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Predslov

Prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), investuje európska únia
miliardy eur do vytvárania pracovných miest a udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva
a životného prostredia. Programy na podporu zvyšovania zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej rovnosti,
konkurencie a poľnohospodárstva sa spoliehajú na rozpočet na programové obdobie rokov 2014-20 vo
výške 450 miliárd eur. Tieto investície sú kriticky dôležité pre rozvoj a rast ekonomiky vo všetkých
členských štátoch EÚ.
Vzhľadom na veľkosť týchto finančných tokov, najdôležitejšou otázkou je nastavenie správnych
mechanizmov pre zmiernenie rizika zneužitia zdrojov. Podvody a korupcia odvádzajú peniaze daňových
poplatníkov určené na investície do tvorby pracovných miest a socio-ekonomický rozvoj. V konečnom
dôsledku to môže tiež vážne naštrbiť dôveru verejnosti.
Počas aktuálneho programového obdobia čelí vláda Slovenskej republiky hrozbám ohrozenia integrity
EŠIF. V reakcii na to si vláda osvojila holistický prístup založený nielen na potrebe zlepšiť odhaľovanie
a vyšetrovanie podvodov a korupcie, ale tiež na prevencii prostredníctvom riadenia rizika a vnútornej
kontroly.
V rámci tohto úsilia pomôcť krajinám bojovať proti podvodom a korupcii pomohlo OECD vláde
Slovenskej republiky zmodernizovať svoju stratégiu riadenia pre EŠIF. Berúc do úvahy súčasné,
robustné normatívne a strategické rámce, sa OECD sústredilo na prekonanie problémov súvisiacich
s implementáciou. Výsledkom je plán opatrení, ktorý ponúka na mieru vypracované usmernenie pre
riadiace orgány, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu na prevádzkovej úrovni ako aj pre ústredné orgány
štátnej správy, ktoré celkovo riadia túto oblasť. Táto stratégia navrhuje konkrétne opatrenia na účely
nového zadefinovania hodnotenia a zmierňovania rizika a obsahuje tiež návrhy pre vyššiu mieru
presnosti procesu posúdenia rizika prostredníctvom lepšieho využívania údajov.
Popri dôslednom posúdení rizika si efektívne riadenie rizík podvodov a korupcie vyžaduje aj
nekompromisnú kultúru riadenia rizík, aby hodnotenie viedlo k lepšiemu rozhodovaniu. S tým ako vznikajú
nové riziká sa vláda potrebuje sústrediť na ďalšie zlepšovanie kapacity a zručností. Tu prezentovaná
stratégia poskytuje usmernenie o potrebných krokoch pre dosiahnutie tohto cieľa, spolu s názormi na to,
ako monitorovať a vyhodnocovať celkový rámec riadenia rizika. Lepšia koordinácia medzi riadiacimi
orgánmi, ústrednými orgánmi verejnej správy, Úradom pre verejné obstarávanie, orgánmi činnými
v trestnom konaní a regulačnými orgánmi môžu pomôcť dosiahnuť ďalší pokrok v tomto úsilí.
Prevencia podvodov a korupcie v EŠIF je zdieľanou úlohou. Táto stratégia uvádza kľúčové opatrenia
pre presadenie spoločného chápania týchto úloh, s usmernením o tom, ako ich naplniť. Stratégia
vychádza z Odporúčaní Rady OECD o verejnej integrite a súvisiacich medzinárodných noriem, ako aj
poznatkov členských a partnerských krajín OECD. Jej konečným cieľom je podporiť efektívnejšie
predpisy týkajúce sa integrity na účely zlepšenia života a výsledkov pre občanov Slovenskej republiky.
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Zhrnutie

Podvody a korupcia ohrozujú efektívne využitie peňazí daňových poplatníkov v prospech kľúčových
prijímateľov verejných politík a investícií: čiže pre naše obce a občanov. V prípade objavenia sa takýchto
rizík klesá dôvera občanov v štát a následky podvodu a korupcie sa stávajú akútne zjavnými. EŠIF,
pozostávajúce z piatich štrukturálnych fondov vytvorených na účely podpory harmonického rozvoja
v členských štátoch EÚ sú nástrojom s enormným potenciálom pre ekonomický rast a sociálny rozvoj
v Európskej únii. Objem investícií na roky 2014-20 je 450 miliárd eur, z toho vyše 15 miliárd eur len
pre Slovenskú republiku. Tieto investície so sebou nesú riziko, vrátane potenciálu pre podvody, korupciu
a zneužitie.
Na to, aby investície z EŠIF dosiahli ciele svojich politík, vytvárali pracovné miesta a podporovali
udržateľné európske hospodárstvo je kľúčovo dôležitým, aby členské štáty disponovali dôkladnými
predpismi, zručnosťami a nástrojmi pre riadenie rizika. Vychádzajúc z týchto predpokladov táto stratégia
poskytuje cielené usmernenie pre slovenské orgány implementácie z pohľadu posilnenia ich postupov
v riadení rizika podvodov a korupcie. Táto stratégia identifikuje dve kľúčové rozvojové oblasti:
1) posilnenie posúdenia rizika podvodov a korupcie, so zameraním na prístupy vychádzajúce
z informácií a 2) prijatie systematického prístupu k riadeniu rizík podvodov a korupcie v rámci EŠIF.

Posilnenie posúdenia rizika
Počas aktuálneho programového obdobia, riadiace orgány (RO) v Slovenskej republike dosiahli pokrok
v zdokonaľovaní svojich rámcov riadenia rizika a postupov pre implementáciu operačných programov.
Avšak stále ostávajú možnosti pre ďalšie zlepšenie posúdenia rizika podvodov a korupcie. Zúčastnené
RO presne neidentifikovali všetky relevantné inherentné riziká, takže isté riziká podvodu a korupcie
zostali nezistené a nezmenšené. Aby sa zabezpečilo, že ich postupy pre riadenie rizika poskytnú silný
základ pre identifikáciu všetkých relevantných rizík podvodu a korupcie vo vzťahu k fondom EŠIF, RO
môžu posúdiť a aktualizovať svoje procesy posúdenia rizika a katalógy rizík na účely vyššej miery ich
objasnenia a rozsahu. Taktiež môžu zlepšiť presnosť svojich profilov rizika prostredníctvom dôslednejšej
analýzy a vyhodnocovania rizika.
Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite podporuje prijatie strategického prístupu k otázkam
integrity, vnútornej kontroly a riadenia rizika. V Slovenskej republike, RO môžu prijať strategický dohľad
nad riadením rizík podvodov a korupcie v EŠIF. Osobitne orgány implementácie môžu lepšie využívať
posúdenia rizika, ako vstupy pre rozhodovacie procesy a na to, aby sa uistili, že zdroje budú alokované
do oblastí, ktoré sú náchylné na podvod a korupciu. Navyše, RO v plnej miere nevyužívajú prístupy
alebo nástroje založené na údajoch. Lepšie využitie nástroja Arachne pre vyhodnocovanie rizika ako aj
národných databáz by mohlo posilniť hodnotenie týchto rizík.

Prijatie systematického prístupu k riadeniu rizika podvodov a korupcie
RO v Slovenskej republike vypracovali a prijali vlastné postupy pre posúdenie rizika podvodov v súlade
s požiadavkami Európskej komisie. Avšak orgány implementácie môžu prijať kroky na zlepšenie správy
rizika podvodu a korupcie a opustiť aktuálny prístup „zaškrtnutia okienka“. Napríklad, v niektorých RO
postupy riadenia rizika neuvádzajú explicitné zameranie na podvod a korupciu, čo vedie k ad hoc
postupom v riadení takýchto rizík. Posilňovanie proaktívnej kultúry riadenia rizika môže pomôcť RO
posilniť správu rizika podvodov a zahrnúť riadenie rizika podvodov a korupcie do existujúcich postupov.
To znamená ísť nad rámec poskytovania kódexov a pravidiel a komunikácie hodnôt a princípov riadenia
rizika zamestnancom. RO si môžu vytvoriť alebo prepracovať svoje explicitné predpisy na boj proti
podvodom a tak preukázať svoj záväzok v prospech integrity a komunikovať ako konkrétne dokáže
riadenie rizík podvodu a korupcie pomôcť pri dosahovaní cieľov operačných programov.
Rozšírenie spolupráce a zdieľanie poznatkov sú životne dôležité preto, aby mohli orgány implementácie
maximalizovať svoje zručnosti a expertízu na účely zmierňovania rizík podvodu a korupcie. V Slovenskej
republike RO bežne nekomunikujú s ostatnými orgánmi zodpovednými za riadenie alebo dohľad nad
EŠIF, napríklad s certifikačným orgánom, Koordinačnou službou pre boj proti podvodom (AFCOS),
orgánom auditu (Ministerstvo financií) alebo Úradom pre prevenciu korupcie. Navyše, RO systematicky
nekomunikujú ani s orgánmi činnými v trestnom konaní, napríklad s Generálnou prokuratúrou potom, ako
získajú znalosť o prípadoch podvodu alebo korupcie. Zriadením akčnej jednotky v rámci siete AFCOS
a organizáciou fór pre výmenu informácií môže vláda Slovenskej republiky poskytnúť orgánom
implementácie prostriedky pre zlepšenie posúdenia rizika a zabezpečiť, aby bolo riadenie rizika podvodu
a korupcie zahrnuté do postupov daných orgánov.
Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite podčiarkuje potrebu poskytnúť verejnému sektoru
dostatočné školenie a usmernenie pre aplikáciu štandardov na pracovisku. V skutočnosti, ľudia
a zručnosti sú základom efektívneho posúdenia rizika podvodu. Vďaka usmerneniam od Centrálneho
koordinačného orgánu, Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom môže
spolupracovať s RO a vytvoriť formalizované a pravidelné školenia pre zvýšenie kapacity pre
odhaľovanie rizík podvodov a korupcie. Praktické poradenstvo týkajúce sa reálnych prípadov
a programov, vrátane „červených vlajok“ a primeraných nápravných opatrení, je možné integrovať do
týchto školiacich aktivít.
V Slovenskej republike sa zúčastnené RO nachádzajú v piatej fáze programov riadenia rizika, čo
znamená, že v roku 2019 spúšťajú proces monitoringu a hodnotenia. Všetky operačné programy môžu
tento proces zlepšiť prostredníctvom väčšieho zamerania sa na hodnotenie súčasných postupov riadenia
rizika podvodov a korupcie. Napríklad umožniť nastavovanie kritérií pre porovnávanie medzi RO
a neustále zlepšovať riadenie rizika, pracovné skupiny pre riadenie rizika môžu vypracovať formuláre
s primeranými kritériami pre meranie.
Veľký objem, zložitosť a hodnota investície z EŠIF predstavujú atraktívny cieľ pre podvody a korupciu
v Slovenskej republike ako aj v ostatných členských štátoch EÚ. Národné orgány môžu spolupracovať,
aby tak lepšie riadili riziká podvodu a korupcie a zabezpečili integritu EŠIF. V tomto úsilí by jednotlivé
štáty mohli zabezpečiť, aby občania vnímali prínos z týchto investícií v rozličných odvetviach a týmto
posilniť dôveru ako v štát tak aj programy financované z EŠIF.

1 Európske štrukturálne a investičné
fondy v Slovenskej republike:
Prehľad rizík podvodu a korupcie

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) zahŕňajú Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny
fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky sociálny fond a Európsky námorný
a rybársky fond. EŠIF môžu podporovať rozvoj a zvyšovanie kvality života občanov v Európskej únii –
prostredníctvom investícií do infraštruktúry, výskumu a vývoja, zamestnanosti a vzdelávania,
poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. S rozpočtom vo výške 454 miliárd eur pre aktuálne
programové obdobie 2014-20 predstavujú EŠIF hlavný nástroj investičnej politiky EÚ (European
Commission, 2015[1]).
Napriek podstatným prínosom, ktorý tieto fondy môžu priniesť, niektoré krajiny musia riešiť prípady
systematickej korupcie a podvodu na vlastné náklady. Počas uplynulých štyroch rokov vyšetroval
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) viac prípadov podvodov a korupcie, ktoré sa týkali
štrukturálnych fondov ako akejkoľvek inej oblasti rozpočtu EÚ (Teffer, 2018[2]). Podľa Európskej komisie
(EK), podvody voči finančným záujmom EÚ dosiahli sumu približne 3 miliardy eur ročne, čo zhruba
zodpovedá 2% jej ročného rozpočtu (European Commission, 2018[3]). Európsky fond regionálneho
rozvoja a Kohézny fond sú fondami, ktoré sú najviac postihnuté podvodným správaním. Popri priamych
finančných stratách, zneužívanie zdrojov a podvodné aktivity bránia operačným programom (OP)
dosiahnuť svoje ciele a môžu vytvárať kultúru nedôvery verejnosti na úrovni členských štátov ako aj celej
EÚ.
Podvod a korupcia vo financovaní prostredníctvom EŠIF majú priamy negatívny dopad na občanov
v rámci EÚ. Zdroje je možné získať späť na základe vyšetrovania OLAF, čo znamená, že projekty
súvisiace s OP je možné pozastaviť – alebo v niektorých prípadoch sa možno nikdy nebudú realizovať,
ako k tomu už došlo v Slovenskej republike. V roku 2016, OLAF odporúčalo vrátenie sumy 631 miliónov
eur (v roku 2015, 888 miliónov eur) (European Court of Auditors, 2019[4]). V týchto prípadoch občania
strácajú výhody z projektov, ktorých cieľom je zlepšiť socio-ekonomický vývoj v EÚ a krajiny možno
nebudú mať príležitosť na budúce financovanie. Navyše, podvod a korupciu vnímajú mnohí občania EÚ
ako vážny problém vo vzťahu k výdavkom EÚ. V nedávnom prieskume Eurobarometer sa 68% občanov
EÚ vyjadrilo, že si myslia, že korupcia je v ich krajine rozšírená (European Commission, 2017[5]). Čo sa
konkrétne týka EŠIF, nedávne škandály vo viacerých členských štátoch upútali ešte väčšiu pozornosť na
otázky podvodu a korupcie súvisiace s fondmi, čo spôsobuje hnev verejnosti po celej EÚ. V roku 2017
nahlásili členské štáty nezrovnalosti spojené s podvodmi v celkovej výške 320 miliónov eur len
v Kohéznom fonde a v Európskom námornom a rybárskom fonde (European Commission, 2018[3]).
Veľkosť tohto problému sa ďalej odzrkadľuje vo vyšetrovacích aktivitách OLAFu: ku koncu roka 2018 sa
73 z 362 prebiehajúcich prípadov vyšetrovania týkalo špecificky EŠIF (Teffer, 2018[2]).

Projektový cyklus EŠIF a problémy Slovenskej republiky v minulosti
EŠIF poskytujú podporu pri realizácii stratégie Európa 2020, ktorá sa zameriava na inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast ako spôsob pre prekonanie štrukturálnych slabostí hospodárstva v Európe.
Tieto fondy by mali zlepšiť konkurencieschopnosť a produktivitu v Európe a podporiť udržateľné sociálne
trhové hospodárstvo (European Commission, n.d.[6]). V rámci toho sú OP v členských štátoch EÚ
nastavené v súlade s tematickými cieľmi EŠIF a stratégiou Európa 2020. Fondy predstavujú príležitosť
pre všetky členské štáty, ale osobitne v krajinách strednej a východnej Európy predstavujú štrukturálne
fondy podstatný stimul pre verejné financie.
Po stanovení rozpočtu, spoločných pravidiel, princípov a priorít pre každý fond v rámci EŠIF, EK vedie
konzultácie s členskými štátmi, aby vypracovala návrh partnerskej dohody, zatiaľ čo členské štáty tiež
predstavia návrhy na OP. Programy implementujú členské štáty, čo zahŕňa výber, monitoring
a vyhodnotenie státisícov projektov. Túto prácu organizujú riadiace orgány v každej krajine a/alebo
regióne: RO môže byť ministerstvom, regionálnym orgánom verejnej správy, orgánom miestnej
samosprávy alebo iným orgánom verejnej správy, ktorý bol určený a schválený príslušným členským
štátom. EK vypláca každej krajine certifikované výdavky a monitoruje každý program spolu s príslušnou
krajinou (Graf 1.1).

Graf 1.1. Riadenie EŠIF
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Granty z fondov sú vyplatené v prospech konkrétnych projektov alebo organizácií v súlade s predpismi
EÚ v jednotlivých oblastiach, napríklad poľnohospodárstvo, mládež a sociálna inklúzia a ďalšie. Na to,
aby uchádzači mohli čerpať výhody z týchto grantov, musia reagovať na výzvy iniciované zo strany RO.
Potom, ako uchádzači odpovedajú na výzvu a zašlú svoje žiadosti, RO vykoná prvotné hodnotenie, po
ktorom nasleduje komplexnejšie hodnotenie celej žiadosti. Ak je žiadosť úspešná v oboch fázach,
vypracuje sa dohoda o financovaní, ktorá špecifikuje podmienky financovania. Úspešný uchádzač sa

potom stáva prijímateľom grantu počas fázy riadenia zmluvy v rámci projektového cyklu. V rámci toho
prijímateľ implementuje aktivity projektu v súlade s požiadavkami EŠIF, ktoré sú monitorované zo strany
MA. To zahŕňa kontrolu žiadostí o platbu a vykonanie monitorovacích návštev na mieste, aby sa
zabezpečilo, že všetky výdavky sú v súlade so stanovenými pravidlami. Po ukončení aktivity vykonáva
RO kontroly, či aktivita bola ukončená a či sú všetky záznamy presné a k dispozícii, keďže audity sa
môžu naďalej realizovať aj roky po ukončení projektu (Department for Communities and Local
Government, 2015[7]).
Prostredníctvom deviatich národných a regionálnych programov bolo Slovenskej republike alokovaných
15,32 miliárd eur z EŠIF na roky 2014-20. S národným príspevkom vo výške 4,72 miliardy eur má
Slovenská republika celkový rozpočet 20,04 miliardy eur, ktoré sú určené na investície do rozličných
oblastí, od tvorby pracovných miest a rastu po podporu udržateľnej dopravy ako aj ochrany životného
prostredia a na investície do výskumu a inovácií. Zatiaľ čo všetky fondy sú určené na podporu socioekonomického rozvoja Slovenskej republiky, pre aktuálne programové obdobie boli stanovené
nasledujúce ciele:


Zamestnanosť – podpora pre 250 000 nezamestnaných,
pracovníkov a dlhodobo nezamestnaných



Vzdelávanie – zlepšenie vzdelávania a školení prostredníctvom iniciatív pre vyše 100 000 žiakov
a študentov



Doprava a infraštruktúra – rekonštrukcia alebo obnova 111 km železníc a 17 070 km novo
vybudovaných ciest ako aj vybudovanie alebo obnova 157 310 metrov štvorcových verejných
alebo komerčných budov



Sociálna inklúzia – podpora pre 150 obcí s najviac zanedbanými rómskymi komunitami



Firmy – podporených bolo približne 15 000 firiem a 5 200 startupov, pričom bolo vytvorených viac
ako 6 000 nových pracovných miest



Životné prostredie a energetika – recyklácia odpadu sa zvýšila o 197 466 ton za rok a opatrenia
pre ochranu pred povodňami pomohli 13 000 ľuďom



IKT infraštruktúra – širokopásmové pokrytie a siete budúcej generácie dosiahli pokrytie 100%
rýchlosťou 30 Mbit/s



Výskum a inovácie – bolo zamestnaných viac ako 1 000 nových výskumníkov na plný úväzok
a podpora bola poskytnutá 4 580 podnikom na účely uvedenia nových produktov na trh



Verejná správa – až na 20 ministerstvách boli zavedené systémy pre riadenie kvality a školenia
pre zamestnancov verejnej správy na účely modernizácie verejného obstarávania



Poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj – modernizácia takmer 1 250 malých a stredných fariem
s cieľom zlepšiť ich hospodárske výsledky; financovanie nákladov na založenie nového podniku
pre približne 600 mladých farmárov; bolo vytvorených viac ako 2 000 pracovných miest
vo vidieckych oblastiach; a 21% celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy bolo určených
na podporu biodiverzity a/alebo krajinotvorby (European Commission, 2014[8]).

osobitne

nízko-kvalifikovaných

V Slovenskej republike predstavujú EŠIF užitočný nástroj pre modernizáciu infraštruktúry, napríklad
vo vzdelávaní, sociálnych službách a výstavbe v mestách a obciach. Taktiež umožnili implementáciu
množstva veľkých projektov, ktoré by neboli možné bez financovania zo strany EÚ (KPMG, 2016[9]).
Rovnako ako príležitosti pre členské štáty, implementácia veľkých súm z financií EÚ môže predstavovať
zložitú úlohu, s ktorou súvisí množstvo rozličných rizík. Programové obdobie 2007-2013 bolo ovplyvnené
meškaním v riadení nastavenia a kontrolných mechanizmov pre OP v Slovenskej republike, ktoré viedli
k nízkej miere zazmluvnenia, ktoré pokračovalo do začiatku aktuálneho programového obdobia. Vláda
Slovenskej republiky odvtedy prijala opatrenia na zabezpečenie väčšej miery transparentnosti vo veci
riadenia fondov ako aj zjednodušených postupov.

Avšak, vláda čelí neustálym výzvam z pohľadu riadenia rizík podvodu a korupcie a prevencie
nezrovnalostí pri implementácii EŠIF. Nezrovnalosti nie sú vždy podvodného charakteru; môžu
naznačovať plytvanie, nesprávne riadenie alebo systémové problémy v Systéme riadenia a kontroly
1
(SRK) . Na druhej strane, podvodné nezrovnalosti sú také, ktoré sú vykonané úmyselne. Počas
programového obdobia 2007-13 boli nasledujúce nezrovnalosti vykazované najčastejšie a spôsobili
najväčší finančný dopad v Slovenskej republike:


Nedostatok transparentnosti vo výbere a hodnotení projektov, ktoré sa majú realizovať v rámci
OP



Porušenie pravidiel a postupov obstarávania



Predkladanie výdavkov, ktoré nie sú v súlade so skutočne realizovanými prácami



Nezabezpečenie férovej hospodárskej súťaže (Höslová, 2015[10]); (Government of the Slovak
Republic, 2014[11]).

Konkrétne, Slovenská republika zaznamenala opakované nedostatky vo vzťahu k verejnému
obstarávaniu na úrovni prijímateľov a nedostatočné overenie zo strany riadiacich orgánov. Ako sa im
podrobnejšie venuje nasledujúca kapitola, riziká podvodu a korupcie sa môžu ukázať v ktorejkoľvek fáze
projektového cyklu. Konkrétne, Slovenská republika a množstvo ďalších členských štátov už sa stretlo
s komplikáciami súvisiacimi so zmierňovaním rizík v rámci výberu projektov a fáz implementácie.

Riziká schémy podvodov a korupcie
Podvody, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ sú definované v článku 3 Smernice (EÚ) 2017/1371
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva: sú
charakterizované ako úmyselné činy podvodu so zámerom dosiahnuť osobný zisk alebo spôsobiť stratu
inej strane (European Parliament, 2017[12]). Definícia korupcie, ktorú použila EK je zneužitie verejnej
pozície na súkromný zisk. Typy podvodných nezrovnalostí, ktoré sa vyskytujú v implementácii OP
obsahujú, okrem iného: falšované účty/falšované podklady; chýbajúce a neúplné dokumenty; porušenie
pravidiel verejného obstarávania a neoprávnené výdavky. EK ako aj členské štáty musia prijať opatrenia
na ochranu finančných záujmov EÚ pred podvodmi a korupciou podľa článku 325 Zmluvy o fungovaní
EÚ (ZFEÚ) (European Union, 2016[13]).
Počas súčasného programového obdobia kládla EK väčší dôraz na prevenciu podvodov v implementácii
EŠIF v reakcii na systémové výzvy, ktoré boli vyzdvihnuté v predchádzajúcich programových obdobiach.
Osobitne, mnoho členských štátov má skúsenosť s prípadmi podvodov a korupcie vo výbere projektov
a vo fáze implementácie v rámci projektových cyklov financovaných zo strany EŠIF, potenciálne
z dôvodu množstva aktérov zapojených do procesu riadenia a realizácie OP. Páchatelia si našli spôsoby
ako prispôsobiť svoje nekalé plány nielen na kontext EŠIF vo všeobecnosti, ale tiež na konkrétne fondy a
OP. Na základe prieskumu OECD u vyše 80 zamestnancov orgánov implementácie v členských štátoch
ako aj z rozhovorov s expertmi vyplýva, že medzi hlavné riziká v každej fáze patria nasledovné:


V úvodnej fáze projektového cyklu spočívajú potenciálne riziká podvodov a korupcie v procesoch
samotnej aplikácie ako aj výberu projektov. Napríklad, v snahe o získanie financovania projektu
môže uchádzač predložiť falošné vyhlásenie na posilnenie šancí pre svoju žiadosť. V realite
uchádzač nemusí disponovať expertízou alebo kapacitami potrebnými pre riadnu realizáciu
projektu. Čo sa týka výberu projektov, uchádzač sa môže snažiť ovplyvniť členov výberovej
komisie a tak zabezpečiť výber svojho projektu. V niektorých prípadoch dokonca môžu uchádzači
podplácať úradníkov. Poprípade, členovia výberovej komisie môžu mať prepojenie na uchádzača
alebo sa s ním vopred dohodnúť, že mu pomôžu získať financovanie pre projekt. Podvod alebo
korupcia v tomto štádiu môžu mať vplyv na projektový cyklus, pričom páchatelia môžu použiť
nezákonné praktiky v neskorších fázach, aby tak zakryli pôvodnú schému.



