


S úctou Karol Mitrík, predseda NKÚ SR

Vážené dámy a páni,

nezávislý, objektívny a komplexný pohľad na správu verejných financií 
či štátneho majetku je jedným zo základných pilierov kontrolných in-
štitúcií v európskom či vyšehradskom priestore už od čias Márie Teré-
zie. Už vtedy vychádzal vzostup rakúsko-uhorskej monarchie, okrem 
iného, z fungovania cielenej kontroly, ktorej závery a odporúčania boli 
premietané do strategického riadenia krajiny. Významným míľnikom 
bolo aj zriadenie a fungovanie Najvyššieho kontrolného úradu v býva-
lom Československu. Nielen vtedy, ale aj dnes, vo viac ako štvrťsto-
ročnom živote Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
platí princíp, že externá kontrola je nezávislá od výkonnej moci a  je 
predĺženou rukou parlamentu pri hodnotení jednotlivých verejných 
politík, napĺňaní rozpočtových pravidiel či nakladaní s majetkom. Úrad 
musí byť dôveryhodným zdrojom nestranného a objektívneho pohľa-
du podporujúceho užitočné zmeny vo verejnom sektore.

Tak ako v minulosti naši predchodcovia, aj my dnes stojíme pred no-
vými výzvami. Kontrola je vec verejná a jej konečným prijímateľom je 
občan. Našou povinnosťou je reagovať na otázky súvisiace s plnením 
strategických projektov udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti 
či s dodržiavaním medzinárodných záväzkov. Nehovoriac o našej po-
vinnosti hodnotiť efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov 
alebo o pohľade úradu na účinnosť realizácie jednotlivých politík. Dnes 
nestačí hovoriť len o hodnote za peniaze, musíme ponúkať reflexiu pri 
definovaní odpovedí na otázky súvisiace s pridanou hodnotou pre ob-
čana, spoločnosť. Národná autorita pre oblasť externej kontroly musí 
byť motivovaná k tomu, aby prispievala k pozitívnym zmenám v hos-
podárení štátu, v efektívnom využívaní zdrojov či pri ponúkaní dobrej 
praxe v  kľúčových oblastiach života spoločnosti. Máme na pamäti, 
že kontrola je živý mechanizmus, že poslanie kontrolných autorít sa 
neustále vyvíja. Aj preto naďalej preklápame našu pozornosť od kla-
sických kontrol súladu k hodnoteniu stratégií, k hľadaniu rizikových 
miest medzi verejným konaním a jeho účinkami. A hovoríme o nich. 
Komunikácia výsledkov týchto hodnotení prispieva k  vytvoreniu at-
mosféry dôvery. Môžem Vás uistiť, že robíme všetko preto, aby sme 
tento potenciál napĺňali aj v praxi.

Epiktétos, staroveký grécky filozof (55-asi 135)

“Hlavnou úlohou v živote človeka je rozlíšiť veci na tie, 
ktoré sú úplne mimo jeho kontroly a na tie, 

ktoré ovplyvniť naozaj môže“

PRÍHOVOR PREDSEDU
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1890
kontrolných akcií

9770
kontrolovaných subjektov

14 416
podnetov od občanov, inštitúcií, poslancov NR SR a obecných zastupiteľstiev

20
kontrolných akcií na základe uznesení NR SR

178
trestných oznámení

165
oznámení o porušení finančnej disciplíny 

28 644 471 eur
objem prostriedkov v oznámeniach o porušení finančnej disciplíny*

25 ROKOV ÚRADU V ČÍSLACH

*(sumy oznámení o porušení finančnej disciplíny za roky 1993 až 2008 boli prepočítané kurzom 30,126)

(1993 až 2018)

Koľko subjektov môže skontrolovať NKÚ SR?

Viac ako 17 000.

VEDELI STE?
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Najvyšší kontrolný úrad SR je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hos-

podárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy 

a s finančnými prostriedkami Európskej únie. Jeho postavenie a pôsobnosť usta-

novujú čl. 60 až 63 Ústavy SR a zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom 

úrade Slovenskej republiky. Svoju kontrolnú činnosť vykonáva na základe uzne-

senia Národnej rady SR a  podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti. Podobné 

kontrolné inštitúcie pôsobia takmer vo všetkých štátoch sveta, napriek tomu ani 

v rámci samotnej Európskej únie neexistuje jednotný model ich fungovania.

