
Ročný súhrn zahŕňajúci finančný rok  2010

Ja, podpísaný, Ivan Mikloš,  zastupujúci Ministerstvo financií SR, náležite vymenovanýSlovensko podľa Uznesenie vlády č. 132/2008 na účely vypracovania ročného zhrnutia pre fondy štrukturálnych akcií a Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo (ďalej len „fondy"), týmto vyhlasujem, že:

1. Výdavky certifikované v roku 2010

1.1 za programové obdobie 2007 – 2013

a)  všetky výdavky boli deklarované certifikačnými orgánmi prostredníctvom SFC2007 v roku 2010 a sú v súlade s kritériami oprávnenosti výdavkov stanovenými v článku 56 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článku 55 nariadenia
(ES) č. 1198/2006 a boli zaplatené príjemcami v priebehu vykonávania operácií vybraných v rámci operačného programu v súlade s podmienkami poskytovania verejných príspevkov podľa článku 78 ods. 1 nariadení (ES) č.
1083/2006 a č. 1198/2006.

Potvrdzujem, že výdavky zaznamenané vo vnútroštátnych finančných monitorovacích informačných systémoch sa zhodujú so sumami uvedenými v SFC 2007, s výnimkou týchto nezrovnalostí.:

Tabuľka 1.2.1 – 2000 – 2006 Certifikované výdavky (1) oznámené Komisii v roku 2010 pre štrukturálne fondy (nekumulatívne sumy, v )

Operačný program
Celkové výdavky

Spoločenstvo Iné verejné
Súkromné

Verejný príspevok

Celková výška skutočne zaplatených a certifikovaných oprávnených výdavkov

2004SK061PO001 (EPUZF)

2004SK06GDO001 (EPUZF)

2003SK161PO001 (EFRR)

2003SK161PO002 (EFRR)

2003SK162DO001 (EFRR)

2003SK051PO001 (ESF)

2003SK053DO001 (ESF)

2004SK050PC001 (ESF)

2004SK061PO001 (FNURH)

1.2  za programové obdobie 2000 – 2006

a) všetky výdavky zahrnuté do tabuliek 1.2.1 a 1.2.2 boli deklarované platobnými orgánmi v roku 2010 a sú v súlade s cieľmi stanovenými v každom príslušnom rozhodnutí Komisie schvaľujúcom príslušný program alebo projekt a s
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1260/1999 pre štrukturálne fondy a nariadenia (ES) č. 1164/1994 pre Kohézny fond;
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Operačný program
Celkové výdavky

Spoločenstvo Iné verejné
Súkromné

Verejný príspevok

Celková výška skutočne zaplatených a certifikovaných oprávnených výdavkov

2004RG160PC002 (INTERREG)

Celkový súčet EPUZF

Celkový súčet EFRR

Celkový súčet ESF

Celkový súčet FNURH

Celkový súčet INTERREG

Celkový súčet

(1) Stĺpce v tabuľke sú rovnaké ako v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 438/2001.

Projekt Celkové certifikované výdavky (verejné a súkromné financovanie)

2000SK16PPA001

2000SK16PPE001

2000SK16PPE002

2000SK16PPE003

2000SK16PPE004

2000SK16PPT001

2001SK16PPE005

2001SK16PPE007

2001SK16PPT002

2001SK16PPT003

2002SK16PPA003

2002SK16PPA006

2002SK16PPA007

2002SK16PPA008

Tabuľka 1.2.2 – 2000 – 2006 Certifikované výdavky oznámené Komisii v roku 2010 pre Kohézny fond (nekumulatívne sumy, v )



Projekt Celkové certifikované výdavky (verejné a súkromné financovanie)

2002SK16PPE008

2002SK16PPE009

2002SK16PPE010

2002SK16PPE011

2002SK16PPE012

2002SK16PPT004

2002SK16PPT005

2003SK16PPA009

2003SK16PPA010

2003SK16PPA011

2003SK16PPE013

2003SK16PPE014

2003SK16PPE015

2003SK16PPE016

2003SK16PPE017

2003SK16PPE018

2003SK16PPE019

2004SK16CPE001

2004SK16CPE002

2004SK16CPE003

2004SK16CPE004

2004SK16CPE005

2004SK16CPE006

2004SK16CPE007

2004SK16CPT001

Celkový súčet KF



Tabuľka 2.1.1 – 2007 – 2013 Zhrnutie audítorských stanovísk  (2)

Operačný program Miery chybovosti (pri auditoch operácií)
Audítorské stanovisko (bez
výhrad/podmienečný/zamietavý/odmietnutie
audítorského výroku 3) )

Kvantifikácia rozdielov/nezrovnalostí

Skutočná kvalifikácia

Prijaté opatrenia (pre systémové problémy)

2007SK14FPO001 (EFRH)

2007SK161PO001 (EFRR/KF)

2007SK161PO002 (EFRR/KF)

2007SK161PO003 (EFRR/KF)

2007SK161PO004 (EFRR/KF)

2007SK161PO005 (EFRR/KF)

2. Vykonávanie auditu v roku 2010

Informácie o audite zahrnuté do oddielov 2.1 a 2.2 sú úplným a presným zhrnutím audítorskej činnosti a hodnotení, ktoré poskytli príslušné audítorské orgány.

2.1 za programové obdobie 2007 – 2013



Operačný program Miery chybovosti (pri auditoch operácií)
Audítorské stanovisko (bez
výhrad/podmienečný/zamietavý/odmietnutie
audítorského výroku 3) )

Kvantifikácia rozdielov/nezrovnalostí

Skutočná kvalifikácia

Prijaté opatrenia (pre systémové problémy)

2007SK161PO006 (EFRR/KF)

2007SK161PO007 (EFRR/KF)

2007SK162PO001 (EFRR/KF)

2007SK16UPO001 (EFRR/KF)

2007SK05UPO001 (ESF)

2007SK05UPO002 (ESF)

2007CB163PO015 (ETC)

2007CB163PO030 (ETC)



Zoznam všetkých audítorských stanovísk a zodpovedajúcich informácií z ročných výročných správ vydaných k 31. decembru roku N podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1083 a článku 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006 za
rok, v ktorom sa uskutočnila kontrola na mieste 1. 7. N-1  30. 6. N (mali by zahŕňať všetky programy). Ak sa členský štát rozhodne združiť programy do skupín na účely spoločných systémov, potom tieto informácie môžu
poskytnúť skupiny programov a podľa toho ich označiť.

(2)

(3) Jedinečný pre rok 2009 – pozri informačnú poznámku k výročnej kontrolnej správe.

Tabuľka 2.1.2 – 2007 – 2013 Výsledky auditov systémov vykonaných od 1. júla do 31. decembra 2010.(4)

Operačný program Kvantifikácia
rozdielov/nezrovnalostíDátum auditu Auditované orgány

Skutočná kvalifikácia

Prijaté opatrenia (pre systémové problémy)

Záver o systéme

2007SK14FPO001 (EFRH)

2007SK161PO001 (EFRR/KF)

2007SK161PO002 (EFRR/KF)

2007SK161PO003 (EFRR/KF)

2007SK161PO004 (EFRR/KF)

2007SK161PO005 (EFRR/KF)

2007SK161PO006 (EFRR/KF)



Operačný program Kvantifikácia
rozdielov/nezrovnalostíDátum auditu Auditované orgány

Skutočná kvalifikácia

Prijaté opatrenia (pre systémové problémy)

Záver o systéme

2007SK161PO007 (EFRR/KF)

2007SK162PO001 (EFRR/KF)

2007SK16UPO001 (EFRR/KF)

2007SK05UPO001 (ESF)

2007SK05UPO002 (ESF)

2007CB163PO015 (ETC)

2007CB163PO030 (ETC)

(4) Za obdobie 6 mesiacov nasledujúce po období, na ktoré sa vzťahuje rok vykonania kontroly na mieste, to znamená obdobie 1. 7. N  31. 12. N, by sa mali predložiť významné zistenia vyplývajúce zo skončených auditov.



