
O Podvýbore pre peer review v krátkosti 
 

 

Peer review je jedným z nástrojov na zabezpečovanie kvality a zvyšovania efektivity práce 

NKI. Peer review a ISSAI 5600 sú jedným z nástrojov výmeny poznatkov a rastúcej 

spolupráce, a to nielen medzi NKI. Tento nástroj používa napríklad aj OECD na zvyšovanie 

účinnosti svojej práce. Zavedenie štandardov ISSAI do praxe si vyžaduje veľa úsilia. Vývoj 

štandardu ISSAI 5600 a práca Podvýboru  je preto mimoriadne dôležitá. Štandardy ISSAI sú 

výsledkom práce Výboru INTOSAI pre profesionálne štandardy (PSC – má v súčasnosti 68 

členov), ktorý pozostáva z piatich podvýborov: podvýboru finančného, súladu, výkonnosti, 

štandardov vnútornej kontroly a účtovania a správ. Štandard ISSAI 5600 je výsledkom práce 

Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít. 

 

Z histórie a vývoja Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít 

 

Výbor pre budovanie kapacít (CBC) vznikol ako výsledok rokovania XVIII. Kongresu 

INTOSAI (INCOSAI), ktorý sa konal v roku 2004 v Budapešti. Témami kongresu boli: 

 Téma 1 – Možnosti bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce (spoločné kontroly, 

vzdelávacie programy, výmena poznatkov) medzi NKI 

 Téma 2 – Koordinácia kontrolnej činnosti medzi národnými, regionálnymi 

a samosprávnymi orgánmi    

 

Tému 1 pripravil a predstavil členom INTOSAI NKI Spojeného kráľovstva. Výsledkom 

XVIII INCOSAI bol tiež Strategický plán na roky 2005 – 2010 a Budapeštianske dohody 

(pozn.: strategický plán 2005 – 2010 bol prvým strategickým plánom INTOSAI). 

Odporučením XVIII. Kongresu bolo pripraviť príručky pre budovanie odbornej spôsobilosti 

NKI (budovanie kapacít), vrátane príručky pre realizáciu dobrovoľných peer review tak, aby 

mohli byť odsúhlasené v roku 2007 na XIX. INCOSAI v Mexiku.    

 

Predsedníctvom CBC bola poverená NKI Maroka na základe výsledkov mimoriadneho 

zasadnutia Správnej rady INTOSAI v marci 2005. Prvý návrh organizácie a fungovania CBC 

pripravili predstavitelia NKI Maroka v apríli 2005. CBC mal prvé stretnutie v marci 2006 

v Londýne. Na tomto stretnutí boli odsúhlasené pozície predsedov a podpredsedov 

jednotlivých podvýborov. Predsedami a podpredsedami podvýborov sa stali: 

 Podvýbor 1 pre podporu rastúceho budovania kapacít medzi členmi INTOSAI -NKI 

Spojeného kráľovstva (podpredseda NKI Kajmanských ostrovov), 

 Podvýbor 2 pre rozvoj poradenských a konzultačných služieb - NKI Peru (podpredseda 

NKI Kazachstanu), 

 Podvýbor 3 pre podporu osvedčených postupov a zabezpečovania kvality prostredníctvom 

dobrovoľných Peer review - NKI Nemecka (podpredseda NKI Bangladéša).  

(pozn. – tento podvýbor bol neskôr v roku 2014 premenovaný tichým konsenzom v rámci 

CBC a celého spoločenstva INTOSAI na Podvýbor pre peer review, ďalej len Podvýbor).   

 

Členmi Podvýboru 3 v čase stretnutia CBC v Londýne 2005 boli nasledujúce NKI: Estónsko, 

EDA, Francúzsko, Maďarsko a Maroko. Chorvátsko v tom čase bolo čakateľom. 

 

NKÚ SR sa stal predsedom Podvýboru 3 Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít na základe 

rozhodnutia Správnej rady INTOSAI prijatého v dňoch 19. – 22. novembra 2012 v Chengdu 

v Číne, kedy bola schválená zmena predsedníctva z NKI Nemecka na NKÚ SR. Na 

XXI. INCOSAI v Číne v novembri 2013 splynul Podvýbor 1 (predsedajúci NKI Spojeného 
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kráľovstva) s riadiacim výborom CBC a tak v CBC zostali 2 podvýbory (pôvodný podvýbor 2 

vedený NKI Peru a podvýbor 3 vedený NKÚ SR).       

 

Podvýbor 3 sa stretol pri nasledujúcich príležitostiach (stav k 31. 03. 2015): 

 14. júna 2007 v Bonne, Nemecko 

 27. augusta 2008 v Bonne, Nemecko 

 20. – 21. mája 2010 v Bonne, Nemecko 

 08. – 09. septembra 2011 vo Viedni, Rakúsko 

 10. – 11.  septembra 2012 v Luxemburgu, Luxembursko 

 13. – 14.  júna 2013 v Bratislave, Slovensko  

 08. – 11. septembra 2014 v Lime, Peru 

  

 

V súčasnosti je pozícia Podvýboru a CBC v kontexte štruktúry INTOSAI nasledujúca: 

 

 

 
 

 

(Pozn.: Štyri ciele 1 - 4, ako je uvedené na obrázku, sú naviazané na Strategický plán INTOSAI 

2005 – 2010, ako aj Strategický plán 2011 – 2016, a teda aj úlohy vyplývajúce pre jednotlivé 

výbory a podvýbory v rámci organizačnej štruktúry INTOSAI sú splatné až do roku 2016. 

Podvýbory sú zodpovedné za plnenie úloh, každoročne podávajú správy o ich plnení príslušnému 

výboru, Správnej rade INTOSAI a raz za tri roky kongresu INCOSAI.) 

 

 

 

 

 

 

INCOSAI 
191 členov 

 

Správna rada 
INTOSAI 

(18 volených členov) 

Cieľ 4 - Moderná 
medzinárodná organizácia 

Výbor pre financovanie  

a správu 

predseda: S. Arábia 

5 členov 

2 ex officio členovia 

Cieľ 3 - Výmena 

poznatkov 

Výbor pre výmenu 

poznatkov 

predseda: India 

103 členov 

10 pracovných 
skupín 

248 členov 

Cieľ 2 - Budovanie 
kapacít 

Výbor pre 
budovanie 

kapacít (CBC) 

predseda: RSA 

podpredseda Švédsko 

42 členov 

 

Podvýbor 3 

pre Peer review 

predseda: NKÚ SR 

13 členov,   

2 pozorovatelia 

 

 

Podvýbor 2 

pre rozvoj  
poradenských a 
konzultačných  

služieb  

predseda: Peru 

6 členov 

 

Podvýbor 1  

pre podporu 
rastúcieho budovania 
kapacít medzi členmi 

INTOSAI  

predseda: UK 

23 členov, 3 
pozorovatelia 

splynul s Riadiacim 
výborom CBC v 2013 

Cieľ 1 - 
Profesionálne 

štandardy 

Výbor pre 
profesionálne 

štandardy 

predseda: Dánsko 

68 členov 

5 
podvýborov 

(103 členov) 

Výbor pre dohľad nad 
vznikajúcimi záležitosťami  

 

Riadiaci výbor 

INTOSAI pre 
spoluprácu s 

donormi 

predseda  

NKI  -  S. Arábia   
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Členovia správnej rady 2013 - 2016 

Chairman Liu Jiayi China 

First Vice-Chairman Dr. Harib Saeed Al Amimi United Arab Emirates 

Second Vice-Chairman Dr. Osama Jafar Faqeeh Saudi Arabia 

Secretary General Dr. Josef Moser Austria 

Members Terrance Bastian Bahamas 

 Dr. Carlos Ramón Pólit Faggioni Ecuador 

 Hesham Genena Egypt 

 Gilbert Ngoulakia Gabon 

 Teruhiko Kawato Japan 

 Juan Manuel Portal Martínez Mexico 

 Lyn Provost New Zealand 

 Per-Kristian Foss Norway 

 Rana Muhammad Akhtar Buland Pakistan 

 Krzysztof Kwiatkowski Poland 

 Tatyana A. Golikova Russian Federation 

 Kimi Makwetu South Africa 

 Gene L. Dodaro United States of America 

 Dra. Adelina González Venezuela 

 
Členovia CBC (stav k 31. 03. 2015) 

členovia CBC (42)  Austria • Azerbaijan • Bangladesh • Bhutan • Canada • Croatia • Denmark • Estonia • 

European Court of Auditors • Fiji • France • Germany • Hungary • Iran (Islamic Republic of) 
• Iraq • Italy • Japan • Jordan • Kazakhstan • Korea (Republic of) • Kuwait • Kyrgyzstan • 
Libya • Morocco • Norway • Oman • Pakistan • Peru • Poland • Saudi Arabia • Slovenia • 
Spain • Sri Lanka • Sweden • Thailand • Tunisia • Ukraine • United Kingdom • United States 
of America • Yemen 

 

Riadiaci výbor CBC 

členovia (11) Fiji • France • Germany • Japan • Yemen • Korea (Republic of) • Libya • United States of 
America • United Kingdom • Peru 

pozorovatelia (7) General Secretariat of INTOSAI • KSC (India) • Netherlands • Norway • PSC (Denmark) • 
Sweden • World Bank 

 

Podvýbor 2 

členovia (6) Peru (predsedajúci) • Fiji • Kazakhstan (podpredsedajúci) • Morocco • Pakistan • Slovenia 

 

Podvýbor 3 

členovia (14) Slovakia (predsedajúci) • Austria •  Bangladesh (podpredsedajúci) • Croatia • Estonia • 
European Court of Auditors • Germany • Hungary • Indonesia • Morocco •Peru • Poland • 
Sweden • USA 

pozorovatelia (2) OECD • IDI 
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Činnosť Podvýboru  v kontexte Strategického plánu INTOSAI . 

Podvýbor v súlade so Strategickým plánom INTOSAI na roky 2011 – 2016 má za úlohu 

podporovať osvedčené postupy a podporovať zabezpečovanie kvality cestou dobrovoľných 

peer review. Pre dosiahnutie tohto cieľa Podvýbor 3: 

a) pokračuje v hodnotení a zaznamenávaní existujúcich peer review a podmienok 

v spoločenstve INTOSAI, 

b) pokračuje v podpore prostredia, v ktorom sú dobrovoľné peer review vnímané ako 

prínos pre zúčastnené strany, teda tie, ktoré sú hodnotené a ktoré hodnotia, ako aj 

zavádzaním globálne a lokálne nástroje pre inicializáciu peer review, 

c) aktualizuje príručku pre peer review vydanú ako ISSAI 5600 a rozvíja kontrolný 

zoznam na základe skúseností NKI, ako aj predkladá skúsenosti z dobrej praxe o tom, 

ako sa podujať na dobrovoľné peer review, 

d) šíri výsledky peer review podľa vhodnosti a súhlasu zainteresovaných NKI.         

 

 