NKÚ SR kontroluje

• vládu, jednotlivé ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy SR

• inštitúcie, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zaklada-

teľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné subjekty 

štátnej správy

• miestne samosprávy (obce a mestá) aj vyššie územné celky, ich príspevko-

vé, rozpočtové organizácie a nimi zriadené právnické osoby

• štátne účelové fondy

• verejnoprávne inštitúcie

• fyzické a právnické osoby aktívne zapojené do čerpania vnútroštátnych, verej-

ných, európskych či iných zahraničných finančných zdrojov

• úrad predkladá zákonodarnému zboru stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu

• úrad vyhotovuje stanovisko pre Národnú radu SR k Štátnemu záverečné-

mu účtu

NKÚ – MODERNÝ 
A TRANSPARENTNÝ ÚRAD 

VEREJNEJ SPRÁVY 

Oslava 25. výročia vzniku NKÚ SR – apríl 2018

Kedy na našom území vznikol predchodca NKÚ SR?
Kontrolný orgán s pomerne širokými právomocami nielen v oblasti kon-

troly účtov, ale aj samotného riadenia účtovníctva zriadila už v roku 1761 

cisávrovná Mária Terézia. Osobitnou črtou Účtovnej komory bolo tzv. 

právo preventívnej kontroly, keďže tento úrad vo všetkých dôležitých 

finančných záležitostiach vypracovával dobrozdanie s odkladným účin-

kom až do rozhodnutia cisárovnej. Preventívnu kontrolu sa komore ne-

podarilo udržať v jej kompetencii a v roku 1773 bola zrušená. V minulosti 

postupne vznikali a zanikali ďalšie orgány na kontrolu verejných financií.

VEDELI STE?

Najvyšším predstaviteľom NKÚ SR je predseda úradu. Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej re-

publiky. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je sedem rokov. Od roku 1993, keď bol z Ústavy SR vytvorený Najvyšší kontrolný 

úrad SR, sa na najvyššom poste vystriedalo šesť predsedov, súčasným predsedom je Karol Mitrík. 

Predseda a podpredsedovia môžu byť zvolení najviac na dve po sebe na-

sledujúce funkčné obdobia.

Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Ná-

rodná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.

Predseda NKÚ SR od roku 2020 predkladá Správy o výsledku kontroly 

príslušnému výboru Národnej rady.

VEDENIE NKÚ SR

Predseda

Ing. Karol Mitrík 

(máj 2015 – súčasnosť)

Podpredseda

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy

(september 2020 – súčasnosť)

Súčasné vedenie:

Dr. h. c., doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.

(02. 2005 - 05. 2015)

Ing. Jozef Stahl

(12. 1999 - 02. 2005)

Štefan Balejík

(12. 1994 - 12. 1999)

Bývalí predsedovia úradu:

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV K 1. 3. 2021

doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.

(04. 1994 - 12. 1994)

PhDr. Marián Vanko

(07. 1993 - 04. 1994)

VEDELI STE?
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Finančná kontrola posudzuje finančné 

výkazy, časti účtovníctva a  rozpočtov-

níctva kontrolovaného subjektu. Kon-

trola overuje, či sú údaje a predkladané 

informácie v  súlade s  platným účtov-

ným a legislatívnym rámcom finančné-

ho vykazovania.

Kontrola súladu sa zameriava na kon-

trolu z  hľadiska dodržiavania zákonov 

a  predpisov pri vynakladaní verejných 

prostriedkov kontrolovaných subjektov.

Kontrola výkonnosti preveruje, či sub-

jekt vynakladá verejné prostriedky hos-

podárne (minimalizovanie nákladov so 

zreteľom na primeranú kvalitu), efektívne 

(získanie maxima z  dostupných zdrojov) 

a účinne (dosiahnutie zámerov a cieľov), 

a či vytvára priestor na zlepšenie stavu. 

