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V súvislosti so široko medializovanými 
vratkami DPH Ladislava Bašternáka 
sme o prípade informovali aj OLAF

11.5.201
7 OLAF si od nás doteraz raz vyžiadal doplnenie informácií, čo sme urobili 20.9.17 Urgovanie OLAF https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgQ3ZYQ2k3YnROUmR0ZEE0Wi1FaG5RTG83RzVF/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1N9J010NDIVhRzl_5xop_Vx8cn0fm_WL_zfOS_chy85s/edit

Potenciálne manipulácie pri verejných 
obstarávaniach a predraženie v 
súvislosti so zbernými dvormi a 
kompostárňami 6.7.2016

Naposledy OLAF oznámil 7.10.2016 spustenie vyšetrovania. Odvtedy nám OLAF neposkytol 
žiadne informácie o stave vyšetrovania, a preto sme sa na OLAF 13.10.17 dotazovali Urgovanie OLAF https://drive.google.com/file/d/0B6VgtOC6XnlwamMwSkFITUw2WW8/viewhttps://docs.google.com/document/d/1_0phquQlG0-pqjOvW_R7vHIbYQIAlKmXPSMYd2psgQE/edit

Potenciálne zmanipulované verejné 
obstarávanie pri projekte "Didaktické 
prostriedky na výučbu anglického 
jazyka" 31.8.15

OLAF po prešetrení prípadu prípad zamietol s odôvodnením, že dostupné informácie 
nepostačujú na začatie vyšetrovania Nie je, prípad je zastavený https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgNHROY1BXUmk1SUhNRTlRekVmUDJ3aUl3Z3Aw/view

Potenciálne zneužívanie finančných 
prostriedkov v programe Národného 
ústavu celoživotného vzdelávania 15.4.15

13.10.17 - Úrad Špeciálnej prokuratúry odpisuje - NAKA 31.5.17 ohľadom prípadu začala trestné 
stíhanie, vraj z vlastnej iniciatívy a nie na základe OLAF-u

Zároveň nám 13.11.2017 odpísalo Ministerstvo školstva, že prípad aktuálne analyzujú

Urgovanie NAKA, 
Ministerstva školstva a 
OLAF-u https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgTHdaaGVibnkyRW8/viewhttps://docs.google.com/document/d/151gT_sh1-8MVWAdwcwbI7mQZ4hsJ9T_ThkGzxV1RuYk/edit

Potenciálne umelé navýšenie zákazky 
u firmy Dúha, a.s. 19.2.15

7.12.2015 OLAF odpisuje, že obstarávateľ zrušil obstarávanie, takže peniaze daňových 
poplatníkov boli zachránené Nie je, prípad je zastavený https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTVkhVejhOcmhTT2ZGYTZma0M4cVhQRGZ1aVBn/view

Potenciálne predraženie webového 
portálu Národného lesníckeho centra, 
o prípade informovali aj médiá (viď 
link) 16.2.15

Naposledy nás OLAF informoval o tom, že prípad uzavrel a dal finančné odporúčania na DG Agri 
Európskej komisie. 13.12.17 sme preto poslali list na DG Agri Urgovanie DG Agri https://aktualne.centrum.sk/portal-lesnickeho-centra-za-700-tisic-eur-je-katastrofa-myslia-si-tvorcovia-webov/slovensko/spolocnost/https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTQjVfTUNkdDhrdzNYRm4tbDhnOU43ZUhvT01B/view

Urgentný príjem v Košiciach L.
Pasteura - Prokurátor očistil Rašiho 
spolužiaka, nahrávky telefonátov 
nepomohli. Prípad bol aj 
medializovaný, viď link 21.12.14

Naposledy nám odpísal Špeciálny prokurátor, že trestné oznámenie bolo odstúpené na NAKA. 
13.12.17 sme sa preto dotazovali na NAKA. 

Urgovanie NAKA, 
urgovanie DG Regio 
Európskej komisie v 
súvislosti s inou časťou 
tohto prípadu https://dennikn.sk/5230/prokurator-ocistil-rasiho-spoluziaka-nahravky-telefonov-nepomohli/https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTSktYUTlVejgxTXFfNTBjTXB3QXN4cXZFNVZz/view

Vinár Štefan Duč mal predražene 
obstarávať a tiež manipulovať 
účtovníctvo rôznymi majetkovými 
prevodmi medzi svojimi firmami. 
Prípad bol aj mnohokrát 
medializovaný 21.12.14

22.01.2018 má byť na Slovensku súdne konanie ohľadom Duča, takže čakáme na jeho výsledok.  
V súvislosti s týmto konaním sme 29.11.17 poslali dotazy na OLAF a DG Agri Európskej komisie