Riziká podvodu a korupcie, ktoré sa objavujú počas fázy implementácie sú potenciálne
spôsobené počtom zapojených aktérov. Navyše, vo fáze implementácie existuje riziko vzniku
množstvo rizík špecificky súvisiacich s obstarávaním. Napríklad, členovia RO alebo prijímateľ
môžu nastaviť špecifikácie výberového konania na mieru konkrétneho dodávateľa alebo
poskytnúť citlivé informácie z ponúk jednej konkrétnej spoločnosti alebo jednotlivcovi.
Spoločnosti alebo dodávatelia sa môžu tiež vopred dohodnúť na svojich ponukách, aby vyhrali
výberové konanie.



Hoci sa s fázami uzavretia a hodnotenia projektu spája menej rizík podvodu alebo korupcie,
páchatelia môžu predložiť sfalšovanú dokumentáciu, aby zakryli podvodné alebo korupčné
aktivity, ktoré sa udiali skôr v rámci projektu, čo v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že
daná aktivita nebude odhalená. V niektorých prípadoch môžu páchatelia podplácať alebo sa
vopred dohodnúť s audítormi alebo hodnotiteľmi, aby si zabezpečili, že ich správy a zistenia
zakryjú pôvodnú podvodnú schému.

Napriek zameraniu EK a členských štátov na realizáciu opatrení na boj proti podvodom počas
aktuálneho programového obdobia ako aj v nasledujúcom v rokoch 2021 až 2027, naďalej zostáva
nevyriešenou otázka riadenia rizika podvodov a korupcie. V audite publikovanom v roku 2019 o riešení
podvodov v čerpaní uviedol Európsky dvor audítorov zlepšenie opatrení na prevenciu podvodov vo
vzorke RO, ale zdôraznil potrebu ďalšieho zlepšovania pre proaktívne odhaľovanie podvodov. Navyše,
zistenia poukázala na to, že RO si nevypracovali postupy pre monitoring alebo hodnotenie dopadu
svojich opatrení na boj proti podvodom. V neposlednom rade, audit zistil, že miera odhalenia podvodov
publikovaná Európskou komisiou nemusí nevyhnutne odzrkadľovať efektivitu mechanizmov pre
odhaľovanie, ktoré zaviedli členské štáty alebo poukazovať na to, koľko podvodov sa skutočne podarilo
odhaliť. Namiesto toho, tieto údaje skôr zobrazujú koľko prípadov sa členské štáty rozhodli nahlásiť
Európskej komisii (European Court of Auditors, 2019[4]).

Partnerstvo OECD s Centrálnym koordinačným orgánom a vládou Slovenskej
republiky
Centrálny koordinačný orgán (CKO), ktorý je súčasťou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (UPVII), zohráva kriticky dôležitú úlohu pri zabezpečovaní princípov integrity,
zodpovednosti a transparentnosti programov financovaných z EŠIF. Bol zriadený v júni 2016 a riadi
a koordinuje implementáciu OP medzi jednotlivými orgánmi v SR. CKO požiadal OECD o podporu
pri zlepšovaní odolnosti prostredia EŠIF a jeho schopnosti ochrániť zdroje pred podvodom a korupciou.
CKO navrhol účasť štyroch riadiacich orgánov v projekte, aby sa tak pokrylo širšie spektrum vyspelosti
a schopnosti riadiť tieto riziká. Štyri zúčastnené RO majú na starosti nasledujúce OP: Kvalita životného
prostredia; Ľudské zdroje; Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie. Predpisy, postupy a poznatky
týchto RO poskytli základ pre analýzu a opatrenia uvedené v tejto stratégii.
Popri vyššie uvedených RO, CKO a OECD prizvali množstvo iných orgánov zo Slovenskej republiky, aby
zabezpečili, že stratégia bude do úvahy brať rozličné úlohy a skúsenosti v riadení rizík podvodu
a korupcie v OP. Medzi slovenské orgány, ktoré sa zúčastnili na misiách a workshopoch OECD
a poskytli dokumentáciu a vstupy pre stratégiu patria: Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), Generálna
prokuratúra (GP), Protimonopolný úrad (PMÚ), odbor obstarávania ÚPVII, Jednotka pre boj proti korupcii
na Úrade vlády, Ministerstvo financií (certifikačný orgán, orgán auditu) a centrálny kontaktný útvar pre
OLAF.
OECD posúdilo príslušnú legislatívu, predpisy, postupy a nástroje pre riadenie rizík a, na účely zberu
informácií, zorganizovalo päť misií, workshopy a konzultácie s účastníkmi projektu. Počas misií sa
experti a odborníci z praxe z Estónska, Írska, Lotyšska, Holandska, Španielska a Spojeného kráľovstva
podelili o svoje skúsenosti prostredníctvom praktických prípadových štúdií zo svojich krajín. Na štvrtú

misiu si tím OECD prizval skúseného zástupcu z Európskej komisie, aby poskytol účastníkom holistický
pohľad na hlavné výzvy a príležitosti pre členské štáty z pohľadu zmierňovania rizika podvodu a korupcie
v prípade financovania zo štrukturálnych fondov. Navyše, OECD vykonala prieskum u približne
80 zamestnancov orgánov implementácie v ostatných členských štátoch, aby získala pohľad
na najčastejšie sa vyskytujúce riziká a schémy podvodu a korupcie, s ktorými sa ostatné krajiny stretli
v rámci projektového cyklu EŠIF. Počas Týždňa integrity 2019, zorganizovala OECD seminár s expertmi
z členských štátov a inštitúcií na úrovni EÚ, aby získala ich pohľad na rozličné tematické oblasti, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto stratégie. V neposlednom rade, tím OECD preskúmal schémy podvodov
a korupcie zahŕňajúce EŠIF.
Reflektujúc analýzu a vstupy z týchto aktivít, stratégia je rozdelená do dvoch hlavných tematických
oblastí. Prvou je posúdenie rizika podvodu a korupcie, so zameraním sa na lepšie využitie dát. Druhou je
správa rizika podvodu a korupcie, vrátane aktívnej spolupráce medzi orgánmi implementácie, školenia
a budovanie kapacít, koordinácia a nakoniec monitoring a vyhodnotenie (M&E) postupov pre riadenie
rizika podvodu a korupcie. Navrhnuté opatrenia a priority týkajúce sa týchto oblastí vychádzajú
zo súčasných postupov a kapacity RO a ostatných projektových partnerov v Slovenskej republike.

Poznámka
1

Riadiace orgány majú vytvoriť systém riadenia a kontroly pre svoj operačný program, aby tak
zabezpečili, že projekty budú implementované s vhodnou finančnou kontrolou. Cieľom týchto systémov
je predchádzať, odhaľovať a naprávať všetky nezrovnalosti a zabezpečiť úplnú legálnosť a regulérnosť
výdavkov.

2 Zvýšenie miery posúdenia rizika

podvodu a korupcie v európskych
štrukturálnych a investičných
fondoch v Slovenskej republike

Úvod
Komplexné posúdenie rizika podvodov je základným nástrojom pre zabezpečenie integrity v EŠIF
a na plnenie cieľov operačných programov (OP). Od riadiacich orgánov (RO) v Slovenskej republike sa
vyžaduje, aby vykonávali posúdenie rizika v súlade s článkom 125 odsek 5, c) Nariadenia 1303/2013
a prijímali primerané opatrenia na boj proti podvodom na základe identifikácie rizika. Regulačné
a politické rámce ponúkajú RO istú mieru flexibility z pohľadu individuálneho nastavenia posúdenia rizika
v konkrétnom kontexte. Samozrejme, tak ako je uvedené v tejto kapitole, postupy riadenia rizika
jednotlivých RO odzrkadľujú rozdiely v prostredí, aktivitách a programoch. Tieto rozdiely sú osobitne
viditeľné v posúdení rizika a katalógoch rizík.
Zatiaľ čo medzi jednotlivými RO sú rozdiely z pohľadu riadenia a hodnotenia rizík podvodu a korupcie,
čelia spoločným výzvam a sú pred nimi rovnaké príležitosti – napríklad potreba zlepšiť analýzu rizík
podvodu a korupcie a možnosť lepšie využívať údaje vo svojich procesoch. Na základe rozhovorov
a výskumu OECD v oblasti aktivít pre riadenie a kontrolu rizika v Slovenskej republike, táto kapitola sa
venuje opatreniam vo verejnom sektore na účely zvýšenia kvality jeho prístupu k riadeniu a hodnoteniu
rizík podvodu a korupcie v spojitosti s EŠIF, so zameraním na nasledujúce kľúčové priority:


Priorita 1 – Identifikovať relevantné riziká zintenzívnením zamerania sa na podvod a korupciu



Priorita 2 – Zlepšiť presnosť a konzistentnosť analýzy a vyhodnocovania rizík



Priorita 3 – Rozšíriť analýzy kontrolných aktivít pri výkone posúdenia rizika



Priorita 4 – Lepšie využívať národné a externé databázy a analytiku dát pre hodnotenie rizík



Priorita 5 – Zlepšiť využívanie nástroja Arachne pre posudzovanie rizika a tak zvýšiť úroveň
posúdenia rizika.

Priorita 1 – Identifikovať relevantné riziká zintenzívnením zamerania sa
na podvod a korupciu
Analýza situácie
Tri zo štyroch zúčastnených RO si vytvorili pracovné skupiny pre riadenie rizika. Tieto pracovné skupiny
pozostávajú z členov rozličných oddelení na RO, expertov zo sprostredkovateľských orgánov (SO)
a zástupcov z platobných jednotiek. Primárnou úlohou týchto pracovných skupín je identifikovať,
analyzovať a vyhodnotiť riziká; zadefinovať existujúce kontrolné mechanizmy; zozbierať vstupy
z ostatných jednotiek; monitorovať riziká a prijať opatrenia na zmiernenie. Pracovné skupiny pre riadenie
rizika vypracovávajú katalóg rizík, ktorý sumarizuje všetky možné identifikované riziká, vrátane rizík
podvodu a korupcie. Na účely tvorby katalógov rizík využívajú pracovné skupiny historické poznatky
a skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia, zistenia auditu a správy z médií. Príslušné
postupy pre riadenie rizika pre jednotlivé OP taktiež uvádzajú rozličné metodiky na podporu posúdenia
rizika, napríklad prieskumy a interview.
OECD vykonala revíziu predpisov, procesov a postupov pre riadenie rizika a internú kontrolu, katalógov
rizika, organizačných schém, zápisníc zo stretnutí a inej podpornej dokumentácie štyroch zúčastnených
RO. Toto posúdenie sa sústredilo na koncepciu rámca riadenia rizika podvodu a jej aplikáciu vo
vybratých OP. RO si vytvorili záväzné postupy pre riadenie rizika, ktoré jasne uvádzajú metodiku pre
proces riadenia rizika. Metodika zahŕňa usmernenie zo strany Expertnej skupiny Európskej komisie pre
Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej ako EGESIF). Orgány implementácie sa môžu odvolávať
na EGESIF vo viacerých oblastiach, vrátane celkového Systému riadenia a kontroly (SRK), stratégie
auditu overenia riadenia pre získanie uistenia o riadnej implementácii OP. Konkrétne, usmernenia od
EGESIF, vrátane Posúdenia rizika podvodu a efektívnych a primeraných opatrení pre boj proti
podvodom, poskytujú odporúčania o tom, ako môžu RO prijímať efektívne a primerané opatrenia pre boj
s podvodmi na základe identifikovaných rizík (European Commission, 2014[14]).
Ako prvý kriticky dôležitý krok si štyri RO zúčastnené na projekte stanovili jasné ciele pre zníženie rizík
a zmiernenie ich dopadu na strategické a ciele aktivít OP. Medzi ich ciele patria:


Budovanie všeobecného povedomia a vnímania rizík v rámci jednotlivých rolí a oddelení na RO;



Efektívnejšia alokácia zdrojov podľa rizík;



Zabezpečenie efektívneho fungovania SRK v súlade s predpismi EÚ a vnútroštátnou legislatívou;
a



Posilnenie procesov pre kontrolu financovania a dodržiavania predpisov v rámci SRK, aby sa
minimalizovala potreba finančných korekcií.

RO v Slovenskej republike tiež prijali postupy pre posúdenie rizika, ktoré obsahujú identifikáciu rizík
podvodu. Posúdenie rizika je kriticky dôležitým nástrojom podpory pre RO na účely identifikácie, analýzy
a hodnotenia pravdepodobnosti a dopadu jednotlivých rizík, ako aj prepojení medzi rizikami v rámci
organizačných cieľov. Hodnotenia pomáhajú orgánom pochopiť hrozby týkajúce sa interného ako aj
externého prostredia a potom vykonať inventúru kontrolných aktivít a efektivity opatrení na zmiernenie.
Vo všeobecnosti uplatňujú pracovné skupiny pre riadenie rizika v Slovenskej republike podobný proces
hodnotenia, ktorý je uvedený v Graf 2.1.

Graf 2.1. Rámec pre riadenie a posúdenie rizika operačného programu v Slovenskej republikeZdroj: Postupy pre riadenie rizika pre operačný
program, Kvalita životného prostredia.

Posúdenia rizika v praxi nie sú vždy lineárnym procesom tak, ako je to zobrazené v grafe vyššie. Avšak
bežne sa stáva, že identifikácia rizika sa začína hodnotením inherentných rizík. Inherentné riziká
podvodu alebo „surové riziká“ sú hodnotené nezávisle od príslušných kontrol alebo opatrení na
zmiernenie. Ich hodnotenie zvyčajne zahŕňa analýzu, či už kvalitatívnu (napr. prieskumy, fokusové
skupiny, rozhovory a výskum spoza stola) alebo kvantitatívnu (napr. štatistická analýza a hodnotenia
štatistiky a historických údajov), na účely porozumenia ich pravdepodobnosti a dopadu. Identifikácia
inherentných rizík si vyžaduje pochopenie vesmíru známych rizík podvodu a podskupín rizík špecifických
pre každý OP alebo RO. Táto aktivita využíva výhody zo zapojenia zainteresovaných strán s expertnými
znalosťami rozličných funkcií a sektorov. Po vyhodnotení inherentných rizík je kriticky dôležitým krokom
analyzovať a vyhodnotiť „zostatkové riziká“, čiže riziká, ktoré zostanú potom ako sa organizácia pokúsila
ich zmierniť nejakým spôsobom. V rámci tohto kroku v procese hodnotenia sa určí pravdepodobnosť
a dopad každého rizika podvodu potom, ako sa do úvahy vezmú kontrolné aktivity súvisiace s
konkrétnym rizikom. Výsledok tohto hodnotenia je podkladom pre rozhodovanie o tom, či je potrebné
prispôsobiť kontroly zamerané na zmiernenie rizík vo vzťahu k vopred určenej tolerancii voči riziku tak,
ako je to podrobnejšie uvedené nižšie.
Postupy RO pre riadenie rizika signalizujú ich záväzok splniť požiadavky EÚ týkajúce sa riadenia EŠIF
a zosúladiť sa s medzinárodnými normami pre riadenie rizika. Avšak RO narážajú na viaceré výzvy
súvisiace s implementáciou, najmä v oblasti hodnotenia rizík podvodu a korupcie. Všetky štyri RO
vychádzali pri stanovení svojich postupov pre posúdenie rizika z EGESIF, ale aj tak sa ich procesy
a výstupy z mapovania rizík líšia. Dve zo štyroch zúčastnených RO využívajú formulár pre posúdenie
rizika podvodu vypracovaný Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na opatrenia pre boj proti
podvodom. Ostatné dva RO si vypracovali komplexnejšie hodnotenia a katalógy rizík, ktoré pokrývajú
mnoho oblastí a procesov, napríklad prípravu, implementáciu, monitoring a hodnotenie OP. Tieto oblasti
sú rozdelené do podoblastí – napríklad výber a vyhodnotenie projektov, verejné obstarávanie, žiadosť
o platby a monitoring projektu – pre ktoré sú detailne uvedené konkrétne riziká. Projektoví partneri
v Slovenskej republike uvádzajú, že tieto procesy sú tiež reprezentatívne aj pre ostatné RO. Počas tohto
hodnotenia sa objavili dve kľúčové veci:


Potreba odlíšiť inherentné riziká podvodu od ostatných typov rizík a kontrolných aktivít – katalógy
rizík podvodu sú obsiahle a niektorí zástupcovia RO si mýlili riziká podvodu s podnikateľskými
rizikami alebo zakategorizovali príčinu rizika ako riziko samotné. Napríklad, niektoré katalógy
rizika uvádzali „nedostatočné overenie efektivity nákladov“ a „nekonzistentný výkon expertného
hodnotenia“ ako inherentné riziká podvodu. Tieto nedostatky však signalizujú neefektívne

kontrolné opatrenia alebo iné druhy rizík. Ich zahrnutie do kategórie inherentných rizík podvodu
viedlo k zdĺhavému a často komplikovanému zoznamu „rizík“ u niektorých RO. V inom prípade,
mal RO problém s rozlíšením medzi schémami rizík podvodu a súvisiacimi červenými vlajkami.
Červená vlajka je varovným znakom, že mohlo dôjsť k výskytu podvodu alebo sa môže objaviť
v budúcnosti. Nie je to dôkaz podvodu, ale môže to upútať pozornosť na riziká. Schéma rizika
podvodu sa môže spájať s množstvom červených vlajok a môže si vyžadovať viacnásobné
kontroly. Zmätok v koncepciách rizika, napríklad inherentné riziká, červené vlajky a kontroly
pre zmiernenie naznačuje potrebu zvýšiť poznatky a kapacitu v uplatňovaní metodík posúdenia
rizika. Preto chyba spočívajúca v nahradení červených vlajok kontrolami rizík môže viesť
k rýchlemu rozšíreniu katalógov rizík. Napríklad, jeden OP identifikoval a vyhodnotil 167 rizík
podvodu a celkovo 327 rizík, vrátane širších strategických a prevádzkových rizík. Ťažkopádne,
príliš podrobné katalógy rizík si vyžadujú značné množstvo času na ich vyplnenie a môžu byť
prekážkou pri stanovovaní priorít rizík a zároveň zvýšiť administratívne zaťaženie.


Potreba lepšieho hodnotenia rizík podvodu a korupcie, berúc do úvahy projektový cyklus EŠIF –
katalógy najmenej dvoch RO neobsahujú niektoré riziká podvodu a korupcie, ktoré ohrozujú
projekty v rámci projektového cyklu financované z EŠIF. Napríklad, tieto katalógy rizík
neidentifikovali rozličné druhy rizík týkajúcich sa procesu obstarávania objednávok, ktoré vybrali
a riadili prijímatelia. Chýbajúce riziká v niektorých katalógoch RO odzrkadľujú potrebu zvyšovať
mieru poznatkov a povedomia o rizikách podvodu a súvisiacich opatreniach pre boj proti
podvodom v konkrétnych OP. Vynechanie kritických rizík tiež odzrkadľuje potrebu integrovať
rozličné perspektívy a kompetencie do procesu posúdenia rizika. Počas súčasnej fázy
identifikácie zasiela predseda pracovnej skupiny pre riadenie rizika členom skupiny formuláre
katalógu rizík, do ktorých majú vyplniť potenciálne riziká. V stanovenej lehote členovia vyplnia
a zasielajú dokument so seba-hodnotením na uvedenú emailovú adresu. Predseda potom vytvorí
ucelený katalóg rizík pre OP na základe kolektívnych odpovedí. Predseda vyhodnotí informácie
a rozhodne sa, či navrhne posúdenie nových rizík. Takého hodnotenie na základe prieskumu
ponúka isté výhody: veľký počet zamestnancov môže mať prístup a prispieť k procesu s menším
množstvom prekážok a hodnotenie je možné uskutočniť s nízkymi nákladmi. Avšak isté
záležitosti môžu spôsobiť omeškanie, napríklad obmedzené možnosti pokračovania, riziko
nesprávnej interpretácie odpovedí a príjem individuálnych odpovedí izolovane od ostatných.
V dôsledku toho môžu RO nesprávne vypočítať riziká podvodu a korupcie ak prehliadnu kritické
schémy podvodu a korupcie, napríklad obídenie súťažných postupov obstarávania, vopred
dohodnuté cenové ponuky a manipulácia s nákladmi.

Kľúčové opatrenie: Posúdenie a aktualizácia postupov pre posúdenie rizika, aby sa
zabezpečila vyššia miera jasnosti pri identifikácii rizík podvodu a korupcie v rámci
projektového cyklu EŠIF
Súčasné postupy RO je možné doplniť tak, aby sa objasnili koncepcie inherentných rizík, hlavné príčiny,
červené vlajky a kontrolné aktivity. Vypracovanie a aktualizácia referenčných materiálov a skutočných
schém podvodu a korupcie spolu s opatreniami na detekciu a predchádzanie rizík môžu tiež zlepšiť
identifikáciu inherentných rizík. Napríklad, poskytovanie informácií o skutočných prípadoch, ktoré
preukážu prepojenú podstatu rizík podvodu a korupcie, schém, červených vlajok a kontrolných opatrení
môžu poslúžiť ako informácia pre aktivity pracovných skupín pre riadenie rizika vo fáze identifikácie
inherentných rizík. Na tento účel by mohli usmernenie a referenčné materiály a vstupy pre pracovné
skupiny pre riadenie rizika obsahovať nasledujúce prvky:


Prominentné riziká podvodu a korupcie vo všetkých fázach projektového cyklu EŠIF, s popisom
schém podvodu a korupcie v každej fáze, predložené riadiacimi orgánmi



Červené vlajky pre riziká podvodu a korupcie v každej fáze projektového cyklu, podporené
údajmi a ukazovateľmi, ktoré je možné použiť na ich detekciu



Detailné prípadové štúdie, ktoré preukazujú to, ako sa uskutočnili konkrétne prípady podvodu
a korupcie, kto ich uskutočnil a ako došlo k podvodu alebo korupcii



Osvedčené postupy pre prevenciu a zmiernenie rizík podvodu a korupcie v každej fáze
projektového cyklu, vrátane kontrolných opatrení a aktivít.

Usmernenie EK kladie význam na zahrnutie konkrétnych rizík podvodu identifikovaných na základe
poznatkov z predchádzajúcich prípadov podvodu ako aj bežne známych a opakujúcich sa schém
podvodu počas všetkých fáz projektového cyklu. Usmernenia EGEŠIF pre posúdenie rizika podvodu
obsahujú schémy a riziká podvodu, ktoré boli zaznamenané v operačných programoch a členských
štátoch EÚ, vrátane výberu uchádzačov, implementácie projektov a certifikácie nákladov a platieb
(European Commission, 2014[15]). Podľa EGEŠIF by mali RO prijať primerané preventívne kontroly
a detekčné opatrenia, realizovať dôkladné posúdenia rizika podvodu, včas reagovať na riziká podvodu
a podozrenia z podvodu a viesť vyšetrovanie v prípade potreby. EGEŠIF taktiež poukazuje na to, že
opatrenia na boj proti podvodom by mali byť primerané rozsahu identifikovaných rizík.
RO zvyčajne dodržiavajú a používajú usmernenia EGEŠIF ako základ pri vypracovaní posúdení rizika.
Niektoré RO však nezaznamenali množstvo signifikantných rizík a schém podvodu, ktoré uvádza
EGEŠIF a ktoré môžu mať dopad na ich OP. Aby sa mohli lepšie sústrediť na posúdenia rizika, RO
môžu posúdiť identifikované riziká podľa zoznamu odporúčaných rizík uvedeného v nástroji EGEŠIF
a pridať iné známe riziká pre svoj konkrétny OP, berúc do úvahy projektový cyklus EŠIF uvedený
v Kapitole 1. Je však kriticky dôležité, aby sa RO vyhli jednoduchému replikovaniu rizík v EGEŠIF a do
úvahy brali prístup typu „označte políčko“. Nižšie sa nachádza niekoľko bežných rizík podvodu
a korupcie, ktorých vynechanie najmenej dvomi RO identifikovala OECD.
Fáza výberu uchádzača


Členovia RO alebo hodnotiacej komisie úmyselne ovplyvnili výber uchádzačov tak, že
uprednostnili istých uchádzačov počas schvaľovania a posudzovania v rámci užšieho výberu
a ovplyvnili ďalšie rozhodnutia v rámci toho procesu.