Plánovanie kontrolnej činnosti 

Plánovanie kontrolných akcií (KA) na ďalší rok schvaľuje kolégium spravidla už na jeseň. Zoznam KA vychádza z prioritných 

oblastí zamerania kontrolnej činnosti NKU SR, ktoré vychádzajú zo strategických oblastí na trojročné obdobie, z analýzy rizík, 

a tiež aj z podnetov od občanov. V rámci KA sa schvaľuje v oblasti plánovania Projekt KA, kde je stanovený účel a predmet 

kontroly, stanovujú sa kontrolované subjekty, časový rámec.

STOP NEEFEKTÍVNEMU 
HOSPODÁRENIU

Typy kontrol

Kontrolný proces 

Výkon kontrolnej akcie

Kontrolná skupina pre danú KA vypracuje postup KA, v ktorom rozpracuje účel a predmet kontroly, ako aj kontrolované obdobie, 

na ktoré sa zameriava. Oboznamuje sa s kontrolovaným subjektom a prostredím, stanovuje si možné riziká. Kontrolóri môžu 

vyžadovať informácie potrebné k samotnému výkonu kontroly. Kontrolóri od kontrolovaných subjektov získavajú informácie, 

dokumenty, uskutočňujú rozhovory so zamestnancami subjektov. Na základe svojich zistení vypracujú protokol s prípadnými 

odporúčaniami (záznam). Kontrolovaný subjekt dostane priestor na predloženie námietok, ktoré v prípade opodstatnenosti 

úrad zapracuje do dodatku k protokolu. Na základe zápisnice o prerokovaní protokolu, kontrolovaný subjekt prijíma opatrenia 

na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a zasiela NKU SR aj správu o plnení prijatých opatrení v termínoch stanove-

ných v zápisnici o prerokovaní protokolu.

Spracovanie výsledkov kontrolnej akcie

Editori, v spolupráci s vedúcim kontrolnej akcie, následne vypracujú záverečnú správu so zisteniami, závermi a odporúčaniami 

z kontroly pre riešenie a zlepšenie zisteného stavu. Kým protokol je adresovaný predovšetkým samotnému kontrolovanému 

subjektu, stručnejšia záverečná správa je určená pre širokú verejnosť a médiá.

K. Mitrík

“...preklápame našu pozornosť od klasických 
kontrol súladu k hodnoteniu stratégií, k hľadaniu 
rizikových miest medzi verejným konaním a jeho 

účinkami a hovoríme o nich...“ 

Koľko môže trvať kontrolná akcia?

Kontrolná akcia (KA) zahŕňa spravidla kontrolu viacerých subjektov (niekedy aj viac ako 100) a jej 

dĺžka sa odvíja od jej náročnosti, účelu, ako aj od počtu kontrolovaných subjektov. Hoci najkratšie KA 

predstavujú obdobie približne dvoch mesiacov, tie najdlhšie, rozdelené do viacerých etáp, prebiehajú 

v niektorých prípadoch aj dva roky. V priemere trvá proces jednotlivých KA 8 mesiacov.

VEDELI STE?
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NKÚ SR sústreďuje svoju kontrolnú činnosť na oblasti 

a  témy, v  ktorých má kontrola potenciál priniesť najvyššiu 

hodnotu pre občana. Celospoločenským záujmom je, aby 

úrad svojou činnosťou túto hodnotu maximalizoval. Ide však 

o komplexnú a ťažko vyčísliteľnú veličinu, jej maximalizácia 

si preto vyžaduje sofistikovaný analytický prístup, najmä pri 

plánovaní kontrolnej činnosti úradu. A  práve to je hlavným 

poslaním Odboru stratégie a analýz, ktorý NKÚ SR začal bu-

dovať v roku 2016. 

Analytici aktívne spolupracujú s  kontrolórmi pri spracúvaní 

rizikových analýz a  definovaní rizikových kritérií vyhodnoco-

vania kľúčových oblastí verejných politík SR. Zameriavajú sa 

aj na vypracovávanie systematických analýz vo vybraných ob-

lastiach verejných politík a stanovísk k návrhu štátneho roz-

počtu SR aj k návrhu štátneho záverečného účtu SR. Práve tie 

prinášajú komplexný pohľad na hospodárenie štátu a vybrané 

rizikové oblasti. V  rámci medzinárodnej agendy aktívne pô-

sobia v medzinárodných pracovných skupinách venujúcich sa 

strategickým cieľom na úrovni Európskej únie (Európa 2020) 

a sveta (Agenda OSN 2030). 