Počkať na výsledok 
súdneho konania a na 
základe toho rozhodnúť, čo 
ďalej https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTU0c4YlE5c19oZ0N4TldycWtWZDZpQlFIMEM4/viewhttps://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTM1pfUkNNb3BaRm40clZ5dXJvMHNqT2syYUMw/view

Star EU - táto firma vyhrala 70 zo 70 
verejných obstarávaní, ktorých sa 
zúčastnila a o prípade informovali aj 
médiá (viď link) 14.10.14

Naposledy nám odpísal OLAF k prípadu to, že vyšetrovanie stále prebieha a o prípade nás bude 
informovať, keď bude vyšetrovanie ukončené. Vzhľadom na to, že nás neinformoval ani po 2 
rokoch sme k prípadu 13.12.17 poslali ďalšiu žiadosť o informácie.  Urgovanie OLAF https://domov.sme.sk/c/7354551/tendre-neporazitelnej-firmy-star-eu-uz-riesi-aj-policia.htmlhttps://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgUkQ4VF9OQWI2VndUVzQxTm5veGoyd3RVWnJB/view

Závažné pochybnosti vo výberovom 
procese programu Erasmus+ 10.10.14

Európska komisia napísala, že vykoná kontrolu na mieste. Vzhľadom na to, že problém bol v 
niečom úplne inom však pán, ktorý sa na nás s podnetom obrátil a s ktorým sme pri prípade 
spolupracovali, o prípad stratil záujem. Nie je, prípad je zastavený https://docs.google.com/document/d/1A6i80Xqhhoqt76Qtat-Xy_Yy5ND1vdjC2F_VRureBN0/edit

Pri budovaní kanalizácie v regióne 
Horné Kysuce malo dôjsť k závažným 
pochybeniam 26.8.14

OLAF prípad uzavrel, pre dôvody: 1) OLAF sa odvoláva na vyšetrovanie slovenskej polície, ktoré 
prišlo k záveru, že v prípade nebol vykonaný podvod 2) ministerstvo životného prostredia tiež 
vykonalo kontrolu, ktorá nenašla pochybenia Nie je, prípad je zastavený https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgdGptb2h6SmxKcHU3aGtETzhxQTlpcXd3T1hz/view

https://docs.google.com/document/d/1EBDV_8KwD8BcV_kf1BKU5TGlzIDr9yqmC8ssQpAtbZA/edit
https://docs.google.com/document/d/1EBDV_8KwD8BcV_kf1BKU5TGlzIDr9yqmC8ssQpAtbZA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgQ3ZYQ2k3YnROUmR0ZEE0Wi1FaG5RTG83RzVF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N9J010NDIVhRzl_5xop_Vx8cn0fm_WL_zfOS_chy85s/edit
https://drive.google.com/file/d/0B6VgtOC6XnlwRzVhdUlLOE5fVHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6VgtOC6XnlwamMwSkFITUw2WW8/view
https://docs.google.com/document/d/1_0phquQlG0-pqjOvW_R7vHIbYQIAlKmXPSMYd2psgQE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgMTBVai1zWU9sU1dOR1psUF9aNTJSTlE3ZHdB/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgNHROY1BXUmk1SUhNRTlRekVmUDJ3aUl3Z3Aw/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgaEJEb1JGWlRIOUJpdVA3d2JyVS1sMzRCQTFz/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgTHdaaGVibnkyRW8/view
https://docs.google.com/document/d/151gT_sh1-8MVWAdwcwbI7mQZ4hsJ9T_ThkGzxV1RuYk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgZ1dIbzlPZ2w4ZXVsNmJpa0dteTN0WTVKczlN/view
https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTVkhVejhOcmhTT2ZGYTZma0M4cVhQRGZ1aVBn/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgUFlLekM3TmppdzQ/view
https://aktualne.centrum.sk/portal-lesnickeho-centra-za-700-tisic-eur-je-katastrofa-myslia-si-tvorcovia-webov/slovensko/spolocnost/
https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTQjVfTUNkdDhrdzNYRm4tbDhnOU43ZUhvT01B/view
https://www.dropbox.com/s/nd2ne6i9t0vihvu/OLAF%20-%20podnet%20-%20vyšetrovanie%20zastavené%20prokurátorom.docx?dl=0
https://dennikn.sk/5230/prokurator-ocistil-rasiho-spoluziaka-nahravky-telefonov-nepomohli/
https://drive.google.com/file/d/0By8gRGF1clkTSktYUTlVejgxTXFfNTBjTXB3QXN4cXZFNVZz/view
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https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgUkQ4VF9OQWI2VndUVzQxTm5veGoyd3RVWnJB/view
https://www.dropbox.com/s/flvquff00yjyqee/OLAF%20-%20podnet%20-%20Erasmus%2B.docx?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1A6i80Xqhhoqt76Qtat-Xy_Yy5ND1vdjC2F_VRureBN0/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgSGczYndIbDUtNDkzVGFXaVlHanE1OHI0WDU4/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgdGptb2h6SmxKcHU3aGtETzhxQTlpcXd3T1hz/view
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Modernizácia železničnej trate (úsek 
Zlatovce – Trenčianska Teplá) - 
verejné obstarávanie vyhrala 
spoločnosť, ktorá okrem iného ani 
neposkytla najnižšiu cenu 8.8.14

