
Richard Sulík, WIB 05M025, B-1047 Brussels, Belgium

OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

V Bratislave dňa 10.04.2015

Na vedomie: 
EMPL-ESF@ec.europa.eu
EMPL-ESF-COMMITTEE@ec.europa.eu

Vec: Podozrenie zo zneužitia finančných prostriedkov v organizácii Národný ústav 
celoživotného vzdelávania

Vážené dámy a páni, 

ako poslanec Európskeho parlamentu si Vás dovoľujem požiadať o súčinnosť pri vyšetrovaní 
doleuvedených skutočností.

Obraciam sa na vás s podnetom týkajúcim sa podozrenia z možného nehospodárneho 
využívania prostriedkov Európskej únie. Ide o „Národný projekt – Ďalšie vzdelávanie a 
poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ (ďalej 
„CVANU“), ktorého realizátorom je Národný ústav celoživotného vzdelávania (ďalej 
„NÚCŽV“) a ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu Moderné 
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť sumou 27 993 607,83 EUR.  

V súvislosti s možným zneužitím, resp. neefektívnym využitím finančných prostriedkov 
v programe CVANU sa na nás obrátil jeden zo záujemcov o účasť v tomto programe, ktorý 
nás požiadal o nezverejnenie jeho identity (ďalej len "Uchádzač"). Uchádzač sa do programu 
CVANU registroval ešte začiatkom roka 2014, pričom mu bolo oznámené, že NÚCŽV sa 
neskôr ozve každému, kto sa registroval a má záujem sa akreditovať.

Nakoľko Uchádzača nikto nekontaktoval, koncom roka 2014 Uchádzač oslovil Národný ústav 
celoživotného vzdelávania, ktorý mu oznámil, že ohľadom tejto veci nemôžu konať, keďže 
relevantné verejné obstarávanie ešte stále nie je ukončené. Keď však Uchádzač navštívil 
centrum Národný ústav celoživotného vzdelávania ďalší krát, niektoré akreditácie boli 
ukončené akreditačnou skúškou. Uchádzač poskytol informáciu o programe viacerým 
osobám, ktoré mali pri snahe o účasť v programe CVANU rovnaké skúsenosti. 

Vzhľadom k týmto informáciám sme sa obrátili na Národný ústav celoživotného vzdelávania 
so žiadosťou o poskytnutie informácií. Napriek rozsiahlej komunikácii a opätovným výzvam 
nám však Národný ústav celoživotného vzdelávania nedokázal zodpovedať množstvo 
položených otázok, prípadne mám za to, že odpovede, ktoré boli poskytnuté, neboli, či už 
zámerne, resp. nevedome úplné. Napriek odporučeniu doplniť stránku www.cvanu.sk o 
relevantné informácie, tieto aj napriek tvrdeným prebiehajúcim výberovým konaniam 
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(nakoľko podľa jedného z vyjadrení projektu verejné obstarávanie malo byť ukončené a 
kontrola1 na ňom ukončená), na stránke chýbajú.

Nezodpovedané otázky, ktoré sa vyskytli v súvislosti s komunikáciou s realizátorom projektu, 
sú minimálne nasledovné:

1. Boli všetci uchádzači vyrozumení o tom, že aj napriek ročnému oneskoreniu je v 
tomto období potrebné kompletizovať ich prihlášky, resp. o tom, že je potrebné 
vyvinúť akúkoľvek ďalšiu aktivitu smerujúcu k poskytnutiu vybraného vzdelávania? 

2. Ak áno, bola táto skutočnosť komunikovaná prostredníctvom poradenských centier 
alebo sa očakáva opätovná aktivita zo strany uchádzačov? 

3. Informačný portál projektu www.cvanu.sk – je v časti “často kladené otázky”, 
"naplánované podujatia", či "ciele projektu" prázdna. Z akého dôvodu bolo potrebné 
vytvoriť predmetný  informačný portál, pokiaľ nespĺňa svoj hlavný cieľ, ktorým je 
informovanosť širokej verejnosti? Máme za to, že je potrebné prešetriť aj skutočnosti 
týkajúce sa zmluvy, ktorej predmetom bolo vytvorenie, dodanie a údržba 
www.cvanu.sk.

4. Podľa informácie z www.cvanu.sk je ukončenie aktivity Rozvoj systému ďalšieho 
vzdelávania naplánované na 9/2015, pričom z plánovaných 27.000 uchádzačov sa za 
viac ako 2 roky a 4 mesiace podarilo úspešne vyškoliť len menej než 3.000 osôb. Je 
možné, aby zvyšných plánovaných 24.000 osôb bolo vyškolených počas ostávajúcich 
5 mesiacov? 

Mám za to, že sú možné dva varianty:
• Osoby spolupracujúce na projekte popri zvyšných aktivitách na projekte pozabudli na 

jeho najdôležitejšiu časť, t.j. dostatočnú informovanosť osôb, ktoré majú záujem 
zapojiť sa do projektu a na komunikáciu s uchádzačmi, resp.

• je možné, že informácie nie sú poskytnuté práve z dôvodu, že osoby, ktorým by malo 
byť vzdelanie poskytnuté sú pre realizátora projektu vopred známe a nie je pre nich 
potrebný ďalší nábor.

Ani napriek mojim doterajším snahám sa mi však nepodarilo potvrdiť ani vyvrátiť ani jednu z 
uvedených variant. 

V prílohe Vám zasielam kompletnú komunikáciu so zástupcom projektu. 

Ďalšie informácie k tomuto prípadu prikladám v prílohe. Prosím dajte mi vedieť, či sa s 
uvedeným prípadom budete zaoberať a aký bude ďalší priebeh vášho šetrenia. Verím, že 
rýchle a efektívne vyriešenie tohto prípadu je aj vo vašom záujme. 

S pozdravom

Richard Sulík, poslanec Európskeho parlamentu
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1  Národný ústav celoživotného vzdelávania nám v komunikácii tvrdil, že v dôsledku vykonávanej kontroly nebolo možné 
zahájiť realizáciu vzdelávacích programov, o čom mali byť záujemcovia informovaní prostredníctvom webového portálu. Tieto 
informácie však nebolo a nie je možné nájsť ani na stránke NÚCŽV, ani na stránke samotného projektu (www.cvanu.sk). 
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