HODNOTA ZA PENIAZE – 
HODNOTA PRE OBČANA

K. Mitrík

Môže NKÚ SR pri kontrole využívať medzinárodné 
skúsenosti či štandardizované postupy? 
Áno, najvyššie kontrolné inštitúcie sa hlásia k  medzinárodným 

štandardom, ktorých odborným garantom je medzinárodná orga-

nizácia INTOSAI (International Organization of Supreme Audit In-

stitutions); tieto metodické, procesné odporúčania sú premietané 

do interných národných postupov. Je to jedna z ciest, ako budovať 

moderný a otvorený úrad s aktívnym využitím európskych, sveto-

vých príkladov dobrej práce. 

Expozitúry:
Banská Bystrica

Horná 57

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 472 86 11

Riaditeľka: Ing. Katarína Šmondrková 

Košice

Komenského 59

040 01 Košice

Tel.: +421 55 790 11 01

Riaditeľ: Ing. Vladimír Jurek

Nitra

Jelenecká 49

950 38 Nitra

Tel.: +421 37 693 38 32

Riaditeľ: Ing. Peter Bulla

Prešov

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

Tel.: +421 51 452 00 22

Riaditeľka: JUDr. Jana Tischlerová

Trenčín

Inovecká 7

911 01 Trenčín

Tel.: +421 32 748 49 79

Riaditeľ: Ing. Pavol Zigo

Trnava

Kollárova 8

917 01 Trnava

Tel.: +421 33 598 36 11

Riaditeľ: Ing. Ivan Šikula

Žilina

Predmestská 1613

010 01 Žilina

Tel.: +421 41 555 39 01

Riaditeľka: Ing. Jana Pačková

NKÚ SR – BLIŽŠIE K OBČANOVI 

ROK KONTROLNÉ 
AKCIE

KONTROLOVANÉ 
SUBJEKTY OPATRENIA ODPORÚČANIA

2006 19 43 560

2007 10 118 1391

2008 22 123 1451

2009 31 183 1504

2010 24 150 758

2011 37 124 1036

2012 15 247 2011 367

2013 15 118 1377 346

2014 12 340 1944 359

2015 13 306 2357 451

2016 10 247 3654 1 235

2017 9 175 972 370

2018 8 199 446 354

SPOLU 225 2 373 19 461 cca 3 482

Výsledky kontroly samosprávy

Košice

Prešov

Trnava

Nitra

Trenčín

Žilina

Banská Bystrica

VEDELI STE?
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1. apríl 1993 
Vznik NKÚ SR prechodom asi 50 zamestnancov z Odboru 
kontroly a sťažností Úradu vlády SR, pridelením financií na 
prevádzku budovy a delimitáciou časti inventáru zo zruše-
ného Ministerstva kontroly SR.

1994 

Fond národného majetku bol vyňatý zákonom z kontrolnej pô-
sobnosti NKÚ SR. Majetok fondu nebol podľa zákona vo vlast-
níctve štátu a bolo ho možné použiť len na účely ustanovené 
týmto zákonom. FNM SR sa stal právnickou osobou, ktorá 
hospodárila s vlastným majetkom. NKÚ SR sa so znením zá-
kona nestotožnil a odporučil novelizovať príslušné ustanove-
nia, keďže privatizovaný majetok prechádza do správy fondu. 

1998 

Úrad vypracoval „Koncepciu zdokonaľovania kontroly ve-
rejných financií v Slovenskej republike“, ktorej cieľom bolo 
navrhnúť technicko-organizačné a  legislatívne odporúča-
nia pre zdokonalenie kontrolného procesu. 

2000 

NKÚ SR začal preberať do svojej metodiky kontrolné štan-
dardy INTOSAI (medzinárodná organizácia najvyšších kon-
trolných inštitúcií). 

Január 2001 
Kompetencia NKÚ SR sa rozšírila aj na prostriedky zo zahrani-
čia, prostriedky európskych spoločenstiev. 

2002 

Organizácia SIGMA/OECD v  spolupráci s  NKI Spojeného 
kráľovstva, Nemecka a  EDA vykonala „Peer Review NKÚ 
SR“, nezávislé posúdenie činnosti úradu. 