OLAF nakoniec prípad uzavrel, keďže projekt bol zmenený a už nemá byť financovaný z 
eurofondov. Nie je, prípad je zastavený https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgUVNTM1d3LUI4MW83VWhLRnBBNktLME1SSmdZ/view

Potenciálny podvod a plytvanie pri 
zavádzaní systému DRG v 
slovenskom zdravotníctve  6.1.15 Vzhľadom na nedostatočné informácie pre spustenie vyšetrovania OLAF zastavil prípad. Nie je, prípad je zastavený https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgT1hGdThMVVpsOHp5Y25fMC1kSGt2bFNTaldJ/view

Vzdelávanie zamestnancov 
KORADOOR, s.r.o. - v tomto prípade 
mohlo ísť o dvojnásobné predraženie 
oproti trhovým cenám 2.5.14 Čakáme na odpoveď k inému z prípadov k tomuto podaniu (Vadin, s.r.o.), viď nižšie

Počkať na odpoveď k 
Vadin https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgNlpKQVI3Vm1JZUNZTXJqT2ZSdzNYcHp0ajRr/view

Vadin,s.r.o.  - firma prostredníctvom 
verejného obstarávania obstarala 
stroje, pričom konkrétne typy strojov 
ani neboli uvedené v samotnej zmluve 2.5.14

Na základe odborného posudku vypracovaného riadiacim orgánom MH SR bolo zistené, že 
zákazka bola obstaraná hospodárne. 12.12.17 sme si teda vyžiadali tento posudok Urgovanie SIEA https://docs.google.com/document/d/1ycaPuYCUKXrtPVZ4ifg7aOPycsmWl8S06fPUEN4oPzE/edithttps://docs.google.com/document/d/1SxNeG6pNsSxrZzHTKbAb1NHJ4Uz-gjGSNmy3DcWXGh0/edit

Podozrivé obstarávania spoločnosti 
Tribyt, s.r.o. - prvé obstarávanie bolo 
zrušené a druhé zmanipulované, 
pričom existoval dôvodný predpoklad, 
že výsledné obstaranie bolo 
predražené 2.5.14

Po našom podaní na OLAF bol v máji 2014 projekt ukončený na žiadosť prijímateľa, takže 
peniaze daňových poplatníkov boli zachránené Nie je, prípad je zastavený https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgNlpKQVI3Vm1JZUNZTXJqT2ZSdzNYcHp0ajRr/view

Predražená výroba truhiel -  
spoločnosťou FPP partners, čo je 
schránková firma, ktorú nikto nepozná, 
má dodať stroje za 5 mil. eur, pričom 
ich je možné zohnať o 74% lacnejšie. 
Prípad bol tiež medializovaný (pozri 
link) 2.5.14 Čakáme na odpoveď k inému z prípadov k tomuto podaniu (Vadin, s.r.o.), viď vyššie

Počkať na odpoveď k 
Vadin https://goo.gl/ztF3i1

https://docs.google.com/document/d/1P57__XKl-DxuCoHohK4gTQUByyYPjU9_G4dbxrpQqp0/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgUVNTM1d3LUI4MW83VWhLRnBBNktLME1SSmdZ/view
https://docs.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgaUd2V25HOFMxcW9KdkJmOTNrUER6aE8tOFVR/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgT1hGdThMVVpsOHp5Y25fMC1kSGt2bFNTaldJ/view
https://docs.google.com/document/d/161ChyXP6RRRLfBwxLJ7tVFi9KELd3DUb_UdI-JMwe_E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgNlpKQVI3Vm1JZUNZTXJqT2ZSdzNYcHp0ajRr/view
https://docs.google.com/document/d/161ChyXP6RRRLfBwxLJ7tVFi9KELd3DUb_UdI-JMwe_E/edit
https://docs.google.com/document/d/1ycaPuYCUKXrtPVZ4ifg7aOPycsmWl8S06fPUEN4oPzE/edit
https://docs.google.com/document/d/1SxNeG6pNsSxrZzHTKbAb1NHJ4Uz-gjGSNmy3DcWXGh0/edit
https://docs.google.com/document/d/161ChyXP6RRRLfBwxLJ7tVFi9KELd3DUb_UdI-JMwe_E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgNlpKQVI3Vm1JZUNZTXJqT2ZSdzNYcHp0ajRr/view
https://docs.google.com/document/d/161ChyXP6RRRLfBwxLJ7tVFi9KELd3DUb_UdI-JMwe_E/edit
https://goo.gl/ztF3i1