Subjekt sa uchádza o financovanie tohto istého projektu z viacerých fondov EÚ bez deklarovania
viacnásobných žiadostí.

Fáza implementácie


Prijímateľ sa vyhne požadovanému súťažnému postupu, aby uprednostnil konkrétneho
uchádzača prostredníctvom rozdelenia nákupov, neodôvodneného výberu jedného dodávateľa
(keď sa objednávky zadajú priamo uchádzačovi bez splnenia súťažných požiadaviek), vyhnutie
sa procesu výberového konania alebo rozšírenie/modifikácia objednávky na obídenie procesu
opakovaného výberového konania.



Prijímateľ uprednostňuje uchádzača/predkladateľa cenovej ponuky z dôvodu nedeklarovaného
konfliktu záujmov, úplatkov alebo provízií.



Prijímateľ uprednostňuje predkladateľa cenovej ponuky vo výberovom konaní prostredníctvom
zmanipulovaných špecifikácií, úniku údajov o ponuke alebo manipulácie ponúk.



Predkladatelia cenových ponúk manipulujú súťažné postupy organizované prijímateľom, aby
získali objednávku pomocou nastavenia falošných predkladateľov cenových ponúk, vopred
dohodnutých cenových ponúk alebo vytvorenia fantómových poskytovateľov služieb.



Dodávateľ manipuluje predpokladanú výšku nákladov alebo faktúr, aby nadhodnotil alebo
viacnásobne účtoval vynaložené náklady.



Prijímateľ poruší zmluvné podmienky tak, že nezrealizuje dohodnutý projekt z dôvodu
neexistencie produktov alebo nedostatočnej realizácie aktivít vo vzťahu k zmluve.



Dodávateľ úmyselne nadhodnotí aktivity zapojeného personálu, aby ich účtoval ako oprávnené
výdavku alebo prijímateľ vedome predloží žiadosť o preplatenie nákladov na pracovnú silu, ktoré
nie sú v súlade s zmluvou.

Fáza certifikácie/ platby


Výdavky môžu byť validované certifikačným orgánom, ktorý má prepojenie na prijímateľa, z čoho
vyplýva konflikt záujmov.

Vyššie uvedený zoznam nie je úplný. Okrem EGEŠIF ešte existujú možnosti ako RO môžu aktualizovať
svoje katalógy rizík a sústrediť sa na najbežnejšie a najvážnejšie druhy rizika podvodu a korupcie. Tento
zoznam by nemal byť príliš obsiahly: „primeraný“ počet rizík je subjektívny, ale tiež riadiacim princípom,
katalóg rizika by mal poskytnúť zhustený prehľad o podstatných rizikách týkajúcich sa širších cieľov
pre riadenie rizík podvodu a korupcie súvisiacich s EŠIF. RO môžu zaviesť iné metódy výkonu
posúdenia rizika a pochopiť základné príčiny rizík, aby tak doplnili existujúci elektronický proces založený
na prieskumoch. Napríklad, rozličné nástroje môžu poskytovať podporu pre RO a OP na účely
hodnotenia interného a externého kontextu ako aj základných príčin rizík na to, aby lepšie pochopili
1
prečo dochádza k výskytu rizika. Takéto nástroje môžu pomôcť rozšíriť komunikáciu medzi
zúčastnenými stranami z jednotlivých ministerstiev a tímov. Podobne zvýšené využívanie rozhovorov
zvýši mieru zapojenia zúčastnených strán a umožní manažérom rizika, aby kládli následné otázky,
preskúmali základné problémy a zvýšili možnosti predvídania potenciálnych budúcich udalostí. Riadené
workshopy môžu posilniť výmenu medzi skúsenými účastníkmi, potenciálne odkryť skryté riziká
a dosiahnuť konsenzus ohľadom stanovenia priorít rizík. Kapitola 3 sa podrobnejšie venuje prioritám
a kľúčovým opatreniam pre získavanie zručností a poznatkov.

Priorita 2 – Zlepšiť presnosť a konzistentnosť analýzy a vyhodnocovania rizík
Analýza situácie
Štyri RO majú podobný proces pre hodnotenie a vyhodnocovanie rizika. Vo všeobecnosti pracovné
skupiny pre riadenie rizika v rámci RO analyzujú a hodnotia pravdepodobnosť a dopad rizík a potom
určujú celkové riziko a kontroly na účely zmiernenia. RO hodnotia niekoľko kľúčových charakteristík
každého rizika, vrátane:


Relevantnosti voči podvodu, berúc do úvahy odporúčania EGEŠIF;



Typu prostredia, v ktorom dané riziko vzniklo;



Potenciálnych vlastníkov rizika;



Dopad rizika, tzn. mieru závažnosti negatívneho dopadu; a



Pravdepodobnosť rizika.

OECD vykonala posúdenie procesov hodnotenia a vyhodnotenia štyroch RO a zaznamenala niekoľko
rozdielov, ktoré poukazujú na to potrebu lepšej súdržnosti a zhody v prístupoch jednotlivých RO.
Napríklad, dva RO používajú maticu rizika päť na päť, jeden RO používa škálu bodovania rizika štyri
na štyri a zostávajúci RO si zvolil systém posúdenia rizika tri na tri. Konzistentnejšia metóda pre určenie
ratingu môže lepšie napomôcť pri stanovovaní kritérií a výmenu osvedčených postupov pre posúdenie
rizika medzi OP. Postupy RO tiež sumarizujú viaceré techniky analýzy rizika, ktorú uplatňujú – napríklad
analýza citlivosti rizika, ktorá sa venuje rozličným možným scenárom rizika a analýza stromu udalostí,
ktorá sa používa na hodnotenie procesu a súvisiacich udalostí, ktoré by mohli generovať riziká. Avšak
postupy majú obmedzené informácie o vedení týchto techník, čo prispieva k rozdielom v poznatkoch
a nekonzistentnej implementácii medzi RO.

Aktuálne katalógy rizika neobsahujú žiadnu podrobnú analýzu na vysvetlenie bodového skóre pre dva
atribúty rizika. Tri zo štyroch RO len definujú pravdepodobnosť a dopad rizík vo všeobecnosti, bez
explicitných kritérií pre vyhodnotenie rizík podvodu a korupcie. Navyše, aktuálne metódy analýzy rizika
sa nevenujú vzájomným vzťahom medzi rizikami, ktoré vznikajú v jednotlivých fázach životného cyklu
projektu. Pri korelácii potenciálnych udalostí by mohli manažéri rizikami hodnotiť kombinovaný vplyv,
pretože prepojenie medzi rizikami by mohlo pozmeniť ich pravdepodobnosť a dopad (COSO, 2016[16]).
Napríklad, detekcia rizík podvodu, napríklad individuálne nastavenie špecifikácií výziev vo fáze iniciácie
projektu môže často pomôcť pri prevencii súvisiacich rizík v nasledujúcich fázach. Navyše, RO by mohli
objasniť rozsah, v ktorom zvažujú zmeny v internom a externom kontexte pri hodnotení rizík
a individuálnom nastavení kritérií pre vyhodnotenie rizík s realitou konkrétnych OP. Hnacie sily
a základné príčiny rizík podvodu a korupcie v OP môžu závisieť od nepočetného množstva faktorov,
napríklad sektor, ktorého sa daný OP týka, aktéri zapojení do jeho implementácie alebo dokonca
geografická poloha projektu.

Kľúčové opatrenie: Objasniť a zlepšiť kritériá pre bodové vyhodnotenie rizík podvodu a
korupcie
Na základe doterajších aktivít môžu RO podať usmernenie a vypracovať kritériá pre vytvorenie rebríčka
rizík podvodu a korupcie. Hodnoty priradené pravdepodobnosti a dopadu sú podstatnými vstupmi
pre hodnotenie a riadenie rizík. Preto sú pre zabezpečenie správnosti profilov rizika a konzistentného
posúdenie rizika kľúčovo dôležité jasné pokyny medzi pracovnými skupinami pre riadenie rizika. Jeden
RO poskytol praktický príklad toho, ktoré kritériá hodnotenia by mohol obsahovať (Tabuľka 2.1
a Tabuľka 2.2).

Tabuľka 2.1. Kritériá pre hodnotenie pravdepodobnosti výskytu rizika v operačnom programe
Hodnotenie
pravdepodobnosti

Popis

Pravdepodobnosť výskytu rizika

3

Vysoká miera pravdepodobnosti

2

Stredne vysoká miera pravdepodobnosti

1

Nízka miera pravdepodobnosti

Udalosť sa pravdepodobne vyskytne vo väčšine prípadov počas
7-ročného programovacieho obdobia.
Udalosť sa pravdepodobne vyskytne v niektorých prípadoch
počas 7-ročného programovacieho obdobia.
Udalosť sa pravdepodobne vyskytne vo výnimočných prípadoch
počas 7-ročného programovacieho obdobia.

Zdroj: Postupy pre riadenie rizika pre Operačný program integrovaná infraštruktúra.

Tabuľka 2.2. Kritériá pre hodnotenie dopadu rizika na operačný program
Rating dopadu

Operačné ciele

1

Ak dôjde k výskytu rizika, bude
mať malý alebo žiadny dopad na
úspešnú implementáciu OP
a súvisiace projekty.

2

Ak dôjde k výskytu rizika, existuje
relatívne vysoká
pravdepodobnosť, že budú
dosiahnuté ciele OP; môže mať
negatívny dopad na ciele
niektorých individuálnych
projektov.
Ak dôjde k výskytu rizika,
s najväčšou pravdepodobnosťou

3

Finančné ciele

Ciele pre dodržanie súladu

Ak dôjde k výskytu rizika, bude
mať malý alebo žiadny finančný
dopad na úspešnú implementáciu
OP a súvisiacich projektov,
v podobe nepreplatenia alebo
finančných korekcií.
Ak dôjde k výskytu rizika, nebude
mať dopad na dosiahnutie
finančných cieľov celého OP, hoci
môže mať finančný dopad na
niektoré projekty.

Ak dôjde k výskytu rizika, bude
mať malý alebo žiadny dopad na
úspešnú implementáciu OP
a súvisiacich projektov z pohľadu
dodržania súlade s predpismi.

Ak dôjde k výskytu rizika, finančné
ciele OP s najväčšou

Ak dôjde k výskytu rizika, ciele OP
súvisiace s dodržaním súladu

Ak dôjde k výskytu rizika, nebude
mať dopad na dosiahnutie
legislatívnych cieľov, hoci niektoré
individuálne projekty môžu čeliť
malým problémom s dodržaním
súladu s predpisov.

nebudú dosiahnuté operačné ciele
OP.

pravdepodobnosťou nebudú
dosiahnuté.

s predpismi s vysokou
pravdepodobnosťou nebudú
dosiahnuté.

Poznámka: Hodnotenie dopadu vychádza z hodnotenia príslušného rizika.
Zdroj: Postupy pre riadenie rizika pre Operačný program integrovaná infraštruktúra.

Systém bodovania je jednoduchým ale efektívnym počiatočným bodom, ktorý môžu RO doplniť o ďalšie
známe faktory rizika podvodu a korupcie. Napríklad, materiály s usmernením môžu pokrývať dodatočné
faktory a otázky pri hodnotení pravdepodobnosti výskytu rizika podvodu, napríklad:


Zložitosť – Aká je miera zložitosti aktivít v analyzovanom procese? Predstavujú zraniteľné
miesta?



Zraniteľnosť – Ako zraniteľná je oblasť v projektovom cykle voči podvodu a korupcii? Sú
k dispozícii informácie alebo poznatky o prijímateľoch z predchádzajúcich projektov? Došlo
k podstatným zmenám vo financovaných aktivitách?



História – Ako často sa vyskytla schéma podvodu alebo korupcie v minulosti? Čo naznačujú
historické údaje o rizikách?

Dve spoločné úskalia, ktoré podkopávajú posúdenia rizika sú neprizvanie relevantných zainteresovaných
strán v procese a nedostatočné zváženie názorov expertov, ktorí majú skúsenosti s riešením podvodu a
korupcie. Efektívna analýza dopadu a pravdepodobnosti rizika si vyžaduje dialóg nad rámec
vypracovania skóre rizika zo strany členov pracovnej skupiny. Pri analýze kvalitatívnych informácií by
mal personál RO zadokumentovať povahu, základné príčiny a hnacie sily identifikovaných rizík na
podporu vyhodnotenia rizík. Funkcie pre riadenie rizika môžu tiež zlepšiť kvalitatívnu analýzu na základe
kvantitatívnych údajov. V kapitole Priorita 3 sa budeme podrobnejšie venovať tejto otázke, prebádame
praktické spôsoby ako vypracovať prístup k riadeniu rizika podvodu na základe údajov.

Priorita 3 – Rozšíriť analýzy kontrolných aktivít pri výkone posúdenia rizika
Analýza situácie
Postupy RO riadenie rizika stanovujú, že pracovné skupiny alebo iná zodpovedná funkcia pre riadenie
rizika v RO by mala určiť či kontroly znižujú riziká na prijateľnú úroveň. RO stanovujú, čo je „prijateľné“
a podľa toho definujú svoju toleranciu rizika pre každé riziko pred procesom identifikácie rizika.
Tolerancia voči riziku je kriticky dôležitý koncept v riadení rizika. Predstavuje mieru rizika, ktorú sú
manažéri ochotní akceptovať po implementácii kontrolných aktivít a preto pomáha usmerňovať
predstaviteľov v rozhodovaní o tom, či prijmú, znížia, vyhnú sa alebo budú spoločne riešiť riziká. Celkové
ciele a zdroje inštitúcií sú ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o miere tolerancie rizika.
Usmernenie o posúdení rizika podvodu a efektívnych a primeraných opatreniach na boj proti podvodom
Európskej komisie uvádza, že „Všetky orgány zapojené do programu by sa mali zaviazať k nulovej
tolerancii voči podvodom, počínajúc vyslaním správneho signálu z vedenia“ (European Commission,
2014[14]). „Nulová tolerancia“ však môže byť presvedčivým odkazom pre presadenie správneho prístupu
na účely podpory kultúry integrity, ale tolerancia voči riziku slúži praktickému účelu posúdenia
inherentných a zostatkových rizík tak ako je uvedené v Graf 2.2 nižšie. Vo všeobecnosti, všetky RO by
mali mať nízku mieru tolerancie alebo prah rizika pre podvod a korupciu a mali by sa usilovať uchovať
zostatkové alebo čisté riziká na vnímanej úrovni nízka (alebo „veľmi nízka“).

Graf 2.2. prepojenie medzi inherentným rizikom, zostatkovým rizikom a toleranciou voči riziku

Zdroj: Prevzaté z Ministerstva financií Veľkej Británie, 2016.

RO si stanovujú svoju toleranciu voči riziku vo svojich postupoch pre riadenie rizika; avšak posúdenie
katalógov rizík RO a diskusia s ich predstaviteľmi naznačili chýbajúce prepojenie medzi stanovenou
mierou tolerancie rizika a kontrolnými aktivitami. Navyše, u niektorých RO neboli niektoré
zo zdokumentovaných kontrol použiteľné na identifikované schémy podvodu. Napríklad, kontroly ako
oddelenie úloh alebo princíp štyroch očí – tam, kde istá činnosť, rozhodnutie alebo transakcia musia byť
schválené najmenej dvomi ľuďmi – sú v najlepšom prípade nedostatočné a pravdepodobne neefektívne
na účely zmiernenia rizík podvodných aplikácií alebo predloženia vopred dohodnutých cenových ponúk.
Nekompletné alebo nesprávne hodnotenia kontrolných činností bez riadneho prepojenia na riziká
a toleranciu voči riziku môžu podkopať proces posúdenia rizika a v konečnom dôsledku viesť
k nedostatočnému riešeniu rizík podvodu a korupcie. Navyše, niektoré RO pravidelne vôbec
nevyhodnocujú efektivitu svojich kontrol. V dôsledku toho môžu pracovné skupiny nesprávne vyhodnotiť
dopad kontrol na znižovanie rizík alebo celkom prehliadnuť riziká.

Ďalšou súvisiacou výzvou, ktorej čelia RO je tá, že v niektorých prípadoch nie sú kontrolné opatrenia
primerané na posudzované úrovne rizika. V súčasnosti prechádza väčšina projektov tými istými
postupmi verifikácie a kontrolami v rámci režimu „nulovej tolerancie“ zameranej na dodržiavanie
predpisov, bez ohľadu na úroveň rizík. Riziká podvodu a korupcie s väčším dopadom
a pravdepodobnosťou nemusia nevyhnutne spustiť príslušné kontrolné opatrenia. Na zníženie možnosti
výskytu istých rizík podvodu a korupcie v nasledujúcich fázach projektového cyklu je kriticky dôležité, aby
RO hodnotili a monitorovali primeranosť kontrol.

Kľúčové opatrenia: Zabezpečiť vhodnosť, dostatočnosť a primeranosť kontrolných
činností na účely zmiernenia identifikovaných rizík
RO dokážu zlepšiť proces posúdenia rizika a objasniť katalógy rizika tým, že zabezpečia, aby kontrolné
opatrenia primerane pokrývali identifikované riziká podvodu a korupcie. Kľúčové opatrenia v rámci
Priority 2, vypracovanie usmernenia, ktoré obsahuje podrobné informácie o spoločných schémach
podvodu a korupcie spolu s popismi kontrol na účely zmiernenia ich dopadu, môžu k tomu prispieť.
Navyše, RO by mohli čerpať skúsenosti z ostatných členských štátov. OECD vykonalo prieskum
postupov pre riadenie rizík podvodu a korupcie v Európskej únii; zúčastnilo sa na ňom 79 orgánov
implementácie z 28 členských štátov. Odpovede naznačili, že falošné žiadosti predložené uchádzačmi
a konflikt záujmov vo výberových komisiách, ktoré sú zodpovedné za ohodnotenie a výber žiadostí,
predstavujú jedny z najväčších rizík pri výbere uchádzačov. Na účely informovania o zlepšeniach pre
kontroly vykonávané RO v týchto vysoko rizikových oblastiach by mohli zabezpečiť, aby boli nasledujúce
aktivity, ktoré sú realizované RO v ostatných členských štátoch, efektívne navrhnuté a realizované:


Štandardný zdokumentovaný proces pre výber projektov na základe dohodnutých kritérií.
Personál s príslušnými zručnosťami a skúsenosťami posúdi hlavné črty a plnú realizáciu,
vychádzajúc z existujúceho procesu hodnotenia a ocenenia. Na účely zabezpečenia kvality by sa
malo vykonávať masívnejšie preskúmavanie a posudzovanie.



Predpis pre konflikt záujmov, vrátane ročného nahlasovania a registrácie všetkých zamestnancov
a vhodné opatrenia pre zabezpečenie ich sledovania a kontroly.



Všetky žiadosti sú zaznamenané a ohodnotené v súlade s vopred stanovenými kritériami. Okrem
toho, všetky rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí sú oznámené uchádzačom.



Hodnotiaca komisia poskytuje poradenstvo o tom, či navrhované aktivity napĺňajú strategické
potreby, zabezpečujú dobrú hodnotu za peniaze a sú v súlade so zadefinovanými prioritami.
Tieto diskusie sú v plnom rozsahu zadokumentované.

Okrem toho, prieskum a následné interview, ktoré vykonalo OECD s odborníkmi z praxe poukazujú, že
ďalším podstatným rizikom je manipulácia so súťažnými postupmi pre obstarávanie a predloženie
2
sfalšovaných dokumentov, k čomu často dochádza počas fázy implementácie projektu. Na účely
zmiernenia týchto rizík musia byť kontroly konkrétne zamerané na to, aby sa sústredili na rozličné druhy
schém podvodu a korupcie. Odborníci z členských štátov EÚ ohodnotili nasledovné kontroly, z ktorých
niektoré sú uvedené v EGEŠIF, ako najefektívnejšie prostriedky na zníženie vystavenia riziku pri výbere
a riadení dodávateľov:


RO odporúča, aby dokumentáciu o vyhodnotení obstarávania podpisovali najmenej dvaja jeho
zamestnanci a aby boli dôkazy o súťažiach testované v rámci výkonu kontrol na mieste.



RO požaduje, aby prijímateľ poskytoval informácie o procese obstarávania, vrátane podrobností,
bez ohľadu na to, kto zrealizoval proces výberu.



RO vykonáva overenia pred certifikáciou a potvrdzuje, že prijímateľ aplikoval dostatočné kontroly
na proces obstarania, vrátania súťažných postupov.



RO disponuje usmernením, ktoré jasne obsahuje požiadavku na to, aby bolo každé rozhodnutie
o objednávke (tiež známe ako priame zadania) hlásené na RO s podrobným zdôvodnením.



RO vyžaduje ďalšie dôkazy a informácie týkajúce sa akýchkoľvek dodatočných prác a vykonáva
testy, počas kontrol na mieste, či boli tieto objednávky zadané správne.



RO zabezpečuje transparentný súťažný proces a preskúmava výkon súvisiacich kontrol na
vzorke prijímateľov.



RO vykonáva kontrolu zadaných objednávok a overuje proces súťaže počas kontrol na mieste
na vzorke projektov.

Včasné odhalenie rizík podvodu a korupcie môže umožniť RO, aby implementovali vhodné opatrenia,
ktoré znížia pravdepodobnosť výskytu podobných situácií neskôr v rámci projektu. Napríklad, RO vo
Veľkej Británii posudzujú riziká podvodu a korupcie, vykonávajú kontrolu relevantných kontrol vo
všetkých fázach projektového cyklu a povzbudzujú včasnú intervenciu, čo pomáha zmierňovať riziká
v neskorších fázach implementácie projektu (pozri Box 2.1). V Slovenskej republike je možné zaviesť
rozdielne opatrenia na posilnenie detekcie podvodu a korupcie v predbežných fázach projektového
cyklu. V súčasnosti RO analyzujú riziká pred konečným schválením výziev. Riziká, ktoré berú do úvahy
sa predovšetkým sústreďujú na zlyhania v rámci implementácie, napríklad výber nevhodných podmienok
na oprávnenosť uchádzačov alebo vylúčenie kritérií hodnoty za peniaze. Analýza rizika RO môže
zahrnúť riziká podvodu a korupcie pred schválením výzvy na prekladanie projektov, vrátane posúdenia
konfliktu záujmov, podkopávania postupov založených na zásluhách, na mieru šitých špecifikácií výzvy
a nejasných kritérií. RO môžu tiež zaviesť dodatočné kontroly na účely detekcie a prevencie rizík ako sú
rodinkárstvo a konflikt záujmov vo fáze vypracovania projektu keď vykonávajú vyhodnotenie, posúdenie
a výber uchádzačov. V tejto fáze môžu RO tiež začať zvažovať riziká podvodu a korupcie, ktoré sú
špecifické pre procesy obstarávania a identifikovať partnerov a subdodávateľov s vysokou mierou rizika,
ktorí sa môžu podieľať na projektoch financovaných z viacerých EŠIF.

Box 2.1. Počiatočné návštevy projektov vo Veľkej Británii na účely odhalenia rizík a preverenia
kontrol vo včasnom štádiu
Vo Veľkej Británii zvažujú RO potenciálne riziká podvodu a korupcie vo všetkých fázach projektového
cyklu financovaného z EŠIF, vrátane spustenia, vývoja, realizácie a uzavretia. Hrozby ako sú konflikt
záujmov, manipulácia a vopred dohodnuté ponuky sa môžu vyskytnúť počas cyklu, ale v jednotlivých
fázach sa môžu vyskytovať rozdielne zdroje ich motivácie a teda je potrebné použiť rozdielne typy
kontrol. Napríklad, pred začiatkom projektu sa z iniciatívy personálu RO uskutoční prvotná návšteva.
Tieto návštevy sú základným prvým krokom pri kontrole, či prijímatelia majú zavedené a k dispozícii
potrebné systémy pre kontrolu, ľudské zdroje, zabezpečené financovanie a procesy pre realizáciu
projektu v súlade s požiadavkami. V súlade s postupmi pre výkon kontroly musia zamestnanci
realizujúci návštevu vyplniť formulár a overiť kontroly – vrátane projektového riadenia, finančnej
kontroly, overiť výdavky, predpisy a procesy na boj proti podvodom a dodržiavanie súladu s predpismi
pre obstarávanie. Akékoľvek zistenia v tejto fáze môžu pomôcť identifikovať riziká a umožnia RO, aby
sa spoločne s prijímateľmi zamerali na riešenie podstatných nedostatkov už v počiatočných fázach
implementácie.
Zdroj: Vypracovala misia OECD v Slovenskej republike, február 2019.

Nakoniec, príslušné jednotky RO by mohli lepšie monitorovať a otestovať vybrané kontroly, osobitne
v oblastiach, ktoré čelia vyššiemu riziku, aby overili, či sú nastavené správne a či fungujú efektívne.
Vzhľadom na skutočnosť, že do opatrení na zmiernenie rizika sú zapojení zamestnanci viacerých
inštitúcií a rozličné subjekty v rámci aj mimo RO, mala by existovať jasná komunikácia o tom, ako
vyhodnotiť efektivitu kontrol v príslušných postupoch a usmerneniach. Testovanie kvality kontrol tiež slúži

na účely zberu dôkazov o tom, ako efektívne kontroly zmierňujú riziká a to by sa mali riadne
komunikovať všetkých zodpovedných za riziko.

Priorita 4 – Lepšie využívať národné a externé databázy a analytiku dát
pre hodnotenie rizík
Analýza situácie
Národné a externé databázy a systémy dokážu poskytnúť podrobnejšie informácie o rizikách podvodu
a korupcie v rámci jednotlivých OP a umožňujú systematický monitoring a správy pre partnerov siete
Služby pre koordináciu boja proti podvodom (AFCOS). RO využívajú niektoré systémy, napríklad
ITMS 2014+ (ITMS), Systém pre riadenie nezrovnalostí (IMS), databázy obstarávania a firemné registre.
ITMS je celoštátnym systémom, ktorý podporuje projekty financované z EŠIF a slúži ako centrálny
register pre monitoring, kontrolu a finančné riadenie projektov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (UPVII) a Centrálny koordinačný orgán (CKO) sú zodpovedné za prevádzku tohto
systému. Centrálny kontaktný útvar pre OLAF nahlasuje nezrovnalosti v implementácii EŠIF do IMS
vychádzajúc z údajov, ktoré poskytuje certifikačný orgán (CO) a informácií, ktoré zaznamenávajú RO
do ITMS. Nezrovnalosti sú nahlasované na OLAF prostredníctvom IMS štvrťročne a mesačne v súlade
s príslušnou legislatívou EÚ. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sprístupňuje niekoľko databáz
o obstarávaní, vrátane registra zmlúv, profilu verejných obstarávateľov, povinného zverejňovania
informácií a registra prijímateľov. Obchodný register uvádza údaje o zmene vlastníctva a riadení,
finančných výsledkoch a aktívach spoločností. Tieto registre vedie a aktualizuje Ministerstvo
spravodlivosti.
Podrobné informácie, ktoré ITMS generuje pre projekty financované z EŠIF zahŕňajú nezrovnalosti
(vrátane podozrení z podvodných nezrovnalostí), základných informácií o projekte, platných zákonoch
a pravdepodobnej výške zdrojov súvisiacich s nezrovnalosťou. Projektoví manažéri môžu tiež využívať
iné databázy na účely vypracovania verifikácií. Avšak údaje z týchto národných systémov nie sú vo
veľkom rozsahu používané na účely identifikácie a posúdenia rizík podvodu v Slovenskej republike.
A zatiaľ čo RO, CO a ostatné orgány implementácie využívajú celoštátne nástroje, vrátane ITMS
a databáz verejného obstarávania, nerobia to systematicky. Tieto databázy obsahujú informácie cenné
pre detekciu rozličných druhov schém podvodu a korupcie. Napríklad, ITMS môže pomôcť identifikovať
dvojité financovanie a manipuláciu projektových nákladov. Údaje z obchodného registra spoločne
s údajmi z registra prijímateľov sa dajú použiť na účely odhalenia rizika konfliktu záujmov. Databázy
obstarávania, ktoré sa v súčasnosti nepoužívajú by mohli, na druhej strane, odhaliť červené vlajky pre
predkladanie vopred dohodnutých cenových ponúk a manipuláciu s postupmi súťažného obstarávania.
Navyše, analýza rizika na systémovej úrovni pokrývajúca všetky OP sa v súčasnosti nerealizuje. Taktiež
ani RO nezverejňujú správy a ukazovatele týkajúce sa podvodu a korupcie.
Príklady môžeme čerpať z ostatných členských štátov EÚ, kde sa dá preukázať, ako je možné použiť
tieto databázy na monitorovanie trendov rizika podvodu a korupcie na národnej úrovni. Napríklad,
v Chorvátsku a Veľkej Británii orgány, ktoré majú na starosti zachovávať národné nástroje pre
sledovanie projektov financovaných z EŠIF a zaznamenávanie nezrovnalostí, definujú granulované
dátové polia na účely zachytenia relevantných informácií, vrátane obchodných procesov, zdrojov,
sektorov, geografickej lokality, prijímateľov, druhov a dôvodov nezrovnalostí a z toho vyplývajúceho
podvodu. RO spolu s orgánom AFCOS vykonávajú posúdenie a diskutujú o agregátnych trendoch
a štatistickú analýzu týchto prípadov na účely identifikácie najrizikovejších oblastí v krajine. V Českej
republike prijali RO spoločný prístup k integrácii červených vlajok na monitorovanie rizík podvodu
v projektovom riadení s mechanizmom nazývaným karty rizika. Národný systém pomáha týmto RO
posúdiť a kvantifikovať pravdepodobnosť vzniku podvodu a súvisiaci dopad prostredníctvom používania
karty rizika, spolu s červenými vlajkami (PWC, 2018[17]). V dôsledku toho má každý jednotlivý projekt

súvisiaci profil rizika a popis prístupu k riadeniu rizika, vrátane plánovaných overení prostredníctvom
jednotlivých fáz projektu. Ústredné orgány preto majú prístup k holistickému pohľadu na celkové riziká na
základe vybraného portfólia projektov.

Kľúčové opatrenie: Vypracovať plán pre efektívnejšie využívanie údajov
o nezrovnalostiach a verejnom obstarávaní
OECD potvrdzuje, že existuje cenná príležitosť v Slovenskej republike na posúdenie a prepracovanie
dostupných národných nástrojov a zdrojov údajov, vrátane ITMS, IMS a databáz verejného obstarávania
pozostávajúcich z registrov vlastníctva spoločností a prijímateľov. Predbežné mapovanie zdrojov údajov
je uvedené v Tabuľka 2.3.

Tabuľka 2.3. Mapovanie národných zdrojov údajov v Slovenskej republike pre riadenie rizík
podvodu a korupcie
Databázy a nástroje

Zodpovedný
orgán

Užívatelia
údajov

Obchodný register
(www.orsr.sk)

Ministerstvo
spravodlivosti

RO a CO

Databázy verejného
obstarávania

Úrad pre
verejné
obstarávanie

RO a CO

ITMS 2014+

CKO/UPVII

RO, CO a OA

Systém pre riadenie
nezrovnalostí (IMS)

OCKÚ OLAF

OCKÚ OLAF,
CO

Zistenia auditu a kontroly

Ministerstvo
financií

RO a CO

Online databázy
Protimonopolného úradu

Protimonopolný
úrad

RO a CO

Údaje zo sociálnej
poisťovne

Nie sú
k dispozícii

RO

Online databázy
Najvyššieho kontrolného
úradu

Najvyšší
kontrolný úrad

CO a OA

Používané dátové polia
a informácie
Zmeny vo vyšších vedúcich
pozíciách, vlastníkov a štruktúry
spoločnosti
Zverejnené výberové konania,
často kladené otázky
a identifikované prípady
s nezhodami
Informácie o všetkých projektoch,
prijímateľoch a dodávateľoch sú
zaznamenané do systému, ktorý
preteká cez cyklus projektov
financovaných z EŠIF.
Všetky druhy nezrovnalostí nad
10 000 eur sa nahlasujú.
Všetky audity vykonané od roku
2009 a databáza umožňujú
historické porovnanie výsledkov
a hlásení
Obmedzené informovanie
verejnosti o prípadoch porušenia
hospodárskej súťaže
s obmedzeným prístupom
k citlivým údajom, napríklad
schémam štátnej pomoci
Nie sú verejne dostupné, ale RO
môže získať prístup počas
procesu schvaľovania projektu
Správy, posudky a zistenia
z kontrol vydané najvyšším
kontrolným úradom

Výzvy, ktorých existenciu nahlásili
účastníci
Efektívne využívanie informácií

Systematická aplikácia v oblasti kontroly

Informovanie ostatných databáz
a užitočné spárovanie a krížová kontrola
s ostatnými zdrojmi údajov

Informácie obsiahnuté vo výročnej správe
pre OLAF ale nevyužívané v analýze
trendov pre Slovenskú republiku
Zistenie primeraných opatrení na účely
monitorovania pri vyhodnocovaní rizika
podvodu
Zabezpečenie červených vlajok týkajúcich
sa porušenia hospodárskej súťaže sú
súčasťou analýzy rizika podvodu
a korupcie (tzn. zmanipulovaných ponúk
a vopred dohodnutých ponúk)
Údaje sú aktuálne využívané len
v prípade jednotlivých projektov
Hlásenia nie sú pravidelne konzultované

Zdroj: Databázy a nástroje boli nahlásené vybranými riadiacimi orgánmi v prieskume a počas workshopu, ktorý uskutočnila OECD v Bratislave
v máji 2019 boli získané doplňujúce informácie.

Ako bolo predtým uvedené, systém ITMS 2014+ poskytuje dostatok údajov pre aktivity riadenia rizika
podvodu: informácie o výzvach, žiadosti o granty, projekty, nezrovnalosti, verejné obstarávanie,
dodávateľov a žiadosti o platbu. Neexistuje žiadny zadefinovaný plán pre prijatie prístupu
vychádzajúceho z údajov, ktorý doplní existujúce kvalitatívne posúdenie rizika, aby poskytol poradenstvo
pre orgány verejnej správy ako použiť podstatné údaje z týchto zdrojov prostredníctvom analýzy,
nástrojov alebo techník. V dôsledku toho je možné prehliadnuť príležitosti na využitie údajov a rozšírenie
analytiky údajov pre zabezpečenie EŠIF pred podvodom a korupciou.
Vytvorenie plánu pre posúdenie rizika na základe údajov je kriticky dôležité pre RO a ostatné orgány
implementácie, aby mohli zlepšiť využívanie údajov z ich strany a tak predchádzať a odhaľovať podvody
a korupciu. Navyše, zlepšením správy údajov, riadenia údajov a analytiky, v kontexte posúdení rizika
korupcie a podvodu, RO môžu využívať výhody z pozitívnych účinkov vyplývajúcich z využívania údajov
na účely zlepšenia využívania údajov pre dosahovanie ostatných cieľov, napríklad identifikácie
a hodnotenia strategických a prevádzkových rizík.
Správa údajov môže zlepšiť využívanie údajov na účely posúdenia rizík podvodu a korupcie v EŠIF,
konkrétne, fázy identifikácie a analýzy rizika. Pri vypracovaní plánu pre prijatie prístupu založenom
na údajoch je potrebné do úvahy brať nasledujúce kľúčové oblasti:



Inštitucionálne riadenie a správa údajov – rozličné inštitucionálne faktory dokážu ovplyvniť
využívanie dátovej analytiky a pripravenosť subjektu verejnej správy, napríklad RO uplatniť
prístup založených na údajoch na účely identifikácie, analýzy a hodnotenia rizík podvodu. Preto
je tiež potrebné zvážiť tieto hlavné faktory a súvisiace dlhodobé obmedzenia pri príprave plánu
pre zlepšenie využívania údajov, aby sa mohli vytvoriť realistické očakávania ohľadom toho, čo je
možné dosiahnuť z perspektívy využívania údajov a analytiky údajov v Slovenskej republike.
Mandát a predpisy môžu poskytnúť podporu vyššiemu vedeniu z pohľadu analytiky údajov
a priradenia jasných rolí a úloh. Vrcholové vedenie dokáže preukázať, že si cení hodnotu
analytiky údajov tým, že si vyžaduje prezentáciu údajov pri prijímaní hlavných rozhodnutí. Keďže
mnoho zainteresovaných strán využíva systémy ako sú ITMS, konzistentná a komplexná správa
údajov musí zabezpečiť štandardy a kontroly, ktoré zabezpečia dostupnosť, konzistentnosť,
bezpečnosť a integritu údajov. Prebiehajúce opatrenia zo strany CKO s cieľom poskytovať
otvorenejšie údaje a zvýšiť kvalitu údajov dokážu umožniť lepšie využitie štruktúrovaných údajov
zo systému. Efektívna správa umožňuje prístup k údajom a ich zdieľanie a vytvorenie vzťahov
spolupráce medzi subjektmi, vrátane napríklad producentov údajov ako sú CKO a ÚVO
a užívateľov údajov ako sú RO a SO.



Ľudia a zručnosti – Pre správne uplatnenie vhodných metodík a analytických techník sú kľúčovo
dôležité zručnosti a poznatky. Orgány EŠIF dokážu vyhodnotiť niekoľko kritérií, vrátane pomoci
personálu, ľudským zdrojom a vedenia, aby mohli odhadnúť pripravenosť organizácie. Navyše,
dátová analytika pre posúdenie rizík podvodu a korupcie si vyžaduje vstupy od jednotlivcov
so skúsenosťou s bojom proti podvodom a poznatkami z konkrétneho sektora. Napríklad, riziká
podvodu a korupcie v sektore vzdelávania sa môžu líšiť od rizík v sektore obnoviteľnej
infraštruktúry, kde schémy a aktivity so sebou nesú odlišnú úroveň komplexity. Expertíza
v oblasti riadenia rizík môže tiež doplniť proces integrácie dátovej analytiky s existujúcimi
metodikami pre posúdenie rizika. Subjekty verejnej správy, ktoré využívajú dátovú analytiku na
vyššej úrovni môžu tiež neformálne zdieľať osvedčené postupy s ostatnými orgánmi. Jeden RO
nedávno zriadil analytickú jednotku pre zavádzanie osvedčených postupov dátovej analýzy –
efektívny spôsob pre zoskupovanie zdrojov spolu s vývojom vlastných technických spôsobilostí
pre analyzovanie údajov. Táto nová štruktúra tiež umožňuje investovať do vysoko odborného
personálu prostredníctvom školení na podporu analýz rizík na založených údajoch.



Technológia – Technologická infraštruktúra, nástroje a softvér sú základom pre procesy
efektívneho vyhodnocovania rizika na základe údajov (OECD, 2019[18]). RO a príslušné orgány
môžu koordinovať a prijať strategický prístup pre investície do infraštruktúry, ktoré podporujú
dátovú analytiku, zosúladenie investícií s cieľmi. Táto technológia by sa mala prispôsobiť
v závislosti od dostupných zručností personálu aby mohli použiť nástroje. Riešenie založené
na otvorených zdrojoch a nástroje tretích strán môžu niekedy dostatočne splniť potreby
technologickej infraštruktúry predtým ako sa personál presunie do vyšších štádií dátovej
analytiky.

Navyše k posúdeniu vyššie uvedených prvkov, plán dátovej analytiky pre lepšie využívanie údajov
taktiež potrebuje artikulovať konkrétnu aplikáciu. V kontexte jednotlivých posúdení rizika podvodu
a korupcie sú údaje osobitne užitočné pre identifikáciu a analýzu rizika. Definovanie konkrétneho druhu
používania počas procesov posúdenia rizika pomáha prepojiť plán na konkrétne aktivity a definuje
manažovateľný rozsah, ktorý odzrkadľuje predpisy a procesy, ktoré zainteresovaná strany poznajú.
Taktiež umožňuje jednotlivým RO prispôsobiť si plán na svoj špecifický kontext pre výkon posúdenia
rizika. OECD vypracovala usmernenie, ktoré identifikuje osvedčené postupy na podporu subjektov
verejného sektora pre realizáciu na dátach založeného posúdenia rizika pre zabezpečenie integrity
(OECD, 2019[18]). Orgány implementácie sa môžu inšpirovať z návodu pre integráciu údajov pre ďalšie
procesy posudzovania rizika. Nižšie uvedené kroky nemusia ísť nevyhnutne za sebou a často sa
opakujú. Napríklad, ciele môžu viesť RO smerom ku konkrétnemu zdroju údajov na účely porozumenia
rizík podvodu a korupcie, ale problémy s dostupnosťou alebo kvalitou údajov môžu tiež zmeniť rozsah

týchto cieľov. Navyše by mali byť zadefinované kroky v závislosti of zvolenej fázy procesu posúdenia
rizika. Rozhodnutia RO o tom kedy a ako začleniť analytické kapacity do procesu posudzovania rizika,
napríklad identifikácia, analýza alebo posúdenie rizika, môžu ovplyvniť praktickú aplikáciu týchto
opatrení. Tieto kroky sú zjednodušené na účely ilustrácie a v prvom rade je ich zamýšľaným účelom
poslúžiť ako štartovací bod pre poskytovanie informácií pre strategické myslenie CKO a RO v tejto
oblasti:


Definovať ciele – Konečným cieľom prístupu založeného na údajoch je posilniť posúdenie rizika,
ktoré môže poslúžiť ako zdroj informácií pre rozhodovanie – napríklad, rozhodnutia o druhoch
preventívnych opatrení, ktoré je potrebné prijať, aby bolo možné reagovať na riziká a prispôsobiť
kontroly. Prebiehajúce posudzovania rizika pomôžu pri vypracovaní otázok o pohľade naspäť,
dovnútra a dopredu tak, aby ciele analytiky údajov vychádzali z rizík a nie aby otázky vychádzali
z nástrojov a údajov. Napríklad, niektoré otázky, ktoré môže pomôcť zodpovedať analytika
údajov môžu pomôcť nájsť odpovede na to, kto sú konkrétni dodávatelia a sektory, ktoré
predstavujú najvyššie riziká podvodu alebo na tie fázy cyklu projektov financovaných z EŠIF, kde
predstavujú najvyššie riziká korupcie a prečo. Analytika údajov môže pomôcť RO určiť, kde
existujú riziká a s vysokou mierou istoty určiť dopad a pravdepodobnosť identifikovaných schém
podvodu a korupcie. Vyžaduje sa však ďalšia kontrola, vyšetrenie a súdne rozhodnutie, aby
existovalo uistenie o tom, či došlo k podvodu alebo korupcii. Cieľ analytiky údajov v posudzovaní
rizika je primárne preventívny a ponúka vyhliadky na odhalenie vysoko rizikových prípadov na
účely referencie (OECD, 2019[18]).



Identifikovať potreby a zdroje údajov – Po zadefinovaní cieľov podľa identifikovaných rizík
podvodu a korupcie je ďalším krokom preverenie údajov, ktoré objasňujú tieto riziká a lokalizovať
súvisiace zdroje údajov. Tieto zdroje by sa mohli nachádzať v rámci RO, ostatných inštitúcií
verejnej správy alebo pochádzať z externých, mimovládnych organizácií. ITMS rovnako ako aj
IMS závisia od vstupov od RO, SO, CO a OA pre každý projekt. Zdroj informácií o obstarávaní
o otvorených súťažiach pochádza z verejných údajov zverejnených ÚVO.



Získať a pochopiť údaje a vyhodnotiť ich kvalitu – Ďalší krok zahŕňa zber údajov a testovanie ich
kvality, vrátane použiteľnosti, konzistentnosti, úplnosti a spoľahlivosti. Táto fáza je zásadne
dôležitá pre porozumenie a hodnotenie údajov získaných od externých subjektov. Niekedy sa
môže stať, že formáty údajov z rozličných zdrojov sú neštruktúrované alebo nekompatibilné,
vzniká situácia, ktorá môže predĺžiť čas potrebný na čistenie údajov. Analytici môžu aplikovať
validačné testy na účely verifikácie a zabezpečenia kvality údajov. Akékoľvek rozpory by sa mali
riešiť pred začatím analýzy. Tento krok by mohol zabezpečiť externý dodávateľ – napríklad
nástroj ITMS – aby sa zabezpečila kvalita údajov.



Vypracovať analytický prístup a vykonať analýzu – V tejto fáze je potrebný analytický prístup;
plán by mal popísať údaje, ktoré je potrebné analyzovať, mali by sa použiť špecifické analytické
metodiky a frekvencia analýzy. RO a príslušné orgány by mali vypracovať plán pre analýzu
všetkých relevantných údajov a vypracovať analytické postupy pre údaje vychádzajúce
z identifikovaných ukazovateľov podvodu. Taktiež musia stanoviť, či by sa mala vykonávať
analýza ad hoc, periodicky alebo priebežne. Vždy, keď je to možné, by mali byť konkrétne
analytické testy automatizované, aby vytvorili efektívne podmienky pre budúcu štúdiu. Analýzy
môžu uľahčiť rozličné softvérové programy. Môžu to byť jednoduché nástroje ako Microsoft
Access a Excel pre analýzu trendov nezrovnalostí a potenciálnych typov podvodu. Prípade viac
sofistikovaný tím pre analytiku dát môže tiež využívať iné softvérové programy (napr. SAS
a jazyky na báze open-source, napríklad R a Python) pre spracovanie rozsiahlejších databáz
a využitie komplexnejších techník, napríklad textovej analýzy a prediktívneho modelovania.
V Slovenskej republike už tieto navrhované príležitosti pre zlepšenie využívania analytiky údajov
na účely posudzovania rizika obsahujú potrebné nástroje pre analýzu bez potreby vytvorenia

nových analytických metód úplne od začiatku. Preto RO a príslušné orgány, vrátane CKO, môžu
implementovať odporúčané opatrenia s minimálnymi technickými bariérami.


Interpretovať, komunikovať a konať – Nakoniec potrebujú RO interpretovať výsledky, aby mohli
odpovedať na otázky uvedené v počiatočných cieľoch. Analytika údajov nepotvrdzuje incidenty
podvodu ale signalizuje konkrétne prípady, ktoré sú viac náchylné na isté riziká podvodu a
korupcie. Navyše, výsledky tiež zobrazujú vzory a trendy, ktoré sú užitočné pri posudzovaní rizík
v OP a, na systémovej úrovni, pre všetky RO. Nástroje pre vizualizáciu údajov, napríklad panely
nástrojov, mapy a grafy poukazujú na oblasti s vyšším rizikom, pomáhajú komunikovať zistenia
a urýchliť opatrenia na nápravu, na úrovni OP ako aj na systémovej úrovni.

Kľúčové opatrenia: Vykonávať periodickú štatistickú analýzu nezrovnalostí, prípadov
podvodu a zistení auditu a tak pomôcť určiť oblasti s vyššou mierou rizika
v jednotlivých sektoroch v rámci celého systému
RO, s podporou OCKÚ OLAF, môžu vykonávať periodickú štatistickú analýzu nezrovnalostí, podozrenia
z podvodu, vyšetrovať korupciu a vykonávať audit zistení, aby mohli určiť oblasti s vysokou mierou rizika
v jednotlivých sektoroch. Táto analýza môže lepšie poukázať na konkrétne aktivity súvisiace s podvodom
a korupciou alebo na prijímateľov, ktorí predstavujú vyššiu mieru rizika. Pre získanie plnej výhody
z poznatkov kontrolných orgánov a s podporou novej pracovnej jednotky určenej pre riadenie rizika
podvodu si RO môžu vytvoriť prístupy pre kompiláciu a analýzu použiteľných údajov z audítorských
správ a na základe toho budovať inštitucionálne poznatky a znalosti v rámci národného systému. Patrí
tam získavanie poznatkov o rizikách podvodu a korupcie, ktoré zistili RO ako aj údaje o tom, ako
efektívne sú ich aktivity pre riadenie rizika podvodu a kontroly pri prevencii a odhaľovaní podvodu
a korupcie v priebehu času. V Spojenom kráľovstve využívajú RO správy z auditu na účely identifikácie
spoločných trendov v schémach podvodu a korupcie v predchádzajúcom štvrťroku ako aj na posúdenie
toho, ako fungujú ich opatrenia na boj proti podvodom. Napríklad, správy z auditu za jeden OP
poukazovali na to, že daný RO potrebuje vykonať dôslednejšie testovanie a hĺbkovú kontrolu
u prijímateľov grantov na účely zmiernenia rizika konfliktu záujmov. V dôsledku toho teraz daný RO
vykonáva testovanie registrov konfliktu záujmov častejšie. Rozhodujúcim je, že analýza údajov z auditu,
spolu s údajmi z ostatných interných a externých zdrojov (nástroje detekcie, mechanizmy pre reporting,
správy z médií) umožňuje manažérom určiť priority a prijať nápravné opatrenia tam, kde je to potrebné
(GAO, 2015[19]).

Priorita 5 – Zlepšiť využívanie nástroja Arachne pre posudzovanie rizika a tak
zvýšiť úroveň posudzovania rizika
Analýza situácie
Tak, ako už bolo uvedené, prístup k posudzovaniu rizika štyroch RO zúčastnených sa misii OECD je
kvalitatívny, vychádzajúci z vnímania pracovných skupín pre riadenie rizika a vstupov od kľúčových
zamestnancov. Európska komisia vo svojom usmernení vyzýva na využívanie analytiky údajov, aby sa
tak rozšíril proces posudzovania rizika a osobitne využívanie Arachne, internetového nástroja s údajmi
o dodávateľoch, zmluvách, prijímateľoch a projektoch (European Commission, 2014[14]). Arachne je
v prevádzke od roku 2013 ako nástroj na podporu orgánov členských štátov EÚ pre identifikáciu
a stanovovanie priorít rizík podvodu, konfliktu záujmov a nezrovnalostí vo vzťahu k EŠIF. Zdroje údajov
pre Arachne obsahujú údaje z RO ako aj z externých databáz (napr. ORBIS a World Compliance). Podľa
informácií od EK, v decembri 2018 využívalo Arachne 21 členských štátov na 165 OP, čo predstavuje
54% celkovej hodnoty kohézneho financovania v EÚ na roky 2014-20 (okrem cieľa Európskej územnej

spolupráce Európskeho fondu pre regionálny rozvoj) (European Court of Auditors, 2019[4]). Viac
podrobností o dostupnosti údajov o rizikách v nástroji Arachne nájdete v Box 2.2.

Box 2.2. Kategórie rizika, ukazovatele a celkové hodnotenie rizika v Arachne
Arachne môže zobraziť 102 jednotlivých ukazovateľov rizika. Každý ukazovateľ má svoje vlastné
pravidlo pre výpočet, ktoré sa zobrazí vo vyskakovacom okne. Arachne môže zobraziť ukazovateľ
rizika len ak RO zaslal všetky údaje pre jeho výpočet. Všetky z nich sú zoskupené do 7 kategórií
rizika pre obstarávanie, riadenie zmlúv, oprávnenosť, výkonnosť, koncentrácia, zdôvodnenie,
primeranosť a reputácia a výstrahy na podvod. Počet ukazovateľov rizika je pre každú kategóriu rizika
odlišný. Zatiaľ čo kategória obstarávanie má 6 ukazovateľov rizika, kategória pre reputáciu a výstrahy
na podvod má 30.
Maximálne bodové skóre individuálneho rizika sa pohybuje od 5 do 20, v závislosti of druhu rizika.
Skóre 0 znamená, že Arachne nezistil žiadne riziko pre daný konkrétny ukazovateľ. Maximálne skóre
(5, 10, 15 alebo 20) znamená, že Arachne identifikoval potenciálne riziko. Pre každú kategóriu sa tiež
vypočítava všeobecné skóre (maximálne 50 bodov). Arachne umožňuje riadiacemu orgánu
jednoducho identifikovať najrizikovejšie projekty, dodávateľov a prijímateľov s pomocou stanovenia
skóre „celkového rizika“, ktoré je priemerom siedmych kategórií rizika.
Arachne podporuje analýzu rozličných druhov rizík podvodu a červených vlajok, vrátane
nasledujúcich:


finančné – celkové finančné plnenie prijímateľov, dodávateľov a subdodávateľov, na základe
údajov finančného výkazníctva



vzťahové – existencia vzťahov medzi prijímateľmi a dodávateľmi a subdodávateľmi a ich
príslušným personálom



reputačné – zapojenie do aktivít (napríklad bankrotov), ktoré by mohli vyústiť do reputačných
škôd



sankčné – identifikácia prijímateľov, dodávateľov, subdodávateľov alebo ich personálu, ktorí
sa nachádzajú v akomkoľvek sankčnom zozname



zmena – akýkoľvek typ zmeny štruktúry spoločnosti



obstarávanie – čas medzi zverejnením oznámenia o verejnom obstaraní a podpisom zmluvy



riadenie zmluvy – náklady na zmluvné dodatky (celkové) na projekt a skutočné náklady
na projekt



oprávnenosť – náklady na projekt mimo obdobia oprávnenosti, napríklad pred začiatkom
alebo po konci trvania projektu



realizácia – počet osôb už vyškolených alebo ktorí majú byť vyškolení



koncentrácia – prijímatelia zapojení do viacerých projektov



iné kontroly – finančná pomoc z EK a celkové náklady na projekt

Zdroj: (OECD, 2017[20]) a (European Commission, 2017[21]).

V Slovenskej republike RO aktívne využívajú tento nástroj od konca roku 2018 a jeho využívanie je
v praxi povinné na základe metodického pokynu k používaniu systému Arachne, ktorý vypracoval CKO.
RO dopĺňajú Arachne s ostatnými databázami, vrátane ITMS 2014+, IMS, Systému pre včasné
odhalenie a vylúčenie, obchodného registra a databáz obstarávania. RO sa vyjadrili, že najbežnejšie
používané techniky analytiky údajov, ktoré používajú s podporou týchto systémov sú tradičné testy pre

detekciu a popis vychádzajúce z pravidiel, napríklad párovanie údajov a získavanie údajov. Údaje z
ITMS 2014+ sa prevádzajú do Arachne a aktualizujú každé dva týždne.
OECD identifikovala jednu hlavnú oblasť, ktorú by RO mohli zlepšiť vďaka využívaniu Arachne
na posudzovanie rizík integrity. Na základe workshopov a diskusií s RO, sa predstavitelia vyjadrili, že RO
chýba skúsenosť s používaním Arachne a nahlásili ťažkosti v interpretácii výstupov, ktoré obsahujú
viacero správ a panelov nástrojov. Počas misie OECD RO zdôraznili potrebu väčšej miery poradenstva
a školenia v používaní Arachne na účely odhaľovania, prevencie a riadenia rizík podvodu a korupcie
v EŠIF. Samotné poradenstvo úplne nechýba: napríklad, v roku 2018 CKO vydal vyššie spomínaný
metodický pokyn, ktorý vysvetľuje základné funkcionality a aplikáciu Arachne. Pokyn však poskytuje len
limitované usmernenie na podporu RO v praktickom používaní Arachne na účely posúdenia rizík.
Neefektívne a neúčinné používanie Arachne môže spôsobiť administratívnu záťaž a znemožniť tak jeho
prijatie a výhody. Ďalšie poradenstvo a školenia by mohli pomôcť riešiť nedostatky v rozsahu vedomostí
a zručností a ísť tak nad rámec funkcionalít.

Kľúčové opatrenie: Ďalej zadefinovať ciele a rozšíriť využívanie Arachne na účely
posúdenia rizík v rámci RO s praktickým poradenstvom od CKO
Užívatelia primárne využívajú Arachne na posúdenie konfliktu záujmov a analýzu podvodu v rámci
jednotlivých procesov, sektorov a OP (PWC, 2018[17]). Arachne však disponuje aj ďalším potenciálom
ako nástroj pre RO pre posúdenie rizík. Na agregátnej úrovni dokáže Arachne zobraziť historické
vyhodnotenie a trendy rizík OP na účely poskytnutia informácií pre posúdenie rizika. Napríklad, správy
EK ukazujú, že Arachne dokáže dodať štatistickú analýzu a údaje o rozdelení projektov a nákladov
na projekty medzi jednotlivými kategóriami rizika. Navyše, Arachne umožňuje analýzu korelácie medzi
viacerými faktormi, vrátane nákladov na projekt, regiónu a individuálneho skóre rizika a tak podať viac
svetla na skryté vzory podvodov.
Tieto rozličné typy analýz, ktoré dokáže podporiť Arachne podčiarkujú potrebu stanoviť si ciele pri jeho
používaní, rovnako ako v každom nástroji alebo technike pre analytiku údajov. Jedným cieľom posúdenia
by mohla byť identifikácia rizík integrity dodávateľov alebo prijímateľov v jednotlivých projektoch. Existujú
však iné otázky, ktoré by mohli formovať alebo doplniť tento cieľ a preto vedú k rozličným druhom
analýz. Na ich zlepšenie, môže CKO – s pomocou súčasného metodického pokynu a so vstupmi od RO,
jednotky pre boj proti korupcii a iných zainteresovaných strán – poskytnúť ďalšie poradenstvo a školenia
pre efektívne využívanie Arachne, so zameraním na pomoc RO pri stanovovaní cieľov ako aj pri
praktických úvahách pri posudzovaní rizík integrity. To môže tiež zahŕňať rozpracovanie plného rozsahu
spôsobilostí nástroja Arachne, napríklad strategickú analýzu a manažérske verifikácie (vrátane
administratívnych overení a kontroly na mieste). Podľa spoločných ustanovení Nariadenia EÚ
č. 1303/2013, by RO mali vykonávať administratívne overenia (tzn. kontrola spoza stola) pre každú
žiadosť zo strany prijímateľov na preplatenie ako aj kontroly aktivít na mieste (European Commission,
2015[22]).

Systematická analýza
RO v Slovenskej republike naznačili, že nevykonávajú systematické analýzy svojich príslušných OP.
Na základe vyžiadania zo strany členského štátu môže EK poskytnúť správu s programovou analýzou
údajov z každého OP, ktorá bude zahŕňať celkový prehľad pre každú kategóriu rizika ako aj celkové
skóre rizika pre všetky projekty (tak ako je to uvedené v Box 2.2). Takéto využívanie Arachne dokáže
podať celkový obraz o riziku a pomôcť RO zamerať sa na ďalšiu analýzu a kontrolu rizika. Napríklad,
Obrázok 2.3 zobrazuje rozdelenie projektov v OP v Slovenskej republike podľa kategórie nákladov na
projekt a celkového skóre rizika pre programové obdobie EŠIF 2007-13. vyplýva z neho, aj napriek
intuícii, že samotné náklady nepredstavujú silný ukazovateľ rizika, keďže projekty s najvyššími nákladmi

majú nižšie celkové skóre rizika ako tie, ktoré sú zaradené ako projekty so strednou výškou nákladov
(tzn. rozpätie nákladov od 10 000 EUR do 100 000 EUR).

Overall risk

Obrázok 2.3. Počet projektov podľa kategórie nákladov a celkového skóre rizika
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Project cost categories in euros
Poznámka: Obrázok prezentuje rozdelenie projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2007-13.
Zdroj: Štatistická analýza, ktorú vypracovala EK pre Slovenskú republiku s použitím systému Arachne.

Správa tiež poskytuje informácie o ukazovateľoch rizika podvodu, reputácie a koncentrácie. Ten
posledný ukazuje, či je partner alebo dodávateľ projektu zapojený do viac ako jedného programu alebo
projektu. Vysoká úroveň agregovaného alebo individuálneho skóre v týchto kategóriách môže byť
kľúčovým signálom pre RO, aby zamerali svoju pozornosť na nich pri výkone kontrolných aktivít.

Na údajoch založené administratívne overenia
Celkové skóre rizika ponúka užitočný ale neúplný obraz rizík EŠIF; preto by RO mali byť opatrné, ak sa
spoliehajú len na toto skóre. Dokonca diskusie s RO naznačili, že najväčšiu pozornosť venujú celkovému
skóre rizika, a že prah, ktorý sledujú je jeho maximálna úroveň (tzn. 20, ako je uvedené v Box 2.2).
prísne pridržiavanie sa tohto skóre a prahu by mohlo viesť k tomu, že RO prehliadnu ostatné problémy.
Napríklad, projekty s prijateľným celkovým skóre môžu predstavovať vysoké riziko v konkrétnych
kategóriách rizík (napr. obstarávanie, reputácia, varovanie pred podvodmi a koncentrácia). Poradenstvo
pre RO by malo poskytnúť podporu pri analýze jednotlivých kategórií rizika na úrovni aktivít, so
zameraním sa na pomoc RO pri identifikácii vzorov, základných príčin a prepojení medzi rizikami. Táto
analýza môže napomôcť procesu verifikácie žiadostí o preplatenie výdavkov a zabezpečiť, aby boli
z výdavkov deklarovaných na EK vylúčené všetky nezrovnalosti identifikované počas verifikácie.

Na údajoch založené kontroly na mieste (KNM)
Od RO sa vyžaduje, aby realizovali KNM pre jednotlivé aktivity. Pri výkone týchto kontrol vyžaduje EK
kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie všetkých zistených nezrovnalostí, aby RO mohli pochopiť výskyt
a závažnosť rizík v ostatných aktivitách, ktorých vzorky nekontroloval. Potom by RO mal prijať nápravné
opatrenia (European Commission, 2015[22]). V Slovenskej republike by RO mohli na pomoc pri týchto

aktivitách viac využívať Arachne. Diskusie s RO naznačili, že KNM sa väčšinou zameriavajú na konflikt
záujmov a aktivity, ktorých kontrola vychádza z vlastného rozhodnutia, s tým, že len čiastočne sa do
úvahy berú údaje o riziku alebo kde by mohlo existovať najväčšie riziko. Využívanie Arachne na prípravu
KNM môže umožniť lepšie zacielenie aktivít ako aj viesť k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu
zdrojov. Napríklad, Arachne vie pomôcť RO pochopiť, či existujú nevhodné prepojenia medzi
prijímateľom a dodávateľmi a vie zdôrazniť historické trendy a tak objasniť ako sa riziká vyvíjali
v priebehu času a tiež ako sa menilo skóre rizika. OECD tiež identifikovala jeden príklad, kde bola
zmluva dohodnutá so spoločnosťami, ktoré boli vylúčené zo zapojenia sa do implementácie projektov
financovaných z EŠIF, čo malo spustiť otázky o procese výberu a potenciálnych sfalšovaných
vyhláseniach predložených dodávateľom. Arachne tiež dokáže poskytovať informácie pre RO o tom, či
prijímatelia sú vlastníkmi spoločností so sídlom v daňových rajoch alebo majú vysoké skóre rizika
v kľúčových kategóriách, ako je obstarávanie. Praktické poradenstvo zo strany CKO a školenia pre RO
môžu zlepšiť identifikáciu takýchto rizík a iných červených vlajok, vychádzajúc z údajov dostupných
v Arachne. Budovanie poznatkov a zručností v tejto oblasti sa bude tiež spoliehať na úzku spoluprácu
s organizáciami zo siete AFCOS, vrátane vyšetrovacích jednotiek, Úradu pre verejné obstarávanie a
polície/orgánov činných v trestnom konaní. Táto spolupráca bude životne dôležitá, ako je uvedené nižšie
v Kapitole 3.

Návrhy opatrení
Smerom k rozšíreniu posudzovania rizika podvodu a korupcie
Opatrenie

Popis

1

Skontrolovať a aktualizovať postupy pre posúdenie rizika, aby
sa zabezpečila vyššia miera identifikácie rizík podvodu
a korupcie v rámci projektového cyklu EŠIF

RO/pracovné skupiny pre
riadenie rizika alebo funkcie pre
riadenie rizika v rámci RO

krátkodobé

2

Objasniť a zlepšiť kritériá pre ohodnocovanie rizík podvodu
a korupcie

RO/pracovné skupiny pre
riadenie rizika alebo funkcie pre
riadenie rizika v rámci RO

krátkodobé

3

Zabezpečenie primeranosti, dostatočnosti a proporčnosti
kontrolných aktivít k identifikovaným rizikám

RO/pracovné skupiny pre
riadenie rizika alebo funkcie pre
riadenie rizika v rámci RO

krátkodobé

4

Vypracovanie plánu pre efektívnejšie využívanie údajov
o nezrovnalostiach a verejnom obstarávaní

RO/CKO

5

Vykonávanie periodickej štatistickej analýzy nezrovnalostí,
prípadov podvodu a zistení auditu na pomoc pri určovaní
oblastí s vyššou mierou rizika v jednotlivých sektoroch
v rámci celého systému
Ďalej zadefinovať ciele a rozšíriť využívanie Arachne na účely
posudzovania rizík v rámci RO, s praktickým poradenstvom
zo strany CKO

OCKÚ OLAF/RO

strednodobé

RO/CKO

strednodobé

6

Subjekt/y /y zodpovedné
v prvom rade

Trvanie
(krátkodobé,
strednodobé,
dlhodobé)

dlhodobé

Poznámky
1

Existuje množstvo metód a nástrojov pre preskúmanie základných príčin a vykonanie analýzy príčinanásledok, ktorých podrobnosti idú nad rámec tejto diskusie. Napríklad, pri identifikácii rizík alebo analýze
externého a interného kontextu by RO mohli prebádať možnosti využitia Iskhikawa diagramov alebo
diagramov „rybích kostí“, rozhodovacích stromov, procesných máp a máp vplyvu alebo metód posúdenia
kontextu, napríklad metódy PESTLE (politický, ekonomický, sociálny, technologický, právny
a environmentálny/Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental).
2

Ustanovenia o obstarávaní
a z vnútroštátnej legislatívy.

pre

projekty financované

z EŠIF

vychádzajú

zo

smerníc

EÚ

3 Prijatie systematického prístupu

k riadeniu rizík podvodu a korupcie
v Európskych štrukturálnych
a investičných fondoch
v Slovenskej republike

Úvod
Skutočne systematický prístup, v rámci ktorého sa riadenie rizika vykonáva rutinne a je integrované
do existujúcich procesov, je životne dôležité pre efektívnu správu rizika podvodu a korupcie v rámci
verejného sektora. Správa rizika podvodu sa netýka len systémov a predpisov; taktiež formuje kultúru
organizácie a jej kapacitu a pripravenosť zaoberať sa rizikami. Prijatím predpisov pre boj proti podvodu
môže vyšší manažment demonštrovať svoj záväzok presadzovať kultúru integrity a pripraviť ustanovenia
pre proces riadenia rizika podvodu. Riadiace orgány (RO) v Slovenskej republike vypracovali a prijali
svoje postupy pre posudzovanie rizika podvodu v súlade s Usmernením Európskej komisie pre
posúdenie rizika podvodu a efektívne a primerané opatrenia na boj proti podvodom, ktoré vypracovala
Expertná skupina pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EGEŠIF) (European Commission,
2014[14]). RO by však mohli ešte viac zintenzívniť integráciu aktivít riadenia rizika do súčasných
predpisov. To zahŕňa vypracovanie samostatných predpisov pre boj proti podvodom a posilňovanie
proaktívnej kultúry rizika. Navyše, RO by mohli vykonať kroky pre získavanie zručností a investície do
školení potrebných na účely zlepšenia kapacity zamestnancov vykonávať posudzovanie, ktoré berie do
úvahy riziká podvodu a korupcie. Zlepšenie kapacity môže ďalej pomôcť rozširovať a zakotviť osvedčené
postupy.
Okrem toho sú vyššia miera spolupráce a zdieľania poznatkov životne dôležité pre orgány
implementácie, aby mohli maximalizovať svoje zručnosti a expertízu na účely zmiernenia rizík podvodu
a korupcie. V Slovenskej republike RO pravidelne neprizývajú iné orgány zodpovedné za riadenie alebo
dohľad nad EŠIF. Taktiež ani nekomunikujú efektívne s orgánmi činnými v trestnom konaní ako sú
Generálna prokuratúra (GP) v prípadoch podvodu alebo korupcie, ktoré boli hlásené na tieto orgány.
Vytvorením pracovnej jednotky v rámci siete Služby pre koordináciu boja proti podvodom (AFCOS) môže
Vláda Slovenskej republiky poskytovať RO prostriedky na zlepšenie ich posúdení rizika a zabezpečiť,
aby bolo riadenie rizika podvodu a korupcie súčasťou postupov daných orgánov. Okrem toho, zriadenie
fór pre zdieľanie informácií medzi orgánmi implementácie a orgánmi činnými v trestnom konaní umožní

RO byť informovanými ohľadom vývoja aktivít podvodu a korupcie, ktoré sa potom môžu použiť
v budúcich posudzovaniach rizika.
Ďalšou kľúčovou oblasťou pre efektívnu správu riadenia rizika je monitoring a hodnotenie (M&E).
Medzinárodné štandardy zdôrazňujú potrebu, aby vlády vykonávali M&E na účely posúdenia výstupov
a aktualizácie aktivít pre zlepšenie riadenia rizika podvodu a korupcie (COSO, 2016[16]). Navyše, Európska
komisia (EK) vyzýva členské štáty a orgány implementácie, aby zadefinovali postupy pre monitoring
implementácie opatrení na prevenciu a odhaľovanie podvodov. Medzi nich patrí reporting o tom, ktoré
opatrenia pre boj proti podvodom boli prijaté a ako efektívne sa aplikujú. V tomto kontexte jednotkou pre
analýzu M&E nie sú individuálne riziká, ale celý systém pre ich riadenie. Konkrétne, M&E zahŕňa
systematický zber dôkazov, ktoré sa týkajú vytvárania, implementácie a výsledkov predpisov, kontrol
a opatrení prijatých pre riadenie rizík podvodu a korupcie. Efektívny monitoring umožňuje manažérom
prispôsobiť sa v prípade objavenia sa problémov, kedy hodnotenia ponúkajú prehľad o prebiehajúcej alebo
ukončenej aktivite, ako podpora pre rozhodovanie o relevantnosti, efektivite a potenciálnych alternatívach.
M&E nie je vo výlučnej zodpovednosti subjektov vykonávajúcich audit alebo iných orgánov dohľadu.
Zodpovednosť za monitoring a hodnotenie riadenia rizika podvodu je spoločná a týka sa RO, orgánu
auditu (OA) a pracovných skupín. M&E môže navyše pôsobiť ako nástroj pre riadenie a presadzovanie
zlepšení v konkrétnych oblastiach, napríklad štruktúra správy pre riadenie a posudzovanie rizika,
prostredníctvom získaných poznatkov a spätnej väzby. V rámci diskusií o lepšej správe pre riadenie
rizík, táto kapitola sa taktiež venuje tomu, ako môžu RO zdokonaľovať svoj prístup k hodnoteniu aktivít
riadenia rizika a, popri tom, priebežne zlepšovať riadenie rizika vzťahujúceho sa na EŠIF.
Berúc do úvahy tieto otázky týkajúce sa správy, táto kapitola sa sústreďuje na nasledujúce priority:


Priorita 1: Vypracovať explicitné predpisy pre boj proti podvodom a posilniť pozitívnu kultúru
rizika



Priorita 2: Zaviesť formálny mechanizmus pre koordináciu medzi jednotlivými orgánmi



Priorita 3: Zvýšiť kapacitu riadenie rizík podvodu a korupcie vďaka lepšiemu školeniu



Priorita 4: Zlepšiť spätnú väzbu s orgánmi činnými v trestnom konaní na účely zlepšenia
posudzovania rizika



Priorita 5: Monitorovať a hodnotiť aktivity a kontroly riadenia rizika podvodu

Priorita 1 – Vypracovať explicitné predpisy pre boj proti podvodom a posilniť
pozitívnu kultúru rizika
Analýza situácie
Právne a politické rámce v Slovenskej republike poskytujú základ pre riadenie rizika podvodov týkajúcich
sa implementácie EŠIF, napríklad vládna Národná stratégia pre boj proti podvodom (NAFS) a metodické
nastavenie postupov pre riadenie rizika Ministerstvom financií. Navyše, EK poskytuje poradenstvo pre
orgány implementácie pre vypracovanie predpisov pre boj proti podvodom v rámci ich vlastných
strategických opatrení pre boj proti podvodom, napríklad spolupráca pri presadzovaní kultúry boja proti
podvodom a rozdelení úloh pre riešenie podvodov. V roku 2019 mali štyri RO zúčastnené na projekte
OECD takéto predpisy vypracované; niektoré ich dokonca už mali aj schválené, ostatné boli v procese
schvaľovania generálnym tajomníkom príslušného ministerstva. Avšak OECD identifikovala niekoľko RO
v Slovenskej republike, ktoré ešte v plnom rozsahu neprijali predpisy pre boj proti podvodom, ktoré sa
konkrétne týkajú EŠIF – hoci, vo všeobecnosti, RO už majú zavedené postupy pre riadenie rizika pre
implementáciu operačných programov (OP).

Riadenie rizika je rozširujúca sa prax vo verejnom sektore na Slovensku. Predpisy pre boj proti
podvodom slúžia ako cenný nástroj pre zahrnutie riadenie rizika podvodu a korupcie do postupov RO
a zabezpečenie udržateľnosti riadenia rizika. Niektoré RO aktuálne majú predpisy pre boj proti
podvodom, ktoré obsahujú explicitné vyjadrenie úloh a aktivít riadenia rizika korupcie a podvodu; je
podstatné, aby takéto predpisy prijali aj ostatné RO. Okrem zabezpečenia toho, že zamestnanci si budú
vedomí povinností v oblasti riadenia rizika podvodu a budú propagovať pozitívnu kultúru rizika v rámci
RO, tieto predpisy tiež dokážu komunikovať ostatným zainteresovaným stranám – vrátane verejnosti –
že RO sú odhodlané zmierňovať riziká podvodu a korupcie v implementácii OP. Čo sa týka
zúčastnených RO, len jeden má svoj predpis pre boj proti podvodom dostupný online.
Navyše, riadenie rizík podvodu a korupcie v Slovenskej republike je silne zamerané na dodržiavanie
súladu. V dôsledku toho používajú RO na účely preskúmania podvodu a korupcie prístup založený
na dodržiavaní súladu a istým rizikám nemusí byť venovaná primeraná pozornosť a môžu byť nesprávne
priorizované. Okrem toho, niektoré RO majú postupy pre riadenie rizika, ktoré neobsahujú explicitne
uvedené riadenie rizík podvodu a korupcie. Na základe systémového auditu, ktorý sa realizoval v roku
2017, sú analyzované s ostatnými druhmi rizík zahrnutých do posúdenia rizika. V prípade jedného OP,
OA dospel k záveru, že RO nedostatočne identifikoval riziká podvodu v Katalógu vybraných rizík, z čoho
vyplýva, že daný RO neurčil, že táto kategória rizika si zaslúži pozornosť.

Kľúčové opatrenie: riadiace orgány vypracovať a schváliť na mieru šité predpisy pre boj
proti podvodom a zabezpečiť ich šírenie
Vyšší manažment na RO, ktoré v súčasnosti nemajú predpis pre boj proti podvodom môže vypracovať
dokument šitý na mieru ich OP. Takýto predpis môže vyjadrovať očakávania vyššieho manažmentu, ich
záväzok k integrite a nulovej tolerancii voči podvodom a korupcii . Predpis sa môže líšiť, v závislosti of
kontextu jednotlivých RO a miery vyspelosti ich funkcie riadenia rizika, ale mal by dosiahnuť nasledujúce:


Artikulovať ciele boja proti podvodom a korupcii RO v implementácii OP – explicitný predpis je
komunikačným nástrojom pre RO a zamestnancov zapojených do implementácie projektov
financovaných z EŠIF. Predpis by mal obsahovať definície podvodu, korupcie a nezrovnalostí
a uvádzať explicitné prepojenie medzi cieľmi RO v boji proti korupcii a podvodom a ich aktivitami
riadenia rizika. Tieto ciele by sa mali zvážiť spolu s cieľmi OP, berúc do úvahy druhy podvodu
a korupcie, ktoré predstavujú najvyššie riziko v tomto kontexte.



Jasne zadefinovať pozície a úlohy vo veci riadenie rizika podvodu a korupcie – RO sú
zodpovedné za identifikáciu a riadenie rizík, ale úspešné riadenie rizík závisí od príspevku
každého zamestnanca v rámci RO. Popri svojich funkciách v oblasti riadenia rizika, manažéri v
RO sú zodpovední za každodenné riešenie rizík podvodu a korupcie. Medzi ich úlohy patrí
zabezpečenie existencie a fungovania vnútornej kontroly, a (všeobecnejšie) prevencia
a odhaľovanie rizík podvodu a korupcie. Tieto rozličné úlohy môžu byť uvedené v predpise.



Podrobne uviesť kroky v rámci postupov hlásenia a vyšetrovania podvodov – zamestnanci RO by
si mali byť vedomí, ktoré kanály majú použiť pri nahlásení podozrenia z podvodu alebo korupcie.
Tieto by mali obsahovať jasné a podrobné pokyny, ako má personál nahlasovať interne
a externým orgánom (napr. orgánom činným v trestnom konaní a Európskemu úradu pre boj proti
podvodom [OLAF]) a opatrenia, ktoré sa majú iniciovať v prípade nahlásenie možného podvodu
alebo korupcie.



Stanoviť, ako sa má monitorovať rámec pre riadenie rizika podvodu – predpis by mal podrobne
uvádzať ako budú aktivity riadenia rizika podvodu monitorované a hodnotené, napríklad
prostredníctvom periodických alebo priebežných hodnotení a tiež uviesť náčrt toho, kto je
zodpovedný za výkon týchto aktivít (The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy,
2014[23]; COSO, 2016[16]). Neskôr v tejto kapitole sú uvedené príklady a diskusia o monitoringu
a hodnotení aktivít riadenia rizika.

Pre tie RO, ktoré ešte nemajú vlastný predpis pre boj proti podvodom alebo sú v procese jeho prípravy
ostáva ako príležitosť vypracovať predpisy, ktoré idú nad rámec zosúladenia s EGESIF. Za predpokladu,
že sa riziká podvodu a korupcie medzi jednotlivými OP a RO líšia, tieto predpisy by nemali byť
univerzálne: odlišné subjekty majú odlišné ciele a rozdielne profily rizika (GAO, 2015[19]). Predpisy pre
boj proti podvodom by mali do úvahy brať scenáre rizika podvodu, s ktorými sa stretáva príslušný RO.
Predpis pre boj proti podvodom v skutočnosti poskytuje príležitosť zadefinovať podvod a iný druh
zneužitia úradnej moci. Európsky dvor audítorov vo svojej správe za rok 2019 zistil, že nie všetky
členské štáty interpretujú definíciu podvodu Európskej únie (EÚ) rovnakým spôsobom, čo znamená, že
niektoré podvodné aktivity nie sú hlásené orgánmi implementácie (European Court of Auditors, 2019[4]).
RO v Slovenskej republike by mali zabezpečiť, aby predpis pre boj proti podvodom podával jasné
definície toho, čo predstavuje podvodnú alebo korupčnú aktivitu, v súlade s definíciami EK. Box 3.1
uvádza príklad komplexnej politiky pre boj proti podvodom pre Európsky fond regionálneho rozvoja vo
Veľkej Británii.

Box 3.1. Komplexná politika pre boj proti podvodom pre Európsky fond regionálneho rozvoja vo
Veľkej Británii
Program politiky pre boj proti podvodom pre Európsky fond regionálneho rozvoja vo Veľkej Británii na
roky 2014-2020 sa pravidelne aktualizuje a obsahuje podrobné ustanovenia v nasledujúcich
oblastiach:


Úlohy vyššieho manažmentu týkajúce sa podvodu a korupcie vo fonde



Interná a externá komunikácia



Úlohy tímu pre boj proti podvodom ako aj ostatného personálu



Metódy pre odhaľovanie podvodov (interné a externé)



Vyšetrovanie podvodov a sankcie



Aktualizácie využitia nástroja Európskej komisie Arachne pre stanovenie skóre rizika



Proces poukázania na podvod a podrobnosti o reportingu



Rozsah predpisu upravujúceho konflikt záujmov, vrátane aktualizácie daného predpisu.

Tento predpis sa vzťahuje na všetkých zamestnancov pracujúcich na implementácii operačných
programov fondu, vrátane partnerov, prijímateľov grantov, konečných príjemcov výhod a ostatných
zainteresovaných strán. Stratégia stanovuje záväzok riadiaceho orgánu pôsobiť v oblasti prevencie,
odhaľovania a zabraňovania podvodov a korupcie a prijať opatrenia v prípade podozrenia alebo
odhalenia podvodu alebo korupcie. Stratégia sa sústreďuje na štyri kľúčové témy: prevencia,
detekcia, vyšetrovanie a sankcia.
Jeho cieľom je zabezpečiť, aby bol Program Európskeho fondu regionálneho rozvoja na roky 2014-20
chránený pred podvodom a stratou; zahŕňal kultúru „boja proti podvodom“, ktorá presadzuje nulovú
toleranciu voči podvodom a stanovuje úlohy a povinnosti všetkých zamestnancov pri zabezpečovaní
tohto cieľa; aktívne presadzoval zavádzanie kontrol v rozličných fázach obchodných procesov a aby
tak pôsobil ako odstrašujúci prvok pre podvodné a korupčné správanie; poskytoval jasné smerovanie
pre vyšetrovanie a nápravné opatrenia a poskytoval poradenstvo na účely identifikácie, deklarácie
a zaznamenávania konfliktov záujmov. Po svojej aktualizácii tento predpis explicitne uvádza, ktoré
ustanovenia boli pozmenené.
Zdroj: Vypracované na základe rozhovorov v priebehu misie OECD, február 2019.

Napríklad, v prípade RO, ktorý už má prijatý predpis o boji proti podvodom, by revízia predpisu mohla
umožniť ďalšie zlepšenie jeho prvkov. Napríklad, vyšší manažment by mohol vykonať ročnú revíziu
na účely posúdenia jeho relevancie vo vzťahu k profilu rizika podvodu daného RO. Vstupy
z predchádzajúcich posúdení rizika, hlásení podvodov, výsledkov vyšetrovania a správ z auditu sa môžu
použiť počas procesu revízie. V súlade s touto stratégiou, aktualizované predpisy pre boj proti podvodom
by mohli obsahovať informácie o tom, ako RO využíva prístup založený na údajoch na účely
zmierňovania rizík podvodu a korupcie, ako aj načrtnutia kritérií a nástrojov merania, ktoré sa budú
používať na hodnotenie aktivít riadenia rizika podvodu (pozri Priority 5 a 6). Po prijatí, aktualizovaní
a schválení by predpis pre boj proti podvodom každého RO mal byť viditeľný ako vo vnútri daného
subjektu tak aj navonok. Môže tam patriť zverejnenie predpisu na intranete a jeho distribúcia personálu.
Aby verejnosť a tretie strany zúčastnené na procese implementácie OP vnímali záväzok RO bojovať
proti podvodom a korupcii, predpis tiež môže byť zverejnený na internetovej stránke príslušného RO
alebo na webstránke daného OP.

Priorita 2 – Zaviesť formálny mechanizmus pre koordináciu medzi jednotlivými
orgánmi
Analýza situácie
Pri výkone posúdenia rizika vyjadrili RO potrebu zlepšenia koordinácie. Navyše, žiadny RO nezapája
do procesu riadenia rizika ďalšie orgány zodpovedné za riadenie EŠIF alebo dohľad, napríklad
certifikačný orgán (CO), sprostredkovateľské orgány (SO), Službu pre koordináciu boja proti podvodom
(AFCOS), orgán auditu (OA), Úrad pre prevenciu korupcie (ÚPK) a Úrad pre verejné obstarávanie
(ÚVO). Obmedzená miera spolupráce, ktorá existuje medzi týmito orgánmi sa sústreďuje na koordináciu
politiky a výmenu informácií na vysokej úrovni, ale koordinácia sa priamo nesústreďuje na riadenie rizika
podvodu alebo korupcie. Absencia vstupov od týchto zainteresovaných strán môže viesť k neúplnému
posúdeniu rizika, pretože identifikácia a analýza môžu prehliadnuť isté riziká, ktoré zaznamenajú iné
orgány. Napríklad, CO môže mať komplexnejší pohľad na riziká podvodu týkajúce sa certifikácie a
platieb. AFCOS môže vniesť konkrétnu expertízu pre boj proti podvodom a poznatky o nových
a vyvíjajúcich sa schémach do procesu posúdenia. ÚVO zbiera údaje o porušeniach pravidiel procesov
obstarávania v OP, ktoré môžu v tejto fáze odhaliť oblasti s vysokou mierou rizika. ÚPK poskytuje
komplexný zoznam potenciálnych rizík korupcie pre rozličné sektory, ktoré môžu poskytovať informácie
pre posúdenie rizika.
Kľúčovým prvkom efektívneho riadenia rizika je komunikácia, čo znamená včasné zapojenie
zainteresovaných strán, aby sa do úvahy brali ich poznatky, názory a vnímanie. Tento princíp riadenia
rizika predpokladá systematický prístup ku komunikácii a konzultácie, výmenu informácií s cieľovým
publikom a získavanie spätnej väzby od príslušných strán na účely formovania riadenia rizika (ISO,
2018[24]). Niektoré členské štáty EÚ, napríklad Holandsko a Španielsko prešli na viac
kooperatívny prístup k výkonu posudzovania rizika podvodu. Pritom spájajú rozličnú expertízu a názory
na opatrenia pre boj proti podvodu a korupcii. Takýto prístup umožnil členským štátom zaviesť opatrenia
pre efektívnejšie riadenie rizík podvodu, ktoré vychádzajú z povahy rizika (PWC, 2018[17]). Vo
Francúzsku organizuje Generálna komisia pre rovnosť území (CGET) pravidelné stretnutia pre všetky
orgány zodpovedné za európske programy, ktoré pokrývajú rozličné témy, vrátane boja proti podvodom
(Box 3.2).

Box 3.2. Medzirezortná koordinácia v boji proti podvodom vo vzťahu k Európskym
štrukturálnym a investičným fondom (EŠIF), Francúzsko
Vo Francúzsku koordinuje Generálna komisia pre rovnosť území (CGET) orgány tak, aby
zjednodušila a zabezpečila implementáciu programov spolufinancovaných z EŠIF. V roku 2013,
CGET zriadila pracovnú skupinu pre viac fondov pre oblasť podvodu v priamej reakcii na požiadavky
orgánov zodpovedných za programy EÚ. Odvtedy už vypracovala referenčné dokumenty.
V rámci dvojtýždňových stretnutí s riaditeľmi zodpovednými za implementáciu operačných programov,
CGET prizval zástupcov Národnej jednotky pre boj proti podvodom, Francúzskeho podvýboru pre boj
proti podvodom a AFCOS, aby sa zapojili a načrtli očakávania Komisie týkajúce sa boja proti
podvodom, vrátane zahrnutia štrukturálnych fondov. Nástroje, ktoré vypracoval OLAF a Národná
jednotka pre boj proti podvodom na odhaľovanie podvodov v spojitosti s EŠIF sú k dispozícii
na digitálnej platforme CGET, ktorá spája všetkých aktérov zapojených do implementácie EŠIF
vo Francúzsku. Nakoniec národný program technickej pomoci na roky 2014-2020 plánuje financovať
školenia pre riadiace orgány OP, certifikačné orgány a orgány auditu v jednotlivých oblastiach,
vrátane opatrení pre boj proti podvodom a verejného obstarávania.
Zdroj: (European Commission, 2017[25]), „Následné kroky po odporúčaniach správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ: Boj proti
podvodom, 2015”,
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/2_autre_document_travail_service_part1_v2_en.pdf.

Navyše, OA môže ponúknuť svoj pohľad na základe vlastných auditov, pričom si môže naďalej zachovať
svoju nezávislosť ako kontrolná inštitúcia. EK poskytuje poradenstvo členským štátom vo veci spoločnej
metodiky pre posudzovanie Systémov riadenia a kontroly (SRK), vrátane kritérií pre Kľúčovú požiadavku
(KR) 7 na opatrenia pre boj proti podvodom (European Commission, 2014[26]). Podľa Nariadenia
č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach (CPR) (European Parliament, 2013[27]), sa od OA vyžaduje
vykonávať systémové audity SRK u RO, SO a CO. Cieľom systémových auditov je získať primerané
uistenie o tom, že SRK fungujú efektívne, aby predchádzali chybám a nezrovnalostiam (vrátane
podvodov) a, v prípade ich vzniku, je systém schopný ich odhaliť a vykonať nápravu. V Slovenskej
republike vykonáva OA systémové audity ukončených posúdení rizika pre KR 7 o opatreniach pre boj
proti podvodom a preto je možno potrebné obmedziť jeho úlohu v tvorbe posúdenia rizika pre RO. Avšak
OA sa môže zúčastňovať v poradnej pozícii, keďže takto získa výhodné postavenie pre všetky rezorty,
z ktorého ich môže informovať o identifikovaných rizikách a posúdení rizík.
Vo vykonaných interview s OECD, RO vyjadrili odlišné očakávania, ktoré majú od opatrení pre boj proti
podvodom, ktoré by mali implementovať a kritérií, na základe ktorých OA vykonáva audit ich SRK.
Konkrétne, OA sa striktne pridržiava usmernenia EGEŠIF, pričom niektoré RO vnímajú toto usmernenie
ako počiatočný bod a snažia sa upraviť si na mieru svoje postup podľa konkrétneho kontextu. Takéto
striktné dodržiavanie môže viesť k nevyužitiu príležitosti pre RO správne si prispôsobiť svoje aktivity
v oblasti riadenia rizika a využiť výsledky auditov na zlepšenie svojich postupov pri riadení rizika
podvodu a korupcie.
Prvým krokom v riešení týchto problémov je zlepšenie komunikácie medzi zúčastnenými stranami
a posilnenie angažovanosti OA. Konštruktívna a frekventovaná komunikácia medzi OA a RO môže
zlepšiť celkovú odolnosť EŠIF voči podvodom a korupcii a zároveň umožniť OA, aby si udržal svoju
nezávislosť. Príklad toho, ako OA v Holandsku pracuje s orgánmi implementácie na účely zlepšenia
prevencie a odhaľovania podvodu a stanovenia očakávaní od auditu môžete vidieť v Box 3.3. V iných
členských štátoch, napríklad Estónsku, Írsku a Litve, zohráva OA úlohu v prevencii podvodov
prostredníctvom poradenstva pre RO a CO. Napríklad, írsky OA vytvoril zoznam podvodných aktivít,

ktoré boli zistené počas jeho auditov, aby tak šíril povedomie príslušných orgánov o podvode. Pre ďalšie
rozšírenie aktivít riadenia rizika podvodu a korupcie by bola osobitným prínosom častejšia výmena
informácií medzi RO a OA v rámci procesov M&E. Umožnenie takejto výmeny by poskytlo štruktúru,
motiváciu a spoločné ciele a teda komunikácia medzi OA, RO a ostatnými by mohla prekročiť rámec
ad hoc aktivity a nadobudnúť systematickejší prístup.

Box 3.3. Prístup viacerých zainteresovaných strán k rozšíreniu úlohy audítorov v prevencii
podvodov a korupcie v oblasti EŠIF: Skúsenosti z Holandska
V Holandsku prijal orgán auditu (OA) prístup k svojim povinnostiam v rámci kontextu EŠIF v podobe
„dôveruj ale preveruj“. Zatiaľ čo OA odporúča riadiacim orgánom (RO), sprostredkovateľským
orgánom (SO) a certifikačnému orgánu (CO), aby využívali usmernenie pre posudzovanie kľúčových
požiadaviek (KR) na systémovej úrovni ako nástroj sebahodnotenia, je si vedomý toho, že by mal byť
individuálne prispôsobený pre konkrétne systémy pre riadenie a kontrolu každého orgánu. V praxi to
znamená, že OA ponúka flexibilitu vo svojom prístupe.
Vychádzajúc z poznatkov a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia. Holandský OA
asistoval pri nastavení a využívaní nástroja pre sebahodnotenie, ktorý lepšie pripravil orgány
implementácie na systémový audit. Navyše, OA poskytol školenie a realizoval aktivity pre budovanie
kapacít, aby sa vytvorila expertíza v oblasti prevencie a detekcie podvodov v rámci orgánov
implementácie. OA je súčasťou mesačných stretnutí pri okrúhlom stole s CO, ktoré predstavujú
priestor pre jednotlivé orgány, aby diskutovali o výzvach vyplývajúcich z príslušných systémov pre
riadenie a kontrolu. Existujú tiež technické stretnutia, ktoré sa konajú dvakrát do roka a organizuje ich
jeden orgán. Tieto stretnutia umožňujú výmenu poznatkov a expertízy a dovoľujú OA, aby podával
vstupy pre fungovanie systémov pre riadenie a kontrolu orgánov implementácie.
Zdroj: Vytvorené na základe interview v priebehu misie OECD, február 2019.

Kľúčové opatrenie: Vytvoriť pracovnú jednotku v rámci siete AFCOS a tak umožniť
výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi riadiacimi orgánmi a kľúčovými
zainteresovanými stranami
RO by mohli mať prínos zo zlepšených interakcií a zdieľania skúseností, osobitne ohľadom postupov
pre riadenie a posudzovanie rizík. Na workshopoch organizovaných OECD, vyjadrili zúčastnené RO silný
záujem o vytvorenie platformy pre zdieľanie poznatkov, ktorá sa bude osobitne venovať otázkam boja
proti podvodom a korupcii v EŠIF. Pravidelné výmeny informácií o posudzovaní rizika podvodu a
korupcie môžu pomôcť rozšíriť posudzovanie rizika jednotlivých OP a zlepšiť súdržnosť medzi orgánmi
implementácie, zároveň s uvedomením si potreby individuálneho nastavenia pre rozličné kontexty.
Okrem toho, RO by mohli spolupracovať na posilnení posudzovania rizika podvodu prostredníctvom
prizvania širšieho spektra orgánov na účely výmeny názorov a skúseností s rizikom potenciálneho
podvodu a primeranými opatreniami na jeho zmiernenie.
V Slovenskej republike je koordinujúcim orgánom v architektúre boja proti podvodom a kontroly odbor
Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF), ktorý vykonáva úlohu Služby koordinácie boja proti
podvodom (AFCOS), ktorá existuje v každom členskom štáte. Sieť AFCOS pozostáva z orgánov
zapojených do riadenia a implementácie EŠIF, osobitne RO, SO, CO a OA a množstvo iných orgánov,
napríklad ÚVO, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ), Protimonopolný úrad (PMÚ), GP
a Ministerstvo spravodlivosti. Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ, ktorý pozostáva
zo zástupcov z rozličných orgánov implementácie, koordinuje a poskytuje podporu pre spoluprácu medzi
partnermi siete AFCOS. Pred prijatím aktualizovanej Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov

Európskej únie dňa 30. mája 2019 existovalo pod riadiacim výborom päť pracovných skupín. Pracovné
skupiny mali opakované stretnutia o nasledujúcich témach: nezrovnalosti, článok 325 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), spolupráca v koordinácii kontrolných aktivít, verejné obstarávanie
a komunikácia.
Súčasná štruktúra by mohla slúžiť ako základ pre platformu pre koordináciu a zdieľanie poznatkov medzi
RO, SO, OA a CO vo veci týkajúcej sa riadenia rizika podvodu v implementácii EŠIF. Formálna
koordinácia môže nadobudnúť podobu pracovnej jednotky so zdrojmi a expertízou v riadení rizika
podvodu a korupcie. RO môžu zabezpečiť účasť skúsených a informovaných zástupcov v tejto jednotke.
Orgány implementácie by tiež mohli organizovať časté a pravidelné stretnutia alebo workshopy s RO,
SO, CO a OA a ostatnými partnermi siete AFCOS a zdieľať osvedčené postupy pre riadenie rizík
podvodu a korupcie. Konkrétne, zástupcovia z príslušných pracovných skupín pre riadenie rizika môžu
iniciovať pravidelné interakcie pre vypracovanie komplexnejších prístupov k výkonu posúdenia rizika
podvodu. Workshopy a diskusie môžu facilitovať experti, interní aj externí, ktorí disponujú skúsenosťami
v riadení rizík podvodu a korupcie, ktoré zahŕňajú EŠIF. S pomocou OCKÚ OLAF by platforma mohla
prizvať ostatné orgány, vrátane ÚPK, ÚVO a NKÚ, aby poskytli vstup do diskusií o zlepšení posúdenia
rizika podvodu a korupcie. Centrálny koordinačný orgán (CKO) môže tiež poskytnúť podporu platforme
pre zjednodušenie spolupráce.

Priority 3 – Zvýšiť kapacitu riadenie rizík podvodu a korupcie vďaka lepšiemu
školeniu
Analýza situácie
Na základe posúdenia relevantnej dokumentácie a interview s odborníkmi z praxe, ktoré realizovala
OECD, aktuálne postupy pre riadenie rizika orgánov implementácie v Slovenskej republike preukazujú
nedostatok kapacity v identifikácii a analýza rizík podvodu a korupcie (pozri Kapitolu 2). RO v mnohých
členských štátoch EÚ čelia rovnakej výzve: očakáva sa od nich, že budú projekty financované z EŠIF
v súlade s množstvom zákonných ustanovení stanovených EK a pritom vypracovať efektívne opatrenia
na boj proti podvodom (ústredný motív počas aktuálneho programového obdobia). V dôsledku toho sa
môže stať, že členské štáty nemusia mať vypracovanú dostatočnú expertízu alebo zručnosti týkajúce sa
implementácie a monitoringu opatrení pre boj proti podvodom alebo výkonu posúdenia rizika.
V Slovenskej republike by RO mohli budovať expertízu v riadení rizika podvodov prostredníctvom
vypracovania a naplánovania školení pre boj proti podvodom šitých na mieru konkrétneho kontextu
každého OP.
V roku 2019 odovzdalo niekoľko RO v Slovenskej republike školenia pre boj proti podvodom v celom
rozsahu na externé orgány, napríklad OCKÚ OLAF. Tento úrad organizuje aktivity školení pre partnerov
siete AFCOS vychádzajúci z Plánu školení pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike.
Zoznam školiacich programov na roky 2017-18 ukazuje, že sa konalo desať seminárov, ktoré pokryli
široké spektrum tém: budovanie povedomia o podvodoch, najčastejšie prípady porušenia pravidiel
verejného obstarávania, odhaľovanie podvodných praktík v implementácii EŠIF a kartely a narušenie
súťaže. Jeden seminár v roku 2017 sa sústredil na riadenie rizika a nastavenie kontrolných
mechanizmov v štrukturálnych fondoch. Ďalšie školenie týkajúce sa riadenie rizík podvodu a korupcie vo
vzťahu k EŠIF je plánované na rok 2019. počet a povaha školení, ktoré organizuje OCKÚ OLAF závisí
od dostupného rozpočtu a potrieb partnerov siete AFCOS. Školenia ako také môžu byť ad hoc
a nepravidelné.
Celkovo vnímajú zástupcovia pracovných skupín pre riadenie rizika príležitosti v poskytovaní
špecifickejších a praktických školení zameraných na identifikáciu, analýzu a riadenie rizík podvodu
a korupcie vo financovaní zo štrukturálnych fondov. Okrem toho, od členských štátov sa vyžaduje, aby

zabezpečili školenie pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na overovaní využívania EŠIF, konkrétne
vo vzťahu k potenciálnemu podvodu, zdieľanie informácií o zistených prípadoch podvodu, červených
vlajkách a praktickom používaní dostupných nástrojov. Národná stratégia pre boj proti podvodom Vlády
Slovenskej republiky uvádza, že všetci zamestnanci zapojení do implementácie EŠIF by mali absolvovať
školenie o integrite ako aj technické školenie, ktoré im pomôžu lepšie identifikovať a analyzovať riziká.
Táto stratégia explicitne uvádza, že školenie by sa malo zamerať na posilnenie schopnosti
zamestnancov rozpoznávať červené vlajky a prípady podozrenia z podvodu a opatrení, ktoré majú
v reakcii na to prijať. Popri budovaní kapacít, školenie personálu o konkrétnych opatreniach pre boj proti
podvodom pomáha zvyšovať povedomie o záväzku RO bojovať proti podvodom a korupcii týkajúcich sa
štrukturálnych fondov (European Commission, 2014[14]).

Kľúčové opatrenie: Vypracovať program pre formalizované, pravidelné a priebežné
školenia pre riadenie a posúdenie rizika podvodu pre personál riadiacich orgánov
OCKÚ OLAF a RO môžu vypracovať program formalizovaných, pravidelných a priebežných školení ako
doplnok k ad hoc seminárom pre rozvoj zručností pre riadenie rizika podvodu a korupcie. Keďže zdroje
na školenia sú obmedzené, priority školení by sa mali v prvom rade zamerať na personál s priamou
zodpovednosťou za identifikáciu, analýzu a zmiernenie rizík podvodu a korupcie. Medzi týchto
zamestnancov patria účastníci z pracovných skupín pre riadenie rizika a zamestnanci RO a SO, ktorí
vykonávajú aktivity ako napríklad kontroly na mieste (KNM), interné kontroly a vyšetrovanie. Školitelia
môžu využívať prieskumy zamestnancov, medzinárodné odporúčania a konzultačné skupiny
pre identifikáciu potrieb školení. Okrem toho, pravidelné posúdenia školení môžu pomôcť zabezpečiť,
aby školenia zamestnancov RO a SO brali do úvahy konkrétne riziká podvodu a korupcie súvisiace
s OP, ktoré implementujú. Na základe hodnotenia potrieb a výziev pre RO, ktoré vykonalo OECD, medzi
kľúčové témy, ktoré je potrebné zvážiť, patrí:








Identifikácia analýza rizika podvodu a korupcie
Ukazovatele a červené vlajky pre potenciálny podvod a korupciu
Praktická spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi
implementácie – napríklad, výmena informácií o prípadoch, osvedčených postupoch a dávanie
odporúčaní
monitoring a dohľad nad dodávateľmi a subdodávateľmi
komponenty systému internej kontroly a postupy pre riadenie rizika v inštitúciách verejného
sektora
administratívne vyšetrovanie tipov od osôb, ktoré ohlásia nezákonné konanie a z iných kanálov
hlásení.

Ďalší spôsob ako formalizovať školenia je prostredníctvom profesionálnej certifikácie. RO sa môžu
zapojiť do facilitácie školení a nadobúdania zručností prostredníctvom motivácie zamestnancov, aby
nadobúdali medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, napríklad Certifikát o zabezpečení riadenia rizika od
Inštitútu interných audítorov, certifikáciu od Asociácie certifikovaných kontrolórov podvodov alebo
Certifikát z riadenia rizika od Autorizovaného inštitútu pre verejné financie a účtovníctvo. Okrem toho, by
školiace programy mali byť zo svojej podstaty holistické a zahŕňať usmernenie nielen v oblasti riadenia
rizika podvodu ale tiež o tom, ako posilniť kultúru integrity. Je možné využiť interaktívne aktivity,
napríklad školenia RO, pričom zamestnancom sú realisticky prezentované konkrétne situácie a spôsoby
ich riešenia. Takéto cvičenia môžu byť efektívnejšie pri vštepovaní poznatkov viac ako formalizované
aktivity typu označenia správnej odpovede. Skúsenostné vzdelávacie aktivity môžu pripraviť
zamestnancov, ktorí vykonávajú posúdenie rizika a zadávajú údaje do registrov rizík, ako sa to už
preukázalo na príklade z Holandska (Box 3.4).

Box 3.4. Praktické školenie o boji proti podvodom v Poľsku a Holandsku
E-learningová platforma o podvodoch a korupcii v Poľsku
V roku 2014, Centrálny úrad pre boj proti korupcii (CBA) v Poľsku vytvoril bezplatnú e-learningovú
platformu s finančnou podporou od Európskej komisie. Cieľom tejto platformy, ktorá sa vyvinula
z interného školiaceho programu pre zamestnancov verejnej správy, je zvyšovať povedomie
účastníkov o aktivitách boja proti korupcii. V období od mája 2014 do novembra 2017 sa školení
zúčastnilo 46 626 ľudí; v novembri 2017 to bolo 61 272 účastníkov; a v súčasnosti je prihlásených
126 757, pričom 25 017 z nich už absolvovalo kurz o korupcii vo verejnej správe od kedy bola
spustená nová platforma. Len samotný počet účastníkov a jeho postupný rozmach preukazuje dopad,
ktorý má na subjekty vo verejnom sektore.

Zahrnutie hier o boji proti podvodom do školiacich aktivít v Holandsku
Po zistení niekoľkých prípadov podvodu a zneužitia EŠIF počas programového obdobia 2007-13,
príslušné orgány v Holandsku potvrdili potrebu posilniť kapacity riadiacich orgánov (RO),
sprostredkovateľských orgánov (SO), certifikačného orgánu (CO) a orgánu auditu (OA) v boji proti
podvodom. Toto viedlo holandské Ministerstvo financií, aby vytvorilo hru pre boj proti podvodom
v rámci širšieho programu školenia proti podvodom. Hra pre boj proti podvodom je vysoko
interaktívna a využíva niekoľko multimediálnych nástrojov, napríklad video a animácie pre udržanie
pozornosti účastníkov počas školenia a posilnenie procesu rýchleho učenia vďaka asociácii
naučeného konceptu alebo informácie so zvukom, obrazom, videom alebo objektom. Cieľom nie je
poskytovať tradičné školiace kurzy pokrývajúce zákony a predpisy EÚ ani predstavovať súbor vopred
pripravených opatrení pre boj proti podvodom na účely integrácie do ich postupov systému riadenia a
kontroly. Namiesto toho bola vymyslená hra pre boj proti podvodom, aby motivovali a povzbudili
účastníkov – ako aj rozvinuli ich schopnosť identifikovať červené vlajky pre podvod a korupciu vďaka
tomu, že si budú viac vedomí, pozorní a responzívni na náznaky a stopy podvodu. Toto im umožňuje
jednoduchšie zaviesť do praxe najvhodnejšie a najefektívnejšie kontrolné opatrenia pre boj proti
podvodom.
Hra pre boj proti podvodom je určená pre širokú skupinu zainteresovaných strán v EŠIF, vrátane RO,
SO, CO a OA zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín EÚ a všeobecne odborníkov
z praxe, ktorí pracujú s finančnými zdrojmi EÚ a vnútroštátnymi financiami. Je však možné ho
prispôsobiť pre jednu skupinu zainteresovaných strán alebo ich mix. Do hry sa môže zapojiť
maximálne 35 až 40 účastníkov.
Zdroj: Príklad z Poľska pochádza zo stretnutia vyššie postavených zamestnancov verejnej správy, ktorí majú na starosti oblasť integrity,
ktoré sa konalo v novembri 2019. Ďalšie referencie je možné nájsť na https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/. Hru pre boj proti
podvodom z Holandska priniesol expert počas misie OECD v Slovenskej republike vo februári 2019.

Zavádzanie hĺbkových seminárov a vzájomnej výmeny môže tiež rozšíriť aktivity školenia a posilniť
kapacitu účastníkov v riadení rizík podvodu a korupcie vo vzťahu k EŠIF. Na účely zvýšenia zdrojov
a expertízy školení a následné zdieľanie osvedčených postupov a realizáciu workshopov na budovanie
kapacít by sa príslušné orgány ako OCKÚ OLAF, RO, CO a CKO mohli usilovať nájsť podporu zo strany
expertov a vyškolených odborníkov z ostatných členských štátov EÚ. Dva špecifické programy, ktoré
umožňujú takúto výmenu a budovanie kapacít sú TAIEX-REGIO Peer 2 Peer a Hercules III. Štruktúra
programu TAIEX umožňuje predstaviteľom verejnej správy, ktorí majú v kompetencii riadenie
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, aby si vymieňali poznatky a nachádzali
realistické riešenia problémov. Tri druhy technickej pomoci sú misie expertov, študijné pobyty a
workshopy, ktoré financuje EK. Hercules III pomáha financovať projekty, vrátane školiacich aktivít, ktoré
môžu napomôcť pri boji proti podvodom a korupcii. Tento program poskytuje príležitosť pre expertov
podeliť sa o svoje osvedčené postupy prostredníctvom seminárov a konferencií o množstve tém,
napríklad prevencia korupcie v obstarávaní. Taktiež môže pokrývať viac špecializované školenia na
zlepšenie zručností v digitálnom forenznom odhaľovaní a prevencii podvodov.
Budovanie kapacít si vyžaduje priebežné investovanie a alokáciu zdrojov, ktorá sa javí byť hlavnou
prekážkou v Slovenskej republike. Pri vytváraní plánov pre nasledujúce programové obdobie (2021-27)
by CKO a RO mohli zriadiť špecializovaný rozpočet v národnom programe technickej pomoci
pre financovanie školiacich programov týkajúcich sa riadenia rizika podvodu a korupcie a opatrení pre
boj proti podvodom. Cieľom programov školení by malo byť naplniť požiadavky NAFS a priority Vlády
Slovenskej republiky pri znižovaní rizík podvodu a korupcie. Postupy pre riadenie rizika pre niektoré OP
využívajú ukazovatele podvodu, ale tento postup ešte neimplementovali všetky RO (pozri Kapitolu 2).
Napríklad, interná dokumentácia pre OP Kvalita životného prostredia uvádza komplexný zoznam
červených vlajok, osobitne tých, ktoré sú relevantné pre cyklus obstarávania. Ostatné RO si môžu ďalej
vypracovať a rozšíriť školenia v tejto oblasti, aby personál RO disponoval poznatkami o ukazovateľoch
podvodu a červených vlajkách a vedel tak primerane reagovať na potenciálny podvod a korupciu.

Priorita 4 – Zlepšiť spätnú väzbu s orgánmi činnými v trestnom konaní na účely
zlepšenia posudzovania rizika
Analýza situácie
V rámci implementácie OP v Slovenskej republike je koordinácia medzi viacerými ministerstvami životne
dôležitá na účely nahlasovania podozrenia z prípadov podvodu a korupcie orgánom činným v trestnom
konaní a iným príslušným orgánom. V rámci súčasných mechanizmov koordinácie, GP a PMÚ písomné
dohody o spolupráci s OCKÚ OLAF, OA a CKO, ktoré predstavujú základ pre výmenu informácií. Taktiež
existujú mechanizmy koordinácie pre odhaľovanie a nahlasovanie podvodov vychádzajúce zo súčasných
postupov riadenia rizika. Napríklad, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu uzavrelo dohodu
o spolupráci s ÚVO a Úradom vlády Slovenskej republiky: Ministerstvo aktívne spolupracuje s obidvomi
orgánmi a využíva zoznamy ukazovateľov rizika na odhaľovanie porušení kompetenčných pravidiel
alebo podvodného správania. Navyše, RO rutinne poskytujú odpovede na požiadavky na informácie zo
strany Národnej kriminálnej agentúry na účely pomoci pri vyšetrovaní.
Napriek týmto súčasným aktivitám a mechanizmom koordinácie, RO a ostatné zainteresované strany
zdôraznili ťažkosti pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní vo veciach týkajúcich sa výstupov
z nahlásených
prípadov podvodu. Obmedzená komunikácia od týchto orgánov týkajúca sa
vyšetrovaných prípadov predstavuje značnú výzvu pre RO z pohľadu posúdenia ich kontrol a prijímania
nápravných opatrení. Zlepšenie spätnej väzby v prípadov stíhania a nápravy by mohlo rozšíriť obsah
posudzovania rizika podvodu, posilniť odstrašujúci vplyv na páchanie podvodov a umožniť RO, aby sa
efektívnejšie zamerali na slabé miesta kontrol a znížili riziko výskytu podobných podvodov v budúcnosti.

Niektoré členské štáty prijali opatrenia na posilnenie spolupráce medzi orgánmi zodpovednými za
implementáciu EŠIF a orgánmi činnými v trestnom konaní (Box 3.5).

Box 3.5. Spolupráca so službou pre vyšetrovanie finančných trestných činov v Litve
V Litve uzavrela Služba pre vyšetrovanie finančných trestných činov (FCIS) dohodu o spolupráci
medzi riadiacimi orgánmi, certifikačným orgánom a orgánom auditu o organizácii školení a
workshopov. Konkrétne, FCIS sa usiluje posilniť kompetencie orgánov implementácie v oblasti
riadenia a kontroly EŠIF. FCIS zdieľa informácie o trendoch v oblasti trestných činov a vznikajúcich
mechanizmov a vzorcov podvodov a navrhuje preventívne opatrenia na zníženie zistených
nedostatkov v kontrole. Taktiež sa konajú kvartálne stretnutia so zástupcami sprostredkovateľských
orgánov, RO a Špeciálnej vyšetrovacej jednotky, ako aj ostatných ministerstiev. Tieto stretnutia
pomáhajú účastníkom vymieňať si informácie o opatreniach pre prevenciu podvodov, procesoch
posúdenia rizika a nástrojoch pre boj proti podvodom.
Zdroj: (PWC, 2018[17]), „Súhrn postupov pre boj proti podvodom pre prevenciu a odhaľovanie podvodov a korupcie v EŠIF“,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/implem_article125_compendium_en.pdf.

Kľúčové opatrenie: Zorganizovať fóra pre výmenu informácií medzi orgánmi
zodpovednými za riadenie EŠIF a kľúčovými vnútroštátnymi orgánmi, vrátane orgánov
činných v trestnom konaní a Protimonopolného úradu
Existuje niekoľko príležitostí na zlepšenie výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní
a subjektmi, ktoré sú zodpovedné za prevenciu podvodov a korupcie. Napríklad, tie skôr spomínané,
vrátane GP, sa môžu pravidelne zúčastňovať workshopov pre výmenu informácií zameraných na pomoc
orgánom implementácie pri identifikácii trendov a vzorcov a režimov fungovania podvodov a korupcie.
OCKÚ OLAF v súčasnosti organizuje najmenej jedno školenie v spolupráci so skúsenými prokurátormi
a policajnými vyšetrovateľmi z GP a NAKA. Ostatný seminár, ktorý sa konal v decembri 2018 sa venoval
trestnej činnosti týkajúcej sa finančných záujmov v EÚ. Okrem toho by sa orgány činné v trestnom
konaní ako aj ostatné subjekty, napríklad GP a PMÚ mali podieľať na fungovaní novo vytvorenej
platformy.
Vyššie uvedené subjekty majú prístup k informáciám, ktoré sú kriticky dôležité pre zlepšenie opatrení
pre prevenciu a odhaľovanie podvodov a korupcie. Avšak tieto informácie sa nepoužívajú v maximálnom
rozsahu. Napríklad, GP rozosiela informácie o výsledku prípadov podvodu s OCKÚ OLAF bez
akýchkoľvek podrobných údajov. Navyše, zástupcovia z PMÚ uvádzajú, že ich úrad monitoruje EŠIF
a vykonáva analýzy o užívateľoch výhod a manipulácii ponúk; tieto analýzy by sa mohli poskytnúť RO
a pomôcť im pri identifikácii rizík podvodu a korupcie v rámci projektovej fázy vyhlásenie súťaže. RO
a ostatné orgány implementácie môžu čerpať výhody zo získania a analýzy informácií o trendoch
vo vyšetrovaní a stíhaní a získanie týchto informácií včas by mohlo zlepšiť ich opatrenia pre boj proti
podvodom a posúdenia rizika. Osobitne, RO a pracovné skupiny pre riadenie rizika môžu využiť
informácie o schémach a zapojených aktéroch na účely lepšej informovanosti identifikácie rizika ako aj
bodovania rizika, aby boli obaja informovaní o skúsenostiach z reálneho sveta a o výsledkoch ich
vlastných hlásení. Výmena skúseností z postupov je vzájomne prínosná, keďže umožňuje polícii
a orgánom činným v trestnom konaní budovať si expertízu. Na oplátku to môže viesť k efektívnejšiemu
vyšetrovaniu a stíhaniu vo veciach podvodu a korupcie v štrukturálnych fondoch EÚ.

Priorita 5 – Monitorovať a hodnotiť aktivity a kontroly riadenia rizika podvodu
Analýza situácie
M&E sa môže uskutočniť na úrovni vlády ako na inštitucionálnej úrovni. Pri implementácii projektov
financovaných z EÚ je M&E riadenia rizika podvodu spoločnou zodpovednosťou. Zahŕňa RO, OA
a pracovné skupiny. V Slovenskej republike sú RO v piatej fáze svojich programov riadenia rizika, čo
znamená, že začnú proces M&E v roku 2019. počas tohto procesu určia pracovné skupiny pre riadenie
rizika pre príslušné OP, či implementované kontroly sú efektívne na základe posúdenia znížení
vnímaných rizík. Tento proces M&E sa týka riadenia rizika viac vo všeobecnosti, ale zahŕňa zameranie
na riziká podvodu a súvisiace kontrolné aktivity.
EGEŠIF a ustanovenia o riadení rizika platné pre orgány implementácie predstavujú základ pre M&E
niektorých aktivít riadenia rizika podvodu. Vzhľadom na význam Kľúčovej požiadavky (KR) 7 počas
aktuálneho programového obdobia prijala Slovenská republika kroky pre zabezpečenie toho, aby RO
mali prijaté opatrenia pre boj proti podvodom, ktoré budú v súlade s prvkami KR 7. Počas procesu M&E
uvedeného v príslušných postupoch pre riadenie rizika pre OP sú členovia pracovných skupín pre
riadenie rizika zodpovední za posudzovanie toho, či kontroly efektívne vychádzajú z výsledkov posúdení
rizika. Týmto sa zabezpečí pohľad na to, ako efektívne fungujú kontroly a či sú primerané
identifikovaným rizikám; avšak tento postup predstavuje len jednu časť komplexného hodnotenia
opatrení pre riadenie rizika podvodu a aktivít v rámci RO.
Ako bolo uvedené už skôr v tejto stratégii, niektoré katalógy rizika pre OP nezachytili všetky relevantné
riziká podvodu a korupcie. V dôsledku toho nemusí fáza monitoringu presne zachytiť realitu, ktoré riziká
podvodu a korupcie vznikajú v rámci každého OP. Aktuálny proces M&E len posudzuje identifikované
riziká podvodu a korupcie a realizované kontroly na prevádzkovej úrovni. Nehodnotí efektivitu posúdení
rizika podvodu, štruktúry správy pre riadenie rizík alebo iné opatrenia pre prevenciu podvodu. Slovenská
republika nečelí tejto výzve sama. Zo zistení Európskeho dvora audítorov vyplýva, že len jeden RO
skúma efektivitu svojich opatrení pre prevenciu a odhaľovanie podvodov a že existujú len obmedzené
záznamy o tom, ktoré opatrenia sa využívajú. V dôsledku toho sa opatrenia pre boj proti podvodom
nehodnotia z pohľadu ich skutočných výsledkov (European Court of Auditors, 2019[4]).
Hoci žiadny RO ani žiadna z pracovných skupín pre riadenie rizika v Slovenskej republike nemajú
systematickú alebo formalizovanú metódu pre výkon M&E pre ich postupy pre riadenie rizika, niektoré
v skutočnosti hodnotia efektivitu svojich aktivít pre riadenie rizika, hoci len ad hoc spôsobom. Niektoré
zo zúčastnených RO vypracovali metodiku pre výkon posúdenia s využitím techník ako sú zber údajov,
ktorý získava vstupy zo zistení auditu a iných zdrojov údajov. Zdá sa však, že existujú nejasnosti v rámci
RO či sú tieto metodiky správne alebo efektívne a v niektorých prípadoch nie sú zadokumentované.
Zastúpené RO nevypracovali kritériá pre meranie na účely monitorovania a hodnotenia aktivít riadenia
rizika podvodu a korupcie, ktoré môžu spôsobiť, že hodnotenia budú nepresné a umožnia, aby v piatej
fáze programov riadenia rizika ostali nedostatky nepovšimnuté.
K roku 2019 EK nevyžaduje, aby členské štáty systematicky posudzovali horizontálne dôsledky
podozrenia z podvodu vo svojich SRK, ani nemonitoruje a nevyhodnocuje implementáciu opatrení pre
boj proti podvodom komplexným spôsobom. Avšak v rámci svojej revidovanej Stratégie pre boj proti
podvodom (European Commission, 2019[28]), EK vypracováva profily spôsobilostí členských štátov
z pohľadu prevencie a detekcie (European Court of Auditors, 2019[4]). Toto signalizuje rastúci význam
monitoringu a hodnotenia opatrení pre boj proti podvodom a v tejto fáze predstavuje pre Slovenskú
republiku príležitosť vypracovať si vlastné postupy pre M&E ešte pred trendmi.

Kľúčové opatrenie: Vypracovať mechanizmy pre monitoring a hodnotenie, napríklad
bodovacie tabuľky, ktoré zachytia široké spektrum prvkov a aktivít riadenia rizika
Pre ďalšiu systematizáciu a integráciu aktivít M&E by pracovné skupiny pre riadenie rizika a funkcie
riadenia rizika v RO mohli mať prospech z vytvorenia cielených, jednoduchých nástrojov pre nastavenie
štruktúry procesu hodnotenia. Medzi tieto nástroje môžu patriť ukazovatele, ktoré pomáhajú merať
kľúčové aspekty predpisov pre boj proti podvodom a postupov riadenia rizika. Týmto sa pomôže RO, aby
zabezpečili realizáciu výkonu riadenia rizika podvodu a korupcie v súlade predpismi EÚ ako aj
s medzinárodnými normami. Navyše, podporilo by to RO v ich procese monitoringu a hodnotenia nielen
rizík, ale tiež správy, predpisov, nástrojov a postupov pre riadenie týchto rizík. Jednoducho
interpretované šablóny môžu pomôcť zabezpečiť, aby hodnotenia zachytili celé spektrum relevantných
prvkov riadenia rizika podvodu a korupcie. Príloha A uvádza bodovaciu tabuľku vypracovanú na mieru
pre EŠIF, ktorá by sa mohla používať v niektorých OP v Slovenskej republike. Tento nástroj je vhodné
používať na začiatku zo strany pracovných skupín pre riadenie rizika a RO pri vypracovaní vlastných
bodovacích tabuliek podľa konkrétnych potrieb a rizík v ich OP.
Bodovacie tabuľky sa zvyčajne používajú na výkon organizačného sebahodnotenia. Môžu využívať
systém semaforu alebo číselného bodovania pre uvedenie, či jednotlivé prvky fungujú správne alebo si
vyžadujú ďalšie vylepšenia. Napríklad, v systéme semaforu, červená poukazuje, že konkrétna oblasť
alebo faktor si vyžaduje podstatné posilnenie a zlepšenie, pričom žltá naznačuje, že daná oblasť
potrebuje mieru zlepšenia, ktorá nie je podstatná. Zelená by mohla znamenať, že daná oblasť funguje
efektívne a nevyžaduje si zlepšenie (príklady nájdete v Tabuľka 3.1 a Prílohe A). Tieto bodovacie tabuľky
by v ideálnom prípade pokryli kľúčové prvky v nasledujúcich oblastiach: prevencia podvodu a korupcie;
posúdenie rizika podvodu; kontrolné aktivity; nápravné opatrenie a vyšetrovanie; monitoring a
vyhodnotenie. Posúdenie niektorých týchto oblastí si môže vyžadovať subjektívnejšie prehodnotenie
pre konkrétny kontext (napr. organizačná kultúra), pričom ostatné oblasti môžu byť viac konkrétne
(napr. majú zadokumentovaný profil rizika podvodu). Pri navrhovaní svojich bodovacích tabuliek si
pracovné skupiny pre riadenie rizika alebo pozície v rámci RO môžu vybrať, ktorý systém bodovania
považujú za najvhodnejší. Použitie číselného bodovania môže umožniť hĺbkovejšie posúdenie, zatiaľ čo
systém semaforu poskytuje prehľad o tom, kde sa vyskytujú výzvy alebo kde aktivity pre riadenie rizika
podvodu fungujú efektívne.

Tabuľka 3.1. Príklad bodovacej tabuľky pre riadenie rizika podvodu pre monitoring a hodnotenie
Oblasť/faktor riadenia rizika podvodu
Naša organizačná kultúra je silná a vytvára prostredie
s nulovou toleranciou voči podvodom.
Vyššie vedenie nášho orgánu konzistentne preukazuje
primeraný prístup k prevencii podvodov a podporuje voľnú
a otvorenú komunikáciu o etickom správaní.
Náš orgán má prehlásenie o boji proti podvodom na účely
komunikácie očakávaných etických hodnôt personálu pri
implementácii OP.
Vykonali sme posúdenie rizika v súlade s EGEŠIF
a explicitnými cieľmi zameranými na riziká podvodu
a korupcie.
Po procese posúdenia rizika sme zdokumentovali profil
rizika podvodu pre program.
Prispôsobili sme kontrolné aktivity podľa potreby na základe
výsledkov posúdenia rizika podvodu a korupcie.
Počas procesu identifikácie rizika zvažuje náš špecialista/tím
pre posúdenie rizika podvodu potenciál možností
manažmentu nedbať na výsledky kontroly, vrátane kontrol
určených na účely prevencie alebo odhaľovania podvodu.

Skóre

Poznámky

Opatrenie/zodpovedný

Zdroj: Vypracovala OECD; pre viac informácií, pozri (COSO, 2016[16]).

Pri vytváraní prvkov bodovacích tabuliek M&E môžu pracovné skupiny alebo pozície poverené riadením
rizika využívať kritériá pre posúdenie Kľúčovej požiadavky (KR) 7 ako základ, ale odporúča sa, aby
bodovacia tabuľka pokryla širšie spektrum opatrení týkajúcich sa riadenia rizika podvodu a korupcie
(pozri Prílohu A). Toto si vyžaduje posúdenie cieľov riadenia rizika podvodu a korupcie a opatrení RO
pre boj proti podvodom vo vzťahu k implementácii ich OP. Medzi základné otázky, ktoré je možné brať
do úvahy pri tom patria:


Je posúdenie rizika neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia rizika?



Berie posúdenie do úvahy hlásenia podvodov, možné materiálne straty a korupciu vyplývajúce
z rozličných foriem podvodu a korupcie?



Realizuje sa pravidelný reporting a monitoring v organizácii verejnej správy vo veci jej vystavenia
voči podvodu?



Existujú kontroly a systém včasného varovania na účely identifikácie informácií signalizujúce
nové riziká, ktoré by mohli mať podstatný dopad na RO?



Využíva personál existujúce kanály pre nahlasovanie záležitostí internej kontroly príslušným
interným a externým stranám včas, aby mohla daná organizácia verejnej správy promptne
vyhodnotiť tieto záležitosti?



Prijíma manažment primerané a včasné opatrenia na účely analýzy a nápravy nedostatkov
nahlásených personálom, internou kontrolou alebo v rámci aktivít finančného alebo nefinančného
interného alebo externého monitoringu?



Monitoruje manažment stav prijatých nápravných opatrení, aby sa zrealizovali včas a priniesli
očakávané výsledky (napr. odporúčania z internej kontroly alebo výsledkov aktivít
monitorovania)? (Boryczka, Bochnar and Larin, 2019[29])

Kľúčové opatrenie: Stanoviť kritériá merania pre sledovanie výkonnosti aktivít riadenia
rizika podvodu
Vypracovanie kritérií merania umožňuje RO stanoviť si meradlo pre meranie výkonnosti v porovnaní
s osvedčenými postupmi a internými očakávaniami, čo umožní priebežné zlepšovanie ich príslušných
postupov pre riadenie rizika. Toto sa odzrkadľuje v Princípe piatich v Príručke pre riadenie rizika
podvodu, ktorú vypracoval Výbor pre sponzorujúce organizácie komisie Treadway (COSO). Príručka
popisuje ako stanovenie kritérií merania umožňuje monitoring a hodnotenie ako aj analytické porovnanie
aktivít riadenie rizika podvodu v organizácii (COSO, 2016[16]). Prostredníctvom využitia definovanej
metriky môžu RO merať a porovnávať skutočné prípady podvodu s minulosťou, čo poskytuje pohľad na
to, čo funguje a čo si vyžaduje ďalšie zlepšenie. Ak existujú chyby alebo nedostatky v rámcoch riadenia
rizika podvodu u RO, rýchlosť ich objavenia má kriticky dôležitý vplyv na ich zmiernenie. Stanovenie
zásad pre meranie pokroku a výzvy v tomto smere posilňujú dlhodobejší pohľad na prevenciu podvodu
a korupcie v implementácii OP. Kritériá merania pre sledovanie výkonnosti riadenia rizika podvodu je
doplnkom k bodovacej tabuľke pre M&E a mali by sa používať ako vstupy pre takéto hodnotenia.
Za stanovenie kritérií merania sú v prvom rade zodpovedné pracovné skupiny pre riadenie rizika.
V prípade OP, ktoré nemajú takúto štruktúru je v primárne zodpovedným subjektom pozícia zodpovedná
za riadenie rizika v rámci RO. Popri tom, pracovná skupina na úrovni AFCOS odporúčala v rámci
Priority 1 poskytnúť príležitosť pre RO, aby sa spojili spolu s ostatnými orgánmi implementácie a využili
ich expertízu v oblasti vytvárania si vlastných kritérií merania. Napríklad, OCKÚ OLAF a ÚPK môžu
poskytnúť cielené vstupy pre ukazovatele na účely posúdenia riadenia rizika podvodu a korupcie. Pri
stanovovaní tejto metriky by sa do úvahy malo brať množstvo zdrojov údajov. Informácie a údaje je
možné primárne, aj keď nie exkluzívne, získať z nasledujúcich zdrojov:



Obchodný register;



IMS



ITMS 2014+



Databáza v správe PMÚ



Databáza v správe NKÚ



Databáza v správe ÚVO



Správy auditu a kontroly NKÚ a OA.

Tam, kde je to možné, by kritériá merania mali zachytiť výstup a výkonnosť riadenia rizika podvodu a
korupcie a či sú v súlade s cieľmi RO pre boj proti podvodom a korupcii. Avšak berúc do úvahy, že
riadenie rizika je relatívne novovznikajúca aktivita v rámci RO, údaje pre vyhodnotenie rámca riadenia
rizika podvodu nemusia byť k dispozícii a/alebo merateľné, čo sťažuje kalibrovanie výstupov z postupov
pre riadenie rizika podvodu. Tam, kde údaje nie sú k dispozícii, by RO mohli aspoň posúdiť vstupy
a výstupy pre aktivity riadenia rizika podvodu. Berúc do úvahy dostupné zdroje údajov uvedené vyššie,
pracovné skupiny pre riadenie rizika alebo pozície zodpovedné za riadenie rizika v rámci RO môžu
vykonať mapovanie, aby posúdili, ktoré informácie môžu extrahovať z týchto zdrojov. Medzi počiatočné
kritériá merania, ktoré majú byť monitorované by mohli patriť:


Množstvo nezrovnalostí hlásených ako podvody v ITMS 2014+ a známe podvody alebo korupcia
vo vzťahu k orgánom implementácie v Slovenskej republike, vrátane SO



Počet prípadov podvodu alebo korupcie nahlásených orgánom činným v trestnom konaní zo
strany RO alebo iných orgánov verejnej správy



Počet obvinení z podozrenia z podvodu alebo korupcie, zo strany RO ako aj externých aktérov
(tzn. obvinenia prijaté cez kanály pre nahlasovanie protizákonnej činnosti)



Typy podvodu a korupcie z praxe a vyplývajúce straty



Nedostatky kontroly alebo podvody neodhalené prostredníctvom overenia a kontrolami alebo
auditmi



Počet zamestnancov a externých strán (napr. SO), ktorí nepodpísali kódex správania sa/etický
kódex/vyhlásenie o konflikte záujmov



Počet zamestnancov, ktorí neabsolvovali školenie o boji proti podvodom, boji proti korupcii alebo
o integrite



Počet auditov súvisiacich s podvodom, ktoré vykonali príslušné auditné orgány (tzn. interný audit,
OA a NKÚ).

Konkrétne, RO v Slovenskej republike môžu využívať nahlásené podozrenie z podvodu na účely
lepšieho posúdenia svojich systémov internej kontroly a rámcov riadenia rizika podvodu. Box 3.6 uvádza
príklad toho, ako orgány implementácie v Španielsku odhalili špecifické a systematické podvody v rámci
implementácie OP na základe počiatočného podozrenia z podvodu.

Box 3.6. Preverovanie systematických podvodov v Španielsku
Väčšinu jednotlivých správ o podozrení z podvodu v Španielsku počas programového obdobia 200713 je možné odsledovať podľa jednotlivých prípadov vyšetrovania, ktoré iniciovali sprostredkovateľské
orgány (SO). Na základe predbežných záverov počiatočného overovania, SO vykonali horizontálne
kontroly všetkých príspevkov, ktoré boli poskytnuté tomu istému konečnému prijímateľovi. Dospeli
k záveru, že existuje dostatok dôkazov pre podozrenie zo systematického podvodu, ktorý obsahoval
falošnú fakturáciu a vopred dohodnuté podmienky s externými dodávateľmi.
SO riadne nahlásili výsledky kontrol a svoje podozrenia prokuratúre v Španielsku a Európskej komisii
(EK). Vyšetrovanie sa v súčasnosti týka 73% všetkých prípadov podozrenia z podvodu nahlásených
v Španielsku v rámci programového obdobia 2007‑ 13 a 56% ich odhadovaného potenciálneho
dopadu na príspevok EÚ.
Zdroj: Európsky dvor audítorov (2019), Riešenie podvodov v kohéznych fondoch EÚ: Riadiace orgány potrebujú posilniť odhaľovanie,
reakciu a koordináciu, www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_EN.pdf.

Po stanovení kritérií merania môžu pracovné skupiny alebo pozície zodpovedné za riadenie rizika
vykonať komparatívne analýzy na podporu svojich aktivít v oblasti M&E riadenia rizika podvodu
a identifikácie výziev alebo úspechov. Napríklad, kritéria merania sa môžu použiť na účely porovnávania
typov podvodných nezrovnalostí a prípadov podvodu a korupcie s v minulosti zistenými nezrovnalosťami
počas implementácie projektov. Taktiež sa dajú využiť ako informácie pre hodnotenie bodovacej tabuľky,
ktorej výsledky by sa mohli komunikovať vyššiemu vedeniu a tak zabezpečiť, aby boli zdroje alokované
primerane k aktivitám riadenia rizika a na nápravu nedostatkov.

Návrhy opatrení
Zamerané na prijatie systematického prístupu k riadeniu rizika podvodu
Opatrenie

Popis

Subjekt/y
zodpovedné
v prvom rade

1

Riadiace orgány majú vypracovať a schváliť na mieru šitý predpis pre
boj proti podvodom a propagovať ho vo veľkom rozsahu

RO

krátkodobé

2

Vytvoriť pracovnú skupinu v rámci siete AFCOS pre výmenu poznatkov
a osvedčených postupov medzi riadiacimi orgánmi a hlavnými
zainteresovanými stranami
Vytvoriť program formalizovaných, pravidelných a priebežných školení
o riadení a posudzovaní rizika podvodu pre personál riadiacich orgánov

OCKÚ OLAF
a pracovné skupiny
pre riadenie rizika
RO a OCKÚ OLAF

krátkodobé

Organizovať fóra pre výmenu informácií medzi orgánmi zodpovednými
za riadenie EŠIF a kľúčovými vnútroštátnymi orgánmi, vrátane orgánov
činných v trestnom konaní a Protimonopolného úradu
Vytvoriť mechanizmy pre monitorovanie a hodnotenie, napríklad
bodovacie tabuľky, ktoré pokryjú široké spektrum prvkov a aktivít
riadenia rizika
Stanoviť kritériá merania pre sledovanie výkonnosti aktivít riadenia
rizika podvodu

OCKÚ OLAF

krátkodobé /
strednodobé

Pracovné skupiny
pre riadenie rizika,
RO
Pracovné skupiny
pre riadenie rizika,
RO

strednodobé

3
4

5

6

Trvanie
(krátkodobé,
strednodobé,
dlhodobé)

strednodobé /
dlhodobé

strednodobé

Annex A. Komplexná bodovacia tabuľka pre
riadenie rizika podvodu pre riadiace orgány

Oblasť/faktor riadenia rizika podvodu

Skóre

Poznámky

Opatrenie /zodpovedný

Skóre

Poznámky

Opatrenie /zodpovedný

Naša organizačná kultúra je silná a vytvára prístup nulovej
tolerancie voči podvodu a korupcii.
Vyššie vedenie konzistentne preukazuje primeraný prístup
k prevencii podvodov a podporuje voľnú a otvorenú
komunikáciu o etickom správaní.
Náš orgán má prehlásenie o boji proti podvodom na účely
komunikácie očakávaných etických hodnôt personálu pri
implementácii OP.
Naša politika pre boj proti podvodom vychádza z nášho
konkrétneho profilu rizika a do úvahy berie relevantné
scenáre rizika podvodu, ktorí sa týkajú EŠIF.
Zamestnanci nášho orgánu dostávajú pravidelné školenia
o rizikách podvodu a korupcie.
Náš orgán má nastavené kanály pre nahlasovanie, a tieto sú
komunikované personálu.

Oblasť/faktor riadenia rizika podvodu
Vykonali sme posúdenie rizika v súlade s EGEŠIF
a explicitnými cieľmi zameranými na riziká podvodu
a korupcie.
Náš tím pre posúdenie rizika podvodu zahŕňa všetky
príslušné úrovne riadenia a interné a externé zdroje.
Používame maticu pre posudzovanie rizika podvodu na účely
identifikácie a zadokumentovania konkrétnych oblastí
s najvyššou mierou rizika pre náš subjekt a pomoci pri
určovaní, ako na základe toho nastaviť proces posúdenia.
Náš tím pre posúdenie rizika podvodu zbiera informácie
o potenciálnych podvodoch z interných zdrojov, napríklad
rozhovorov s personálom, zo sťažností doručených na
hotline pre nahlasovanie protizákonného konania
a analytických postupov.
Priraďujeme vysokú prioritu tým rizikám podvodu, ktoré
považujeme za veľmi pravdepodobné a podstatné vo vzťahu
k nášmu OP.
Naše vedenie posudzuje pravdepodobnosť výskytu rizika
podvodu prostredníctvom určenia príkladov, kedy sa vyskytli
konkrétne podvody v našom subjekte v minulosti, obvyklý
výskyt konkrétneho rizika podvodu v kontexte EŠIF a iné
faktory.
Počas procesu identifikácie rizika zvažuje náš špecialista/tím
pre posúdenie rizika podvodu potenciál možností
manažmentu nedbať na výsledky kontroly, vrátane kontrol
určených na účely prevencie alebo odhaľovania podvodu.
Náš tím pre posúdenie rizika podvodu vedie konzultácie
s relevantnými aktérmi z iných subjektov na účely získania
informácií pre posúdenie rizika, napr. ÚPK, ÚVO.

Pre získanie dôkazov o riziku podvodu využívame
nasledovné techniky analytiky údajov:
• stratifikácia údajov
• bodovanie rizika
• analýza trendov
• vizualizácia údajov
• štatistické a prediktívne modelovanie
• informácie z externých zdrojov v analytike.
Prispôsobili sme kontrolné aktivity podľa potreby na základe
výsledkov posúdenia rizika podvodu a korupcie.
Po procese posúdenia rizika sme zdokumentovali profil rizika
podvodu pre program.

Oblasť/faktor riadenia rizika podvodu

Skóre

Poznámky

Opatrenie /zodpovedný

Skóre

Poznámky

Opatrenie /zodpovedný

Ak posúdenie rizika podvodu odhalilo, že súčasné kontrolné
aktivity nie sú dostatočné na účely zníženia rizika na
prijateľnú úroveň, manažment efektívne rieši tento problém
prostredníctvom výberu, vypracovania a implementácie
dodatočných kontrol ako doplnku alebo náhrady súčasných.
Vyberáme si naše aktivity pre kontrolu podvodu v reakcii na
faktory špecifické pre daný subjekt a príslušné obchodné
procesy.
Naše kontrolné aktivity adekvátne zmierňujú riziko podvodu
podľa miery tolerancie voči špecifickému riziku nášho
subjektu.
Náš subjekt posudzuje a priebežne monitoruje detektívne
kontroly pre overenie toho, či sú naše techniky pre
odhaľovanie podvodu a korupcie prítomné a funkčné
a zabezpečuje, aby boli podvody, ktoré vznikajú alebo vznikli,
odhalené včas.
Máme formálne zadokumentované naše predpisy a postupy
pre riadenie rizika, napríklad, že existujú kontrolné aktivity na
prevenciu a odhaľovanie podvodu.
Naša dokumentácia o podvodoch zahŕňa procesy používané
na monitorovanie výkonu aktivít kontroly podvodov a indikuje,
kedy tieto kontroly nedostatočne znižujú riziko na prijateľnú
úroveň.

Oblasť/faktor riadenia rizika podvodu
Náš subjekt zdôrazňuje význam zavedenia
zadokumentovaného procesu, prostredníctvom ktorého sú
podozrenia z podvodu konzistentne a včas zachytené,
posúdené a riešené.
Náš systém pre vyšetrovanie a reakciu na podvod zahŕňa
protokoly pre:
• aktualizáciu centrálneho zoznamu obvinení a sťažností
• zachovávanie anonymity alebo dôvernosti zapojených
jednotlivcov, okrem prípadov, kedy je potrebné vyšetrovanie
• počiatočné vyhodnotenie obvinení na účely určenia či je
zabezpečené vyšetrovanie a primeraných úrovní urgentnosti
• oboznamovanie zamestnancov ohľadom uchovávania
dokumentov a zabezpečenia systémov údajov
• v prípade potreby, zapojenie nezávislého poradcu
a forenznej podpory v odbore účtovníctvo
• výkon vyšetrovania pri paralelnej realizácii kontrol a zaistení
dôkazov

• reporting výsledkov v príslušnom formáte (zhrnutie
kľúčových bodov v ústnej podobe alebo komplexná písomná
správa s ukážkami)
• nasledovné predpisy pre uchovávanie správ, dokumentov,
pracovných dokladov a ostatných informácií
• posúdenie základných príčin a iniciácia procesov a kontrol
pre zmierňovanie dopadu.
Vždy včas oboznamujeme orgán auditu o všetkých
obvineniach z podvodov, ktoré by mohli mať dopad na našu
účtovnú závierku.
Včas nahlasujeme podozrenia z podvodu orgánom činným
v trestnom konaní.
Pravidelne komunikujeme s orgánmi činnými v trestnom
konaní potom ako im ohlásime prípad podvodu.

Oblasť/faktor riadenia rizika podvodu
Vedieme dokumentáciu o našich plánoch, prístupe a rozsahu
monitoringu postupov riadenia rizika nášho subjektu.
Pracovná skupina pre riadenie rizika pre náš OP vypracovala
nástroje pre zjednodušenie M&E riadenia rizika podvodu,
napr. bodovacej tabuľky.
Zaviedli sme kritériá merania pre monitorovanie a zlepšenie
prevencie a detekcie podvodov.
Priebežne informujeme vedenie nášho subjektu o
zavedených kritériách merania pre monitorovanie a zlepšenie
prevencie a detekcie podvodov.
Medzi naše priebežné aktivity monitoringu patria techniky
analytiky údajov.
Dôkladne monitorujeme vznikajúce schémy podvodov
a korupcie zahŕňajúce EŠIF a určujeme, či je náš subjekt
chránený pred takýmito prípadmi.
Včas vykonávame nápravu všetkých nedostatkov
identifikovaných v rámci riadenia rizika podvodu v dôsledku
aktivít M&E.

Skóre

Poznámky

Opatrenie /zodpovedný

Annex B. Chronológia navrhovaných opatrení pre
Vládu Slovenskej republiky
Tabuľka A B.1. Kľúčové opatrenia pre zvýšenie úrovne posudzovania rizika podvodu a korupcie
Opatrenie

Popis

1

Kontrolovať a aktualizovať postupy pre posudzovanie rizika, aby
sa zabezpečila vyššia miera istoty pre identifikáciu rizík podvodu
a korupcie v rámci projektového cyklu EŠIF

2

Objasniť a zlepšiť kritériá pre bodovanie rizík podvodu a korupcie

3

Zabezpečiť, aby boli kontrolné aktivity primerané, dostatočné a proporčné
k identifikovaným rizikám

4

Ďalej zadefinovať ciele a rozšíriť používanie nástroja Arachne pre
posudzovanie rizík v rámci RO, s praktickým poradenstvom zo strany
CKO
Vykonávať periodicky štatistickú analýzu nezrovnalostí, prípadov
podvodu a zistení auditu ako pomoc pri určovaní oblastí s vysokou
mierou rizika v jednotlivých sektoroch v rámci celého systému
Vypracovať plán pre efektívnejšie využívanie údajov o nezrovnalostiach
a verejnom obstarávaní

5

6

Subjekt/y zodpovedné
v prvom rade

Trvanie
(krátkodobé,
strednodobé,
dlhodobé)

RO/pracovné skupiny pre
riadenie rizika alebo pozície
zodpovedné za riadenie
rizika v rámci RO
RO/ pracovné skupiny pre
riadenie rizika alebo pozície
zodpovedné za riadenie
rizika v rámci RO
RO/ pracovné skupiny pre
riadenie rizika alebo pozície
zodpovedné za riadenie
rizika v rámci RO
RO/CKO

krátkodobé

OCKÚ OLAF/RO

strednodobé

RO/CKO

dlhodobé

krátkodobé

krátkodobé

strednodobé

Tabuľka A B.2. Kľúčové opatrenia pre prijatie systematického prístupu pre riadenie rizík podvodu
a korupcie
Subjekt/y zodpovedné
v prvom rad

Trvanie (krátkodobé,
strednodobé,
dlhodobé)

Riadiace orgány majú vypracovať a schváliť na mieru šitý predpis o boji
proti podvodom a vo veľkom rozsahu ho propagovať

RO

krátkodobé

Vytvoriť pracovnú skupinu v rámci siete AFCOS pre výmenu poznatkov
a osvedčených postupov medzi riadiacimi orgánmi a hlavnými
zainteresovanými stranami
Organizovať fóra pre výmenu informácií medzi orgánmi zodpovednými
za riadenie EŠIF a kľúčovými vnútroštátnymi orgánmi, vrátane orgánov
činných v trestnom konaní a Protimonopolného úradu
Vytvoriť mechanizmy pre monitorovanie a hodnotenie, napríklad
bodovacie tabuľky, ktoré pokryjú široké spektrum prvkov a aktivít
riadenia rizika
Stanoviť kritériá merania pre sledovanie výkonnosti aktivít riadenia
rizika podvodu

OCKÚ OLAF a pracovné
skupiny pre riadenie
rizika
OCKÚ OLAF

krátkodobé

Pracovné skupiny pre
riadenie rizika, RO

strednodobé

Pracovné skupiny pre
riadenie rizika, RO

strednodobé

Opatrenie

Popis

1

2

3

4

5

krátkodobé / strednodobé

6

Vytvoriť program formalizovaných, pravidelných a priebežných školení
o riadení a posudzovaní rizika podvodu pre personál riadiacich orgánov

RO a OCKÚ OLAF

strednodobé / dlhodobé
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