September 2003 

Svoje medzinárodné postavenie potvrdil úrad zorganizo-
vaním zasadania Výboru INTOSAI pre kontrolné štandardy 
v Bratislave. 

Január 2006 
Výrazne sa rozšírila kontrolná pôsobnosť NKÚ SR vo vzťahu 
k územnej samospráve. Úrad začal kontrolovať obce, mestá 
aj vyššie územné celky, ich príspevkové, rozpočtové organi-
zácie a nimi zriadené právnické osoby. 

2010/2011 

Úrad opätovne podstúpil Peer Review zamerané na kon-
trolnú činnosť, rozvoj ľudských zdrojov, vzťahy s verejnos-
ťou a posúdenie systému hodnotenia kvality kontroly. Na 
posúdení činnosti úradu sa zúčastnili NKI Spojeného krá-
ľovstva, Estónska, Poľska a Slovinska. 

Október 2011 
NKÚ SR oslávil 250. výročie vzniku Účtovnej komory za-
loženej cisárovnou Máriou Teréziou – kontrolného orgánu 
s pomerne širokými právomocami nielen v oblasti kontroly 
účtov, ale aj samotného riadenia účtovníctva. 

2012 

Do produkčnej prevádzky bol spustený Kontrolórsky infor-
mačný systém NKÚ SR na zabezpečenie úloh informatizá-
cie verejnej správy. 

November 2012 
Správna rada INTOSAI jednohlasne schválila presun pred-
sedníctva Podvýboru INTOSAI pre podporu osvedčených 
postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobro-
voľných Peer Review z NKI Nemecka na NKÚ SR. 

Október 2016 
NKÚ SR hostil v Bratislave 56. ročník zhromaždenia vedú-
cich predstaviteľov NKI, tzv. stretnutie Kontaktného výbo-
ru. Ťažiskovou témou bola „Energetická politika Európskej 
únie a klíma“. 

4 – 5. apríl 2018 
NKÚ SR oslavuje 25. výročie svojho vzniku. 

1. apríl 2019 
Bratislavské zasadanie celosvetovej pracovnej skupiny 
medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitú-
cií INTOSAI pod záštitou NKÚ SR, zamerané na udržateľné 
financovanie verejného sektora a  podporu verejných po-
litík napr. v oblasti sociálnych a dôchodkových systémov, 
zdravotníctva i vzdelávania.

MÍĽNIKY NKÚ SR

Návšteva predsedu NR SR Andreja Danka – máj 2018

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku – marec 2018 

Návšteva prezidenta EUROSAI a prezidenta NKI Turecka – apríl 2019 
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Nové nastavenie kontrolných akcií, prierezový pohľad ná-

rodnej autority pre oblasť externej kontroly si vyžaduje 

spoluprácu nielen s  inými inštitúciami pôsobiacimi v  ob-

lasti kontroly, ale i s vedeckou, akademickou obcou a zdru-

ženiami. Najvyšší kontrolný úrad SR uzatvoril memorandá 

o spolupráci s 28 organizáciami a inštitúciami, vďaka kto-

rým môže zapájať do prípravy, realizácie, a v neposlednom 

rade aj do vyhodnocovania jednotlivých kontrol odborní-

kov z partnerského prostredia.

 Je to jedna z ciest, ako spájať sily, ako spojiť viacero pohľadov 

na jeden cieľ, ponúknuť kontrolovaným subjektom odporúčania, 

vďaka ktorým môžu prijať nielen účinné opatrenia, ale aj mo-

delovať systémové zmeny podporujúce udržateľnosť verejných 

politík, hospodárnosť pri nakladaní s verejnými financiami.

SPOLUPRÁCA NKÚ SR 
PRE POZITÍVNU ZMENU

Inštitúcie: 

Centrum vedecko-technických 
informácií SR

Generálna prokuratúra SR

Ministerstvo financií SR - Inštitút 
finančnej politiky a Útvar hodnoty  
za peniaze 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR

Ministerstvo vnútra SR

Národná kriminálna agentúra

Národný bezpečnostný úrad 

Protimonopolný úrad SR

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Slovenská akadémia vied

Slovenská komora audítorov

Slovenská komora daňových poradcov

Úrad komisára pre deti

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou

Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vlády SR

Združenie miest a obcí Slovenska

Univerzity a vysoké školy:

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vysoká škola ekonómie 
a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline 

VEDELI STE?