Tabuľka 2.2 – 2000 – 2006 Výsledky auditov vykonaných v roku 2010

Program
Kumulatívne (5) výdavky
kontrolované ako %
deklarovaných kumulatívnych
výdavkov

Dátum auditu Auditované orgány
Miery chybovosti v roku N-1

Hlavné zistenia a závery

Prijaté opatrenia (pre systémové problémy)

Audit systému Audit operácií

2004SK061PO001 (EPUZF)

2004SK06GDO001 (EPUZF)

2003SK161PO001 (EFRR)

2003SK161PO002 (EFRR)

2003SK162DO001 (EFRR)

2003SK051PO001 (ESF)

2.2 za programové obdobie 2000 – 2006



Program
Kumulatívne (5) výdavky
kontrolované ako %
deklarovaných kumulatívnych
výdavkov

Dátum auditu Auditované orgány
Miery chybovosti v roku N-1

Hlavné zistenia a závery

Prijaté opatrenia (pre systémové problémy)

Audit systému Audit operácií

2003SK053DO001 (ESF)

2004SK050PC001 (ESF)

2004SK061PO001 (FNURH)

2004RG160PC002 (INTERREG)

Celkové posúdenie KF

(5) Kumulatívne výdavky od začiatku programového obdobia

3. Celková analýza (6)

(6) Pozri oddiel 2.6.3  usmernenia.

4. Vyhlásenie o celkovej miere záruky (7)

(7) Pozri oddiel 2.9 usmernenia



Meno úradníka: Ivan Mikloš

Názov, organizácia: podpredseda vlády a minister financií Ministerstvo financií SR

(Podpis)

Dátum: 14/02/2011

5. Podporné dokumenty

DruhNázov Jazyk Dátum Dátum Registračné č. Komisie Miestna ref.

Výročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení týkajúcich
sa štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho
fondu pre rybné hospodárstvo a tzv. poľnohospodárskych
fondov za rok 2010

Ročný prehľad Slovenčina 14/02/2011 MF/9847/2011-1413

Kontrolný súčet dokumentu
114531a1 cf5140ad f6249ede f15cf1d5 9e4e372c 67b3ee4d 236fbe8f ab089115
2af8d5ac c02ad656 bee55f42 e40a5c55 1a6c4d37 6f72bdcc 42a9b4da 080b5fff

Kontrolný súčet všetkých štruktúrovaných údajov:
33082196 158e1590 c502e49a 2da5bca2 0a9eba8a 4d107512 628c7c2b f842ac43
abc9a868 95465dbd 79f30040 1acb1fcb 842268ea f5334e7e 14376e96 e9dc1485



Ivan M i k l o š 

podpredseda vlády a minister financií 
Slovenskej republiky 

Bratislava 14. februára 2011 
Číslo: MF/9847/2011 -1413 

Vážený pán generálny riaditef, 

v súlade sods. 3 článku 53b nariadenia Rady (ES) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev, si Vám v prílohe dovoľujem zaslať Výročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení týkajúcich sa 

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo atzv. poľnohospodárskych 

fondov (Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) za rok 

2010, zostavený na vnútroštátnej úrovni. 

S pozdravom 

M -

Príloha: Výročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení týkajúcich sa štrukturálnych fondov. Kohézneho fondu, 
Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo atzv. poľnohospodárskych fondov (Európsky poľnohospodársky 
záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) za Slovenskú republiku za rok 2010 

Dirk AHNER 
Director General 
DG for Regional Policy 
European Commission 
B-1049 Brussels 
BELGIUM 
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