných záujmov EÚ“ v účelovom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik. Seminár bol určený pre 

riaditeľov materských, základných a stredných škôl Bratislavského kraja a zamestnancov MPC. Cieľom predmetného seminára bolo účastníkom poskytnúť informácie týkajúce sa korupcie a OFZ  EÚ a objasniť základné pojmy a úlohu ÚV SR v tejto oblasti. Na seminároch sa celkovo zúčastnilo 45 

riaditeľov z BSK a 6 zamestnancov z MPC. V súvislosti s uvedeným  seminárom ONÚ OLAF vydal aj  tlačovú správu, ktorá je  zverejnená na: https://www.olaf.vlada.gov.sk//vzdelavanie-ako-prevencia-dalsi-seminar-pre-riaditelov-skol-na-temu-podvodov-a-korupcie-v-suvislosti-s-ochranou-

financnych-zaujmov-europskej-unie-na-slovensku/ 

Semináre v spolupráci s externými 

subjektmi (napr. Regionálne rozvojové 

agentúry, VÚC, CVČ a pod.) 

každoročne Počet seminárov/účastníkov počet 2
prijímatelia pomoci, 

samosprávy, regióny 

atď. 

sumarizácia vlastných 

údajov
V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 v roku 2020  neboli organizované školenia a semináre v spolupráci s externými subjektmi (napr. Regionálne rozvojové agentúry, VÚC, CVČ, IPC a pod.) 

13.
Účasť na konferenciách a akciách 

organizovaných OIP ÚV SR

Konferencie, súťaže organizované OIP 

ÚV SR, príp. v spolupráci so 

Zastúpením EK na Slovensku

podľa počtu zorganizovaných konferencií a 

akcií OIP 

Počet konferencií, súťaží, 

iných akcií
počet 2 -3 ročne

žiaci ZŠ, študenti SŠ 

príp. VŠ, odborná 

verejnosť, široká 

verejnosť 

sumarizácia vlastných 

údajov

V roku 2020 OIP ÚV SR participoval na príprave a realizácii 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo v online priestore. Vo finále Mladého Európana súťažilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí 

súťažili  vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín. Otázky sa týkali aj ochrany finančných záujmov EÚ. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a 

strategický výhľad pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaž je určená študentom 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

spoločne s 10 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. Podujatie prebiehalo na jar a ukončilo ho finále dňa 19. 11. 2020.  Informácie o podujatí sú zverejnené aj na stránke  https://www.partnerskadohoda.gov.sk/finale-vedomostnej-sutaze-mlady-europan-2020/  

Odborné stretnutia - napr. Pracovné 

stretnutia sietí EÚ organizované 

Zastúpením EK na Slovensku

raz ročne Počet stretnutí počet 1 zástupcovia sietí EÚ N/A
Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo v Účelovom zariadení (ÚZ) Hotel Bôrik v Bratislave pracovné rokovanie ONÚ OLAF so zástupcami GP SR, MS SR a s európskym prokurátorom JUDr. Jurajom Novockým. Predmetom rokovania boli najmä možnosti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií medzi 

Európskou prokuratúrou (EPPO) a ÚV SR a vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a v oblasti činnosti EPPO .V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19   sa v roku 2020 nekonalo pravidelné stretnutie informačných a poradenských sietí EÚ a siete 

Europe Direct organizované Zastúpením EK na Slovensku . 

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre 

informovanie a komunikáciu/publicitu 

pod CKO

dvakrát ročne Počet zasadnutí počet 2
manažéri pre 

informovanosť a 

komunikáciu

N/A
Dňa 26.06.2020 sa konalo zasadnutie Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu (PSpIK), v rámci ktorého boli v oblasti OFZ EÚ prezentované komunikačné aktivity  ONÚ OLAF realizované v roku 2019 a plánované v roku 2020. V roku 2020 sa z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia 

ochorenia COVID-19 už nekonali ďalšie zasadnutia PSpIK a  zasadnutie Pracovnej skupiny pre komunikáciu (PSK) pod Riadiacim výborom (RV). Materiály vypracované PSK boli schvaľované formou per rollam.

Zasadnutia a školiace semináre siete 

komunikátorov OLAF-u - OAFCN

raz ročne zasadnutie, každé dva roky školiaci 

seminár siete OAFCN
Počet zasadnutí počet 1 až 2

členovia siete OAFCN z 

členskýck krajín EÚ (za 

SR: ONÚ OLAF, FS SR a 

GP SR)

N/A

23. 01. 2020 a 24. 01. 2020 sa  v Bruseli konalo 29. zasadnutie siete komunikátorov OLAF-u - OAFCN. Členovia PSK boli o programe, obsahu a záveroch zasadnutia informovaní prostredníctvom správy zo dňa 26.01.2021. Účelom konania zasadnutia je výmena informácií, skúseností a príkladov 

dobrej praxe s cieľom zvyšovať informovanosť a komunikáciu o problematike boja proti podvodom v súvislosti s OFZ EÚ. Členovia boli informovaní o stave príprav zriadenia úradu EPPO. Zástupca Transparency International prezentoval iniciatívu Globálne protikorupčné konzorcium. Viacerí 

členovia prezentovali komunikačné stratégie a kampane (Eurojust, Grécko, Lotyšsko, Taliansko), prebehla diskusia k implementácii Akčného plánu OAFCN za rok 2019 a k návrhu Akčného plánu na rok 2020. Hovorkyňa OLAF-u informovala členov o príprave nových videí OLAF-u (pozn.pPreklad a 

dabing prvého vydaného videa zo dňa 07.07.2020 zabezpečil ONÚ OLAF ÚV SR a nachádza sa aj na webovom sídle ONÚ OLAF na Úrade vlády SR: https://www.olaf.vlada.gov.sk//olaf/). Taliansky novinár prezentoval prácu investigatívneho novinára. V rámci príkladov z praxe bola prezentovaná 

videohra Malty zameraná na úlohu colníctva, jej právomocí, postavenia a úloh v boji proti podvodom.     

15. Propagačné materiály
napr. perá, LED kľúčenky, vizitkáre, 

balóny, nálepky, kalendáre
podľa potreby široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov V súvislosti s propagáciou činnosti  ONÚ OLAF boli obstarané propagačné predmety -  perá, USB kľúč, bavlnená nákupná taška, taška na dokumenty, slúchadlá, automatický dáždnik, mapa na dokumenty, solárna Power Bank, hrnček, čajová súprava, baterka, nerezová fľaša, sada na kreslenie + 

strúhadlo, poznámkové bloky, sada pier

Súťaže na školách zameraná na 

ochranu finančných záujmov EÚ v SR, 

zvyšovanie povedomia o potrebe 

ochrany finančných záujmov EÚ, 

zabraňovania podvodom v tejto oblasti 

a nahlasovania prípadov 

poškodzovania finančných záujmov EÚ 

odboru Národný úrad pre OLAF(ONÚ 

OLAF), vrátane odovzdania 

hodnotných  cien.

počet zúčastnených 

študentov
počet

žiaci ZŠ, študenti SŠ 

príp. VŠ, odborná 

verejnosť, široká 

verejnosť 

sumarizácia vlastných 

údajov

V roku 2020 OIP ÚV SR  participoval na príprave a realizácii 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo v online priestore. Vo finále Mladého Európana súťažilo 12 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí 

súťažili  vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín. Otázky sa týkali aj ochrany finančných záujmov EÚ. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a 

strategický výhľad pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaž je určená študentom 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

spoločne s 10 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. Podujatie prebiehalo na jar a ukončilo ho finále dňa 19. 11. 2020. Informácie o podujatí sú zverejnené na https://www.partnerskadohoda.gov.sk/finale-vedomostnej-sutaze-mlady-europan-2020/ .

Roadshow pre verejnosť a pre deti a 

mládež, prípadne širokú verejnosť
2016, 2018

Počet zrealizovaných 

roadshow
Počet študenti SŠ 

sumarizácia vlastných 

údajov
V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19  sa v roku 2020 aktivita neuskutočnila.

17. Zodpovedanie otázok verejnosti Priame informovanie 
Prostredníctvom emailu zaslaného na 

emailovú adresu afcossr@vlada.gov.sk a 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

počet prijatých žiadostí o 

informácie
počet široká verejnosť

sumarizácia vlastných 

údajov

ONÚ OLAF prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia finančných záujmov EÚ v SR  elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy nezrovnalosti@vlada.gov.sk a afcossr@vlada.gov.sk, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ONÚ OLAF a v listinnej forme prostredníctvom pošty. V 

roku 2020 bolo ONÚ OLAF zaslaných 63 podaní verejnosti o podozreniach z poškodenia resp. ohrozenia finančných záujmov EÚ. ONÚ OLAF  vybavil 29 podaní, z toho 5 podaní bolo podnetom na výkon kontroly zo strany ONÚ OLAF a 24 podaní bolo priamo vybavených v rámci ONÚ OLAF alebo 

vybavených iným spôsobom, napr. odložením z dôvodu, že predmet podnetu nebol hradený z fondov EÚ, RO/SO odstúpilo od zmluvy o NFP, podozrenia sa nepotvrdili, na daný projekt už bol vykonaný audit zo strany MF SR, pisateľovi bola zaslaná žiadosť o doplnenie podania, na ktorú 

neodpovedal atď. 2 podania postúpil ONÚ OLAF na ÚVO, 1 podanie na NAKA P PZ SR  a 31 podaní bolo postúpených na RO/SO (napr. MPSVR SR, PPA, MŽP SR a podobne). 

18.
Propagácia emailovej adresy pre 

nahlasovanie podvodov 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk  

Emailová adresa 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk. ONÚ 

OLAF a členovia PSK informujú 

verejnosť na svojich webových sídlach 

o uvedenej emailovej adrese

priebežne

počet vydaných TS a 

zverejnených 

informácií/Počet 

vybavených podaní

počet doručených podaní široká verejnosť
sumarizácia vlastných 

údajov

MH SR: Permanentné zverejnenie informácie o nahlasovaní podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ je zabezpečené prostredníctvom osobitnej položky v menu v rámci sekcie venovanej štrukturálnym fondom na webovom sídle www.mhsr.sk: https://www.mhsr.sk/eu-a-

fondy/eurofondy/ochrana-financnych-zaujmov-eu/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-cerpani-prostriedkov-eu. MPSVR SR: E-mailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk ako aj informácie o útvare ONÚ OLAF spolu s linkom na web stránku útvaru je stále zverejnená na webovom sídle 

www.ludskezdroje.gov.sk. MS SR: sa aktívne zapája do aktivít PSK a na svojej webovej stránke informuje verejnosť o prijatých opatreniach zameraných na OFZ EÚ a o postihovaní protiprávneho konania, zároveň uvádza logo ONÚ pre OLAF a e-mailovú adresu Úradu vlády SR 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk, kde možno nahlásiť podozrenia na zneužívanie financií EÚ. MK SR: SO pre IROP PO3 na svojej webovej stránke prostredníctvom osobitnej položky v menu v rámci sekcie venovanej štrukturálnym fondom informuje ako postupovať pri podozrení z podvodov a iných 

nezákonných činností - https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/nahlasovanie-podvodov/. Na stránke sa nachádza aj odkaz na nahlasovanie podvodov/korupcie a podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní 

prostriedkov EÚ s preklikom na webové sídlo Úradu vlády SR, ako aj možnosť využitia portálu OLAF. MK ako SO pre PO nemá evidované nezrovnalosti v systéme ITMS2014+ a v roku 2020 preskúmalo celkom 4 medializované podnety tretích strán. MŽP SR: E-mailová adresa 

nezrovnalosti@vlada.gov.sk je zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Na webovom sídle http://www.op-kzp.sk je zverejnený aj dokument Politika boja proti podvodom, v rámci ktorého je uvedená e-mailová adresa nezrovnalosti@vlada.gov.sk a iné e-mailové adresy, tel. č. a webové sídla 

s možnosťou ohlásenia/oznamovania podozrení z nezrovnalostí, trestných činov, korupcie a podvodov. BSK: má na svojom webovom sídle odkaz na nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/eurofondy-a-regionalny-rozvoj/program-spoluprace-interact/ v časti 

Užitočné linky. Na stránke je taktiež zverejnený dokument Politika boja proti podvodom a problematika boja proti podvodom je taktiež diskutovaná na každom stretnutí s národnými kontrolórmi PS INTERACT III, ktorí sa nachádzajú v SR, Rakúsku, Dánsku, Fínsku a Španielsku. MZ SR: Na webovom 

sídle RO pre IROP má MZ SR ako SO pre IROP zverejnenú informáciu na oznamovanie podozrení z podvodov, zároveň na web stránke MZ SR v časti „kontakty“ je odkaz na elektronické nahlasovanie korupcie (https://www.health.gov.sk/?nahlasovanie-nezrovnalosti-1) a v časti „projekty a výzvy“ 

sa nachádza časť s informáciami k nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ . MDV SR: E- mailová adresa nezrovnalosti.vlada.gov.sk je zverejnená na webovom sídle MDV SR: https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ine/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-

19.

Informovanie nových zamestnancov ONÚ 

OLAF a ostatných sieťových partnerov o 

problematike ochrany finančných záujmov 

EÚ

Interná komunikácia priebežne
Počet preškolených nových 

zamestnancov
Počet 4 zamestnanci ONÚ OLAF

sumarizácia vlastných 

údajov
V roku 2020 bol na ONÚ OLAF prijatý 1 zamestnanec, ktorý bol o problematike OFZ EÚ  oboznámený v rámci školení partnerov siete AFCOS a  prostredníctvom prideleného mentora ONÚ OLAF.

* Komunikačné aktivity budú vyhodnocované raz ročne za obdobie od 1.1. do 31.12. kalendárneho roka, najneskôr k 28. februáru nasledujúceho kalendárneho roka

1 Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov EÚ v SR, časť 4.2

** - do 30. 09. 2020 odbor pod názvom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF)

Použité skratky: 

OP - Operačný program RO - Riadiaci orgán

ONÚ OLAF - odbor Národný úrad pre 

OLAF
FR SR - Finančné riaditeľstvo SR

OP KŽP - Operačný program Kvalita 

životného prostredia

MPSVR SR - Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR

OAFCN - sieť komunikátorov OLAF-u SR - Slovenská republika

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodomEK - Európska komisia

12.

14.

Komunikačný nástroj - Propagačné predmety

Komunikačný nástroj - Ostatné

16. Akcie realizované pre verejnosť 

Semináre a školenia o ochrane finančných 

záujmov EÚ v SR organizované ONÚ OLAF

Ostatné

8.

Komunikačný nástroj - Vzdelávacie a informačno-komunikačné akcie

Tlačené materiály 



GP SR - Generálna prokuratúra SR BSK - Bratislavský samosprávny kraj

OIP ÚV SR - odbor informovanosti a 

publicity Úradu vlády SR

MPC - Metodicko-pedagogické 

centrum

OFZ EÚ - ochrana finančných záujmov EÚ 

v SR

MF SR (CO) - Ministerstvo financií SR 

(Certifikačný orgán)

SRRO - sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom

MIRRI - Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky

TS - Tlačová správa
EŠIF - Európske štrukturálne a 

investičné fondy

PSK - Pracovná skupine pre komunikáciu EPPO - Európska prokuratúra

ÚV SR - Úrad vlády SR

sieť AFCOS - (Anti-Fraud Coordination 

Service) je sieť pre koordináciu boja 

proti podvodom

VS - Výročná správa PMÚ SR - Protimonopolný úrad SR

CKO - Centrálny koordinačný orgán
OP TP - Operačný program Technická 

pomoc 

ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
NAKA P PZ SR - Národná kriminálna 

agentúra Prezídia policajného zboru SR

MV SR - Ministerstvo vnútra SR MF SR - Ministerstvo financií SR