S kým spolupracuje NKÚ SR  
pri kontrolách?

Podpis memoranda s Ekonomickou univerzitou v Bratislave – apríl 2017 

Vyhodnotenie memoranda o spolupráci s GP a MV SR – december 2018 

Podpis Memoranda o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií – 
december 2018 

Podpis Memoranda o spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK – 
október 2018 
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NKÚ SR je od roku 1994 členom Medzinárodnej orga-
nizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI a  jej 
regionálneho zoskupenia – Európskej organizácie naj-
vyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI. Od roku 1993 sa 
úrad zúčastňuje pravidelných stretnutí vedúcich pred-
staviteľov neformálneho zoskupenia najvyšších kon-
trolných inštitúcií krajín Vyšehradskej skupiny, Rakúska 
a Slovinska.

Úrad sa aktívne zapája aj do činnosti výborov, podvýbo-
rov a pracovných skupín INTOSAI, EUROSAI a zoskupenia 
Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií kra-
jín EÚ. Cieľom Kontaktného výboru, ktorý zastupujú pred-
sedovia a prezidenti všetkých európskych najvyšších kon-

trolných inštitúcií a Európskeho dvora audítorov, je posilniť 
výmenu odborných poznatkov a skúseností z kontroly fon-
dov EÚ, ako aj rozšíriť spoluprácu medzi členskými NKI so 
zámerom zlepšiť externú kontrolu. V uplynulých rokoch sa 
prijala zásada, že usporiadateľom stretnutia Kontaktného 
výboru je spravidla najvyššia kontrolná inštitúcia krajiny, 
ktorá v tom čase predsedá Rade Európskej únie. NKÚ SR 
vedie Podvýbor INTOSAI pre Peer review a svoje zastúpe-
nie má v ďalších 20 zoskupeniach. 

Medzinárodné aktivity a výmena skúseností na medziná-
rodnej úrovni prispievajú k rozvoju metodických postupov 
a  kvality práce, a  tým aj k  lepšiemu napĺňaniu mandátu 
NKÚ SR v prospech občanov a spoločnosti. 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Pracovná skupina pre Kľúčové národné ukazovatele – apríl 2019 

Pracovná skupina pre environmentálne audity - september 2018 

Konferencia Peer Review - jún 2018 

Koľko členov má INTOSAI?
Medzinárodná organizácia združujúca najvyššie kontrolné inštitúcie je druhou najväčšou medzinárod-

nou organizáciou (hneď po Organizácii spojených národov) so 194 členmi.

VEDELI STE?

1716



BUDÚCNOSŤ

KONTROLA REAGUJÚCA  
NA VÝZVY DOBY... 

...kontrola je proces, ktorý nemá začia-

tok ani koniec. Je to priebežné konanie, 

v ktorom úrad aktívne reaguje na výzvy 

doby. Je to aktivita, v ktorej každý kon-

trolór musí byť odborne tak erudovaný, 

že dokáže ponúkať iným odporúča-

nia ako robiť veci lepšie, modernejšie, 

efektívnejšie. Otvorenosť, profesiona-

lita a  nezávislosť sú pritom kľúčovými 

predpokladmi toho, aby sa úrad mohol 

považovať za národnú autoritu v oblasti 

externej kontroly.

...národná autorita musí byť schopná 

ukázať štátnym, verejným inštitúciám 

reálny obraz úspešnosti, efektívnosti 

a  účinnosti politík, ktoré garantujú. To 

znamená, že dnes už nemožno hovo-

riť len o realizácii čistých typov kontrol. 

Konzervatívny prístup ku kontrole je 

čoraz prepletenejší, vďaka jeho novým 

prvkom môžeme konštatovať, že je roz-

manitý, prierezový a  výkonný. Výsled-

ky kontroly, odporúčania kontrolórov 

tak možno premietať do systémových 

zmien a opatrení, ktoré pomáhajú robiť 

verejné politiky účinnejšími. 

...kráčať s  dobou znamená, že vieme 

využívať príklady dobrej praxe od part-

nerských inštitúcií na národnej či medzi-

národnej scéne. Realizácia spoločných 

kontrolných akcií v  rámci európskych 

krajín, výmena kontrