
 

 

Termín Skratka/ 

akronym 

Jednoduché vysvetlenie Zložité vysvetlenie 

Absolutórium  Každoročné rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa Komisii 

udeľuje konečné schválenie spôsobu plnenia rozpočtu. 

Rozhodnutie, ktorým Európsky parlament na základe odporúčania 

Rady a výročnej správy a vyhlásenia o vierohodnosti EDA udeľuje 

Komisii konečné schválenie spôsobu plnenia rozpočtu. 

Certifikačný orgán  Subjekt určený členským štátom, aby osvedčil správnosť výkazov 

výdavkov a žiadostí o platbu a ich súlad s predpismi. 

V rámci politiky súdržnosti ide o subjekt určený členským štátom 

pre každý operačný program, aby osvedčoval správnosť výkazov 

výdavkov a žiadostí o platbu a ich súlad s predpismi pred tým, ako 

sú predložené Európskej komisii. 

Certifikačný subjekt  Pri poľnohospodárskych výdavkoch ide o verejný alebo súkromný 

subjekt určený členským štátom, aby osvedčil spoľahlivosť ročnej 

účtovnej závierky akreditovanej platobnej agentúry a zákonnosť 

a riadnosť príslušných operácií. 

 

Čerpanie  Rozsah, často vyjadrený v percentách, v akom boli finančné 

prostriedky EÚ pridelené členským štátom vynaložené 

na oprávnené projekty. 

Podiel poskytnutých dotácií EÚ, ktorý bol skutočne vyplatený 

príjemcovi alebo skupine príjemcov a ktorý Komisia schválila ako 

vynaložený podľa podmienok a pravidiel, ktoré sa vzťahujú na tieto 

dotácie. Môže byť vyjadrený ako percentuálny podiel plánovaných 



 

 

výdavkov EÚ a môže sa vzťahovať na jeden rok alebo na celé 

programové obdobie. 

Daň z pridanej 

hodnoty 

DPH Nepriama spotrebná daň z výroby a distribúcie tovaru 

a poskytovania služieb, ktorú v konečnom dôsledku hradí konečný 

spotrebiteľ.  

Nepriama spotrebná daň z výroby a distribúcie tovaru 

a poskytovania služieb, ktorú v konečnom dôsledku hradí konečný 

spotrebiteľ. Je to prírastková daň, ktorú v každej fáze 

dodávateľského reťazca (od výroby po miesto predaja) účtujú 

podniky, obchodníci alebo iní profesionáli (označovaní ako 

zdaniteľné osoby), ktorých obrat prekračuje určitú sumu. Zdaniteľné 

osoby vyberajú a platia DPH daňovým úradom po odpočítaní vratnej 

DPH, ktorú už zaplatili zo svojich vlastných nákupov.   

Dosah  Dlhodobé dôsledky dokončeného projektu alebo programu, ktoré 

môžu byť sociálno-ekonomické, environmentálne alebo finančné.   

 

Ekologizácia  Režim podpory poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné 

pre klímu a životné prostredie. 

Režim podpory poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné 

pre klímu a životné prostredie. Dodatočné platby sú k dispozícii 

poľnohospodárom, ktorí diverzifikujú plodiny, zachovávajú trvalé 

trávne porasty a vytvárajú oblasti ekologického záujmu.  

Európske 

štrukturálne 

a investičné fondy 

EŠIF Päť hlavných fondov EÚ, ktoré spoločne podporujú hospodársky 

rozvoj v EÚ. 

Päť hlavných fondov EÚ, ktoré spoločne podporujú hospodársky 

rozvoj v EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny 

fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 

vidieka a Európsky námorný a rybársky fond. Vzťahuje sa na ne 

spoločný súbor pravidiel. 



 

 

Európsky fond 

pre strategické 

investície 

EFSI Investičný podporný mechanizmus zriadený Európskou investičnou 

bankou (EIB) a Komisiou s cieľom mobilizovať súkromné investície 

do projektov strategického významu pre EÚ. Označuje sa tiež ako 

„Junckerov plán“. Teraz je integrovaný do skupiny EIB. 

 

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja 

 Fond EÚ, ktorý posilňuje hospodársku a sociálnu súdržnosť v EÚ 

financovaním investícií, ktoré znižujú nerovnováhu medzi jej 

regiónmi. 

 

Európsky námorný 

a rybársky fond 

ENRF Fond EÚ, ktorý pomáha rybárom pri prechode na udržateľný 

rybolov a pobrežným komunitám pri diverzifikácii ich hospodárstiev.  

 

Európsky 

poľnohospodársky 

fond pre rozvoj 

vidieka 

EPFRV Fond EÚ, z ktorého sa financuje príspevok EÚ na programy rozvoja 

vidieka.  

 

Európsky 

poľnohospodársky 

záručný fond 

EPZF Fond EÚ na financovanie priamych platieb pre poľnohospodárov 

a opatrení zameraných na reguláciu alebo podporu 

poľnohospodárskych trhov.  

 

Európsky sociálny 

fond  

ESF Fond EÚ na vytváranie vzdelávacích a pracovných príležitostí 

a zlepšovanie situácie ľudí ohrozených chudobou.  

 

 



 

 

Finančný nástroj  Finančná podpora z rozpočtu EÚ v podobe kapitálových alebo kvázi 

kapitálových investícií, úverov alebo záruk a iných rizikových 

nástrojov.  

Finančná podpora z rozpočtu EÚ v podobe kapitálových alebo kvázi 

kapitálových investícií, úverov alebo záruk a iných rizikových 

nástrojov. Tie umožňujú aktivovať ďalší kapitál a finančné 

prostriedky opätovne využiť. 

Finančný 

sprostredkovateľ 

 Subjekt pôsobiaci ako spojenie medzi správcom finančného nástroja 

a konečnými príjemcami.  

 

Geopriestorová 

žiadosť 

o poskytnutie 

pomoci (Geospatial 

aid application) 

GSAA Online nástroj na predkladanie žiadostí o poľnohospodársku 

podporu na plochu. 

Online nástroj pre poľnohospodárov na predkladanie žiadostí 

o podporu na plochu pomocou rozhrania, ktoré zahŕňa priestorové 

a alfanumerické údaje o plochách, ktoré poľnohospodári vykazujú. 

Grant  Nenávratná platba z rozpočtu EU v prospech príjemcu na realizáciu 

oprávneného projektu alebo programu. 

 

Hodnotenie ex post  Nezávislé posúdenie účinnosti, efektívnosti, koherentnosti, 

relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ vo vzťahu k ukončenému 

projektu alebo programu. 

 

Hospodársky 

výsledok 

 Výsledok za daný rok uvedený v konsolidovanej účtovnej závierke 

EÚ, ktorý predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami. 

 

Hrubý národný 

dôchodok 

HND Štandardné meradlo bohatstva krajiny založené na príjmoch 

z domácich zdrojov a zo zahraničia. 

Štandardné meradlo bohatstva krajiny založené na príjmoch 

z domácich zdrojov a zo zahraničia. EÚ používa HND na určenie 



 

 

hornej hranice pre platby EÚ v ktoromkoľvek danom roku. Príspevky 

členských štátov na príjmy EÚ sú z veľkej časti určené ich podielom 

na HND EÚ. 

Chyba  Výsledok nesprávneho výpočtu alebo nezrovnalosti vyplývajúci 

z nedodržania právnych a zmluvných požiadaviek. 

 

Integrovaný 

administratívny 

a kontrolný systém 

IACS Systém EÚ, pomocou ktorého členské štáty riadia a kontrolujú 

platby uhradené poľnohospodárom v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. 

Systém EÚ, pomocou ktorého členské štáty riadia a kontrolujú 

platby uhradené poľnohospodárom v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. Zahŕňa vzájomne prepojené databázy, 

v ktorých sú údaje o poľnohospodároch, poľnohospodárskej pôde 

a zvieratách. 

Interval spoľahlivosti  Štatistické meranie presnosti výsledkov výberu vzorky, ktoré sa 

používa pri odhade chybovosti. 

Štatistické meranie presnosti výsledkov výberu vzorky, ktoré sa 

používa pri odhade chybovosti a vyjadruje sa ako pravdepodobnosť, 

že skutočná hodnota chybovosti sa bude pohybovať v danom 

rozsahu. 

Kapitálové investície  Peniaze investované do podielov v spoločnosti výmenou 

za majetkovú účasť a podiel na zisku. 

 

(Konečný) prijímateľ  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá dostáva grant alebo úver 

z rozpočtu EÚ alebo má konečný prospech z činnosti financovanej 

EÚ. 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá dostáva úver, záruku alebo 

investíciu z rozpočtu EÚ alebo má konečný prospech z činnosti 

financovanej EÚ (napr. účasť na vzdelávacom kurze). 



 

 

Kohézny fond KF Fond EÚ na zníženie hospodárskej a sociálnej nerovnosti v EÚ tým, 

že sa z nej financujú investície v členských štátoch, ktorých hrubý 

národný dôchodok na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. 

 

Konsolidovaná 

účtovná závierka 

 Súhrnná účtovná závierka všetkých inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ 

predkladaná v jedinom dokumente. 

Súhrnná účtovná závierka všetkých inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ 

predkladaná v jedinom dokumente, po započítaní prípadných súm, 

ktoré si vzájomne zaplatili alebo si dlhujú. 

Koordinačný výbor 

pre európske 

štrukturálne 

a investičné fondy 

COESIF Výbor v Komisii s mandátom diskutovať o vykonávaní nariadení, 

ktorými sa riadia štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).  

Výbor v Komisii s mandátom diskutovať o vykonávaní nariadení, 

ktorými sa riadia štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Pre 

programové obdobie 2014 – 2020 bol nahradený Výborom 

pre koordináciu fondov (COCOF). 

Krížové plnenie  Mechanizmus, v ktorom platby poľnohospodárom závisia od toho, 

či plnia požiadavky týkajúce sa životného prostredia, bezpečnosti 

potravín, dobrých životných podmienok zvierat a obhospodarovania 

pôdy. 

 

Kumulatívne 

zvyškové riziko 

 Výdavky, ktoré na konci programového obdobia po prijatí všetkých 

nápravných opatrení zostávajú nesprávne. 

 

Malé a stredné 

podniky 

MSP Definícia veľkosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosti a iné organizácie, 

na základe počtu zamestnancov a určitých finančných kritérií. 

Definícia veľkosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosti a iné organizácie, 

na základe počtu zamestnancov a určitých finančných kritérií. Malé 

podniky majú menej ako 50 zamestnancov a obrat alebo celková 

súvaha neprevyšuje 10 mil. EUR. Stredné podniky zamestnávajú 



 

 

menej ako 250 zamestnancov a majú obrat do 50 mil. EUR alebo 

celkovú súvahu do 43 mil. EUR. 

Maximálna intenzita 

pomoci 

 Celkový objem podpory, ktorú možno vyplatiť v určitej financovanej 

oblasti, vyjadrený ako percentuálny podiel oprávnených nákladov. 

Maximálna intenzita pomoci sa líši podľa programov a závisí od 

faktorov ako napr. zemepisná poloha. 

 

Medzinárodné 

audítorské 

štandardy 

ISA Odborné štandardy, ktoré stanovujú charakteristiky a povinnosti 

nezávislých audítorov.  

 

Miera vyplatenia 

prostriedkov 

 Percentuálny podiel celkových finančných prostriedkov vyplatených 

z finančného nástroja konečným prijímateľom.  

 

Možnosť 

zjednodušeného 

vykazovania 

nákladov 

SCO Spôsob určenia výšky grantu pomocou metód ako štandardné 

jednotkové náklady, paušálne financovanie alebo jednorazové sumy 

namiesto skutočných nákladov vzniknutých príjemcovi. Má znížiť 

administratívnu záťaž. 

Spôsob určenia výšky grantu pomocou metód ako štandardné 

jednotkové náklady, paušálne financovanie (počíta sa ako percento 

niektorých oprávnených nákladov) alebo jednorazové sumy 

(pri dosiahnutí konkrétneho výstupu alebo výsledku) namiesto 

skutočných nákladov vzniknutých príjemcovi. Možnosti 

zjednodušeného vykazovania nákladov majú znížiť administratívne 

zaťaženie príjemcu a riadiacich orgánov. 

Nápravná schopnosť  Opatrenie, ktoré Komisia používa pri odhadovaní miery budúcich 

opráv. 

 



 

 

Nariadenie 

o rozpočtových 

pravidlách 

 Pravidlá upravujúce, ako sa rozpočet EÚ zostavuje a plní. Pravidlá upravujúce, ako sa rozpočet EÚ zostavuje a plní, a súvisiace 

procesy, ako je vnútorná kontrola, vykazovanie, audit 

a absolutórium. 

Návrh opravného 

rozpočtu 

 Návrh Komisie na úpravu rozpočtu EU v priebehu jeho plnenia.  

Nepriame 

hospodárenie 

 Spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom Komisia zveruje 

vykonávanie úloh iným subjektom (napríklad tretím krajinám 

a medzinárodným organizáciám). 

Spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom Komisia zveruje 

vykonávanie úloh iným subjektom (napríklad tretím krajinám 

a medzinárodným organizáciám vrátane skupiny Európskej 

investičnej banky). Subjekty, ktorým boli úlohy zverené, by mali 

dodržiavať zásady riadneho finančného hospodárenia, 

transparentnosti a nediskriminácie. Komisia je zodpovedná 

za dohľad nad týmito subjektmi a za schvaľovanie ich účtovnej 

závierky a vylúčenie výdavkov, ktoré boli vynaložené v rozpore 

s platnými pravidlami, z financovania EÚ.  

Nepriame náklady  Výdavky, ako sú napríklad režijné alebo iné administratívne náklady, 

ktoré príjemcovi vzniknú v súvislosti s projektom či opatrením EÚ. 

Výdavky, ako sú napríklad režijné alebo iné administratívne náklady, 

ktoré príjemcovi vzniknú v súvislosti s projektom či opatrením EÚ, 

ktoré však nie sú presne priradené, ale rozdelené na základe 

vhodných predpokladov. 

Nezrovnalosť  Porušenie pravidiel EÚ (alebo príslušných vnútroštátnych pravidiel) 

alebo zmluvných záväzkov. 

Úmyselné alebo neúmyselné konanie alebo vynechanie, ktoré vedie 

k porušeniu predpisov EÚ (alebo príslušných vnútroštátnych 



 

 

predpisov) alebo zmluvných záväzkov a ktoré má potenciálny 

škodlivý dosah na finančné záujmy EÚ. 

Oddelená podpora 

[príjmov] 

 Platby EÚ poľnohospodárom, ktoré nie sú viazané na výrobu 

konkrétneho produktu. 

 

Odhadovaná 

chybovosť 

 Štatistický odhad chybovosti v celkovom súbore na základe 

testovania reprezentatívnej vzorky operácií. 

Štatistický odhad chybovosti, vyjadrený ako percentuálny podiel, 

v celkovom súbore v danom roku na základe testovania 

reprezentatívnej vzorky operácií. 

Operácia  Operácia, napríklad uskutočnená platba alebo prijaté príjmy, 

zaznamenaná v účtovníctve EÚ. 

 

Operačný program OP Základný rámec na vykonávanie projektov súdržnosti financovaných 

EÚ v stanovenom období, ktorý odráža priority a ciele stanovené 

v partnerských dohodách medzi Komisiou a členskými štátmi.  

Základný rámec na vykonávanie projektov súdržnosti financovaných 

EÚ v stanovenom období, ktorý odráža priority a ciele stanovené 

v partnerských dohodách medzi Komisiou a členskými štátmi. 

Operačné programy sa vzťahujú na konkrétne členské štáty a/alebo 

regióny a môžu byť financované z jedného alebo viacerých fondov 

EÚ. 

Orgán auditu OA Nezávislý vnútroštátny subjekt zodpovedný za audit systémov 

a operácií výdavkového programu EÚ. 

Nezávislý vnútroštátny subjekt zodpovedný za audit systémov 

a operácií výdavkového programu EÚ. Predkladá správy riadiacim 

a certifikačným orgánom a zároveň predkladá Komisii výročnú 

správu o fungovaní riadiacich a kontrolných systémov 

a o zákonnosti a riadnosti osvedčených výdavkov. 



 

 

Overenie súladu  Proces, pri ktorom Komisia overuje, či členský štát správne využíval 

poľnohospodárske fondy, ktoré mal k dispozícii, a či jeho riadiace 

a kontrolné systémy fungovali účinne. V prípade porušenia 

predpisov môže tento postup viesť k tomu, že členský štát bude 

povinný finančné prostriedky vrátiť. 

Proces, pri ktorom Komisia najmä prostredníctvom kontrol 

na mieste overuje, či členský štát správne využíval 

poľnohospodárske fondy, ktoré mal k dispozícii, a či jeho riadiace 

a kontrolné systémy fungovali účinne. Ak dôjde k porušeniu 

predpisov, Komisia môže vydať rozhodnutie o súlade, podľa ktorého 

je členský štát povinný vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu EÚ. 

Partnerská dohoda  Dohoda medzi Komisiou a členským štátom alebo treťou krajinou 

v súvislosti s výdavkovým programom EÚ. 

Dohoda medzi Komisiou a členským štátom alebo treťou krajinou 

v súvislosti s výdavkovým programom EÚ, v ktorej sa stanovujú 

napríklad strategické plány, investičné priority alebo podmienky 

obchodu či poskytovania rozvojovej pomoci. 

Platba predbežného 

financovania 

 Hotovostná záloha na financovanie vymedzených činností v danom 

období. 

Hotovostná záloha, ktorú príjemca využíva na účely a v období 

vymedzenom v príslušnej zmluve, rozhodnutí, dohode alebo 

základnom právnom akte. 

Platobná agentúra  Orgán vymenovaný členským štátom, aby spravoval výdavky EÚ 

na poľnohospodárstvo. 

Orgán vymenovaný členským štátom, aby spravoval a kontroloval 

priamu podporu a trhové opatrenia vo výdavkoch EÚ 

na poľnohospodárstvo.  

Platobné rozpočtové 

prostriedky 

 Povolenie vykonať platbu, ak budú splnené zodpovedajúce 

podmienky. 

 



 

 

Platobný nárok  Prevoditeľné právo aktívneho poľnohospodára na získanie podpory 

EÚ, keď sa deklaruje spolu s oprávnenou poľnohospodárskou 

pôdou. 

 

Podmienený záväzok  Potenciálny finančný záväzok, ktorý môže vzniknúť v závislosti od 

výsledkov budúcej udalosti. 

 

Postup v prípade 

nesplnenia 

povinnosti 

 Právne kroky, ktoré Komisia prijíma proti členskému štátu EÚ, ktorý 

neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. 

Právne kroky, ktoré Komisia prijíma proti členskému štátu EÚ, ktorý 

neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ, napríklad správne 

vykonať transpozíciu ustanovení smernice alebo napraviť 

predpokladané porušenie predpisov. Ak krajina neprijme potrebné 

opatrenia, môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu 

Európskemu súdnemu dvoru a môže ho požiadať o uloženie sankcií. 

Povoľujúci úradník  Osoba zodpovedná za plnenie príjmov a výdavkov niektorého 

orgánu EÚ. 

Osoba zodpovedná za plnenie príjmov a výdavkov niektorého 

orgánu EÚ v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách 

a so zásadami riadneho finančného hospodárenia 

a za zabezpečovanie súladu s požiadavkami zákonnosti a riadnosti. 

Prah významnosti  Prah, pri ktorého prekročení sa nezrovnalosti zistené 

v kontrolovanom súbore alebo v súbore finančných výkazov 

považujú za také, ktoré ovplyvňujú presnosť a spoľahlivosť. 

Prah, pri ktorého prekročení sa nezrovnalosti zistené 

v kontrolovanom súbore alebo v súbore finančných výkazov 

považujú za také, ktoré ovplyvňujú presnosť a spoľahlivosť. EDA 

uplatňuje na účely svojich stanovísk vo vyhlásení o vierohodnosti 

2 % prah významnosti. 



 

 

Prenos prostriedkov  Prevod nevyužitých rozpočtových prostriedkov z jedného 

rozpočtového roka do druhého, za určitých podmienok. 

 

Priama 

pomoc/priame 

platby 

 Platby poľnohospodárskej podpory, napríklad podpora na plochu, 

poskytované priamo poľnohospodárom. 

 

Priame 

hospodárenie 

 Riadenie fondu alebo programu EÚ len Komisiou, na rozdiel od 

zdieľaného hospodárenia alebo nepriameho hospodárenia.  

Riadenie fondu alebo programu EÚ (vrátane výberu dodávateľov, 

udeľovania grantov, platieb, monitorovania atď.) len Komisiou, 

na rozdiel od zdieľaného hospodárenia alebo nepriameho 

hospodárenia. 

Priebežná platba  Pri projektoch a programoch EÚ sa často vykonáva viac platieb: 

zálohové, priebežné a konečné. Príjemcovia žiadajú o priebežné 

platby, keď splnili čiastkový cieľ stanovený v zmluve alebo v dohode 

o grante. 

 

Príjemca  Fyzická alebo právnická osoba prijímajúca grant alebo pôžičku 

z rozpočtu EÚ. 

 

Pripísané príjmy  Finančné prostriedky zaplatené do rozpočtu EÚ (napr. pokuty 

a opravy a príspevky tretích krajín na výskumné programy), ktoré 

môžu byť využité len na stanovený účel. 

Finančné prostriedky zaplatené do rozpočtu EÚ (napr. pokuty 

a opravy a príspevky tretích krajín na výskumné programy), ktoré 

môžu byť využité len na stanovený účel. Pripísané príjmy sú 

výnimkou z rozpočtovej zásady, že všetky príjmy sa môžu použiť 

na financovanie všetkých výdavkových položiek bez rozdielu. 



 

 

Prístup založený 

na potvrdeniach 

 Postup, pri ktorom audítor na základe dostatočných, relevantných 

a spoľahlivých dôkazov získaných pri audítorskej práci vysloví záver 

o finančných informáciách, iných údajoch alebo konkrétnych 

tvrdeniach kontrolovaného subjektu. 

Postup, pri ktorom audítor na základe dostatočných, relevantných 

a spoľahlivých dôkazov získaných pri vhodnej audítorskej práci 

vysloví záver o finančných informáciách, iných údajoch alebo 

konkrétnych tvrdeniach kontrolovaného subjektu. EDA vo svojom 

vyhlásení o vierohodnosti predkladá záver o spoľahlivosti 

finančných výkazov vypracovaných Komisiou. 

Programové 

obdobie 

 Obdobie, v ktorom sa plánuje a vykonáva výdavkový program EÚ. Obdobie, v ktorom sa plánuje a vykonáva výdavkový program EÚ. 

Programové obdobie zvyčajne trvá dlhšie ako súvisiaci viacročný 

finančný rámec, pretože účty sa uzatvárajú o niekoľko rokov neskôr. 

Programový odhad  Dokument vypracovaný partnerskou krajinou a schválený 

Európskou komisiou, v ktorom je stanovená spolupráca alebo 

rozvojové činnosti, ktoré sa majú vykonať, a potrebné finančné, 

ľudské a materiálne zdroje. 

 

Reprezentatívna 

chybovosť 

 Štatistický odhad chybovosti v celkovom súbore na základe 

testovania reprezentatívnej vzorky operácií vybranej z tohto súboru. 

 

Reprezentatívna 

štatistická vzorka 

 Použitie štatistických techník s cieľom vybrať vzorku, ktorá odráža 

charakteristiky celkového súboru, z ktorého sa vyberá. 

Použitie štatistických techník s cieľom vybrať vzorku, ktorá odráža 

charakteristiky celkového súboru, z ktorého sa vyberá. Na základe 

tejto vzorky audítori testujú operácie, aby efektívnym spôsobom 

vyvodili audítorské závery. 



 

 

Rezerva  Účtovný termín pre najlepší odhad pravdepodobného budúceho 

záväzku s neurčitým načasovaním alebo neurčitou sumou 

zaznamenanou v súvahe. 

 

Režim jednotnej 

platby na plochu 

SAPS Režim poľnohospodárskych platieb na plochu používaný prechodne 

v desiatich členských štátoch. 

Režim poľnohospodárskych platieb na plochu používaný prechodne 

v desiatich členských štátoch, v rámci ktorého poľnohospodári 

dostávajú štandardnú sumu pomoci na hektár. Všetky ďalšie členské 

štáty uplatňujú režim základných platieb. 

Režim základnej 

platby 

BPS Poľnohospodársky režim EÚ, v ktorom sa platby poľnohospodárom 

poskytujú na základe oprávnenej plochy. 

Poľnohospodársky režim EÚ, v ktorom sa platby poľnohospodárom 

poskytujú na základe nárokov súvisiacich s oprávnenou plochou. 

Riadiaci orgán RO Vnútroštátny, regionálny alebo miestny (verejný alebo súkromný) 

orgán, ktorý členský štát poveril riadením programu financovaného 

EÚ. 

Vnútroštátny, regionálny alebo miestny (verejný alebo súkromný) 

orgán, ktorý členský štát poveril riadením programu financovaného 

EÚ. Vyberá projekty, ktoré sa majú financovať, monitoruje 

vykonávanie a podáva správy Komisii o finančných aspektoch 

a dosiahnutých výsledkoch. Keď sa zistia chyby, získava tiež späť 

prostriedky a vykonáva opravy. 

Riadne finančné 

hospodárenie 

 Riadenie zdrojov v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti. 

Riadenie zdrojov v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti. V kontexte EÚ sú tieto zásady vymedzené v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. 



 

 

Rozpočtová podpora  Priamy prevod pomoci EÚ do štátneho rozpočtu partnerskej krajiny, 

ktorý podlieha určitým podmienkam. 

Priamy prevod pomoci EÚ do štátneho rozpočtu partnerskej krajiny, 

ktorý podlieha určitým podmienkam, na účely plnenia určitých 

cieľov a reforiem dohodnutých prostredníctvom dialógu. 

Rozpočtové 

prostriedky 

 Rozpočet EÚ sa skladá z viazaných a platobných rozpočtových 

prostriedkov. Viazané rozpočtové prostriedky sú prísľubom 

poskytnúť financovanie po splnení určitých podmienok. Platobné 

rozpočtové prostriedky sú povolením vykonať platbu, ak budú 

splnené zodpovedajúce podmienky. 

 

Rozpočtový orgán  Termín, ktorým sa označuje Európsky parlament a Rada Európskej 

únie, keď vykonávajú svoje rozhodovacie právomoci v rozpočtových 

otázkach EÚ. 

 

Spoločná 

poľnohospodárska 

politika 

SPP Politika EÚ pozostávajúca z dotácií a rôznych ďalších opatrení, ktoré 

majú zaručiť potravinovú bezpečnosť, zabezpečiť primeranú životnú 

úroveň poľnohospodárov EÚ, podporiť rozvoj vidieka a chrániť 

životné prostredie. 

Politika EÚ pozostávajúca z dotácií a rôznych ďalších opatrení, ktoré 

majú zaručiť potravinovú bezpečnosť, zabezpečiť primeranú životnú 

úroveň poľnohospodárov EÚ, podporiť rozvoj vidieka a chrániť 

životné prostredie. SPP prešla od roku 1962, keď bola zavedená, 

niekoľkými významnými reformami. 

Stratégia Európa 

2020 

 Desaťročná stratégia EÚ vyhlásená v roku 2010 na podporu rastu 

a tvorby pracovných miest. 

 



 

 

Systém identifikácie 

poľnohospodárskych 

pozemkov 

LPIS Databáza poľnohospodárskej pôdy v členských štátoch, ktorá sa 

používa pri platbách priamej podpory v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a pri kontrolách oprávnenosti žiadostí 

poľnohospodárov o platbu. 

 

Štátna pomoc  Priama alebo nepriama štátna podpora pre podnik alebo 

organizáciu, ktorá ich zvýhodňuje pred konkurenciou. 

Priama alebo nepriama štátna podpora pre podnik alebo 

organizáciu, ktorá ich zvýhodňuje pred konkurenciou. EÚ má 

pravidlá štátnej pomoci, ktoré bránia narušeniu jednotného trhu. 

Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada Komisia. 

Štátna pomoc de 

minimis 

 Suma štátnej pomoci, pod úroveň ktorej nie je nutné schválenie 

Komisie. 

 

Tradičné vlastné 

zdroje 

TVZ Príjmy EÚ vyberané z cla a odvodov z produkcie cukru. Príjmy EÚ vyberané členskými štátmi z dovozného cla a odvodov 

z produkcie cukru platených výrobcami cukru. Členské štáty si 

ponechávajú 20 % týchto príjmov na pokrytie nákladov spojených 

s výberom.  

Trhové opatrenia  Verejná intervencia na poľnohospodárskych trhoch, ktorá má 

zmierniť účinky poklesu cien a štrukturálne ťažkosti 

prostredníctvom podpory konkrétneho odvetvia (napr. ovocie 

a zelenina, vína a programy pre školy). 

 

Trvalý trávny porast  Poľnohospodárska pôda, na ktorej sa pestujú trávy alebo iné 

rastlinné krmivá počas viac ako piatich po sebe nasledujúcich rokov. 

Poľnohospodárska pôda, na ktorej sa pestujú trávy alebo iné 

rastlinné krmivá (siate alebo samovysiate) počas viac ako piatich 



 

 

po sebe nasledujúcich rokov a ktorá nie je zaradená do režimu 

striedania plodín. 

Twinning  Keď má orgán verejnej moci v partnerskej krajine partnerstvo 

s podobným orgánom v členskom štáte EÚ, ktorý mu poskytuje 

poradenstvo a podporu v konkrétnej oblasti, a pomáha mu budovať 

správnu kapacitu. 

 

Ukončenie/čiastočné 

ukončenie 

 Finančné vyrovnanie celého programu EÚ alebo jeho časti 

prostredníctvom úhrady zostatku splatného členskému štátu alebo 

spätným získaním súm od členského štátu.   

Finančné vyrovnanie celého programu EÚ alebo jeho časti 

prostredníctvom úhrady zostatku splatného členskému štátu alebo 

spätným získaním súm od členského štátu. Čiastočné ukončenie sa 

vykonáva na konci obdobia uchovávania podporných dokumentov 

súvisiacich s ročnými výkazmi výdavkov, zatiaľ čo ukončenie je 

poslednou fázou životného cyklu operačného programu.  

Veľký projekt  Projekt financovaný EÚ s celkovými oprávnenými nákladmi 

nad 50 mil. EUR v odvetví, ako je doprava, životné prostredie 

a energetika. 

Projekt financovaný EÚ s celkovými oprávnenými nákladmi 

nad 50 mil. EUR v odvetví, ako je doprava, životné prostredie 

a energetika. Veľké projekty musí po špecifickom posúdení schváliť 

Komisia. 

Verejné 

obstarávanie 

 Zakúpenie výrobkov, služieb a stavebných prác prostredníctvom 

otvorených a súťažných postupov, ktoré vykonávajú verejnoprávne 

subjekty s cieľom dosiahnuť kvalitu a efektívny pomer medzi 

kvalitou a nákladmi. 

 



 

 

Viacročný finančný 

rámec 

VFR Výdavkový plán EÚ, v ktorom sú stanovené priority (na základe 

cieľov príslušnej politiky) a stropy, väčšinou na sedemročné 

obdobie. 

Výdavkový plán EÚ, v ktorom sú stanovené priority (na základe 

cieľov príslušnej politiky) a stropy v šiestich hlavných okruhoch, 

väčšinou na sedemročné obdobie. Poskytuje štruktúru, v rámci 

ktorej sa stanovujú ročné rozpočty EÚ, a obmedzuje výdavky 

v každej kategórii výdavkov. Súčasný VFR sa vzťahuje na obdobie 

2014 – 2020. 

Viazaná podpora  Platby EÚ poľnohospodárom na výrobu konkrétneho produktu.  

Viazané rozpočtové 

prostriedky 

 Ročný strop pre sumy, ktoré sú v rozpočte EÚ určené na konkrétne 

položky výdavkov. 

 

Vlastné zdroje  Peňažné prostriedky, z ktorých sa financuje rozpočet EÚ, ktorých 

prevažná väčšina pochádza z príspevkov členských štátov. 

Peňažné prostriedky, z ktorých sa financuje rozpočet EÚ, ktorých 

prevažná väčšina pochádza z príspevkov členských štátov 

odvodených z DPH a HND a dovozných ciel. 

Vratná DPH  DPH, ktorú si zdaniteľná osoba môže odpočítať od DPH, ktorá sa má 

odviesť daňovému úradu, pretože túto sumu už zaplatila zo svojich 

vlastných nákupov tovaru a služieb.  

 

Vstup  Finančné, ľudské, materiálne, administratívne alebo regulačné 

prostriedky použité na realizáciu projektu alebo programu. 

 

Výber podľa 

hodnoty peňažnej 

jednotky 

MUS Štatistická metóda výberu vzorky, pri ktorej je pravdepodobnosť 

výberu určitej operácie úmerná jej veľkosti. 

Efektívna štatistická metóda výberu vzorky používaná 

pri audítorskom testovaní, pri ktorej má každá peňažná jednotka 



 

 

(napríklad každé euro) rovnakú šancu, že bude vybraná, a teda 

pravdepodobnosť výberu určitej operácie je úmerná jej veľkosti. 

Výbor 

pre koordináciu 

fondov 

COCOF Predtým výbor Komisie s mandátom diskutovať o vykonávaní 

nariadení, ktorými sa riadia štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). 

Predtým výbor v Komisii s mandátom diskutovať o vykonávaní 

nariadení, ktorými sa riadia štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). 

Pre programové obdobie 2014 – 2020 bol nahradený Koordinačným 

výborom pre európske štrukturálne a investičné fondy (COESIF). 

Vyhlásenie 

o vierohodnosti 

DAS Vyhlásenie uverejnené vo výročnej správe EDA, v ktorom sa uvádza 

audítorské stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ 

a riadnosti operácií, na ktorých sa účtovná závierka zakladá. 

 

Výhrady 

(vo výročných 

správach o činnosti) 

 Nedostatky, ktoré generálny riaditeľ uvádza vo vyhlásení 

o vierohodnosti, ktoré predkladá vo výročnej správe o činnosti. 

Výročné správy o činnosti obsahujú vyhlásenie generálneho 

riaditeľa o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti finančných 

informácií, riadnosti finančného hospodárenia so zdrojmi 

a primeranosti kontrolných postupov. Vo výhradách budú 

zachytené prípadné významné nedostatky, ktoré by mohli mať 

dosah na riadnosť príslušných operácií. 

Výkonnosť  Meria, nakoľko opatrenie, projekt alebo program financovaný EÚ 

plnia svoje ciele, a predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou 

a cenou. 

Meria, nakoľko opatrenie, projekt alebo program financovaný EÚ 

plnia svoje ciele, a predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou 

a cenou. Niekedy sa označuje ako riadne finančné hospodárenie, 

ktoré zahŕňa hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. 



 

 

Výkonnostná 

rezerva 

 Suma z rozpočtu prideleného na výdavky z európskeho 

štrukturálneho a investičného fondu, ktorá je uvoľnená až 

po splnení určitých cieľov. 

 

Výročná správa 

o činnosti 

VSČ Správa, ktorú vypracúva každé generálne riaditeľstvo Komisie 

a výkonná agentúra a v ktorej sa uvádza, ako plnili svoje ciele a ako 

využívali svoje finančné a ľudské zdroje. 

Interná správa o riadení, ktorú predkladá generálny riaditeľ každého 

generálneho riaditeľstva Komisie komisárom. Každá VSČ sa týka 

riadenia a vnútornej kontroly príslušného generálneho riaditeľstva 

a jeho výkonnosti, pokiaľ ide o hlavné ciele a činnosti opísané v jeho 

pláne riadenia. Obsahuje vyhlásenie príslušného generálneho 

riaditeľa alebo vedúceho útvaru o spoľahlivosti finančných 

informácií, riadnosti finančného hospodárenia a primeranosti 

kontrolných postupov. 

Výsledok  Okamžitý účinok projektu alebo programu po jeho dokončení. Okamžitý účinok projektu alebo programu po jeho dokončení, 

napríklad lepšia zamestnateľnosť účastníkov školenia alebo lepšia 

dostupnosť po vybudovaní novej cesty. 

Výstup  To, čo sa v rámci projektu vytvorilo alebo dosiahlo. To, čo sa v rámci projektu financovaného EÚ vytvorilo alebo 

dosiahlo, napríklad usporiadané kurzy odbornej prípravy, 

vybudované čistiarne odpadových vôd, dĺžka vybudovaných ciest. 

Zákonnosť 

a riadnosť/riadnosť 

 Dodržiavanie právnych predpisov EÚ (alebo príslušných 

vnútroštátnych právnych predpisov) alebo zmluvných záväzkov. 

 



 

 

Záväzok  Suma vyčlenená v rozpočte na financovanie konkrétnej položky 

výdavkov, ako je zmluva alebo dohoda o grante. Záväzok si vyžaduje 

príslušné viazané rozpočtové prostriedky. 

 

Zdieľané 

hospodárenie 

 Spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom na rozdiel od priameho 

hospodárenia Komisia deleguje vykonávanie úloh na členské štáty, 

pričom nesie konečnú zodpovednosť. 

Spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom na rozdiel od priameho 

hospodárenia Komisia deleguje vykonávanie úloh na členské štáty, 

pričom nesie konečnú zodpovednosť. Členský štát prideľuje 

finančné prostriedky príjemcom a má primárnu zodpovednosť 

za zavedenie spoľahlivého riadiaceho a kontrolného systému 

na prechádzanie nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a nápravu. 

Zrušenie viazanosti  Zrušenie celého nevyužitého záväzku alebo jeho časti, ktoré 

vykonáva Komisia. 

Zrušenie celého nevyužitého záväzku alebo jeho časti, ktoré 

vykonáva Komisia. Zrušenie viazanosti je automatické po uplynutí 

určitého časového obdobia, obvykle dvoch alebo troch rokov. 

Zúčtovanie  Každoročný postup, pri ktorom Komisia po kontrolách schvaľuje 

sumy, o ktorých preplatenie žiadali implementačné orgány 

a realizační partneri. 

Každoročný postup, pri ktorom Komisia po kontrolách oprávnenosti 

financovaného opatrenia a úplnosti a správnosti predloženej 

účtovnej závierky schvaľuje sumy, o ktorých preplatenie žiadali 

orgány a partneri plniaci výdavky EÚ. 

Zvyšková 

chybovosť/zvyšková 

celková 

chybovosť/zvyšková 

miera rizika 

 Časť celkového súboru, ktorá sa po zohľadnení účinku všetkých 

kontrolných postupov, spätne získaných súm a opráv nepovažuje 

za správnu. 

 

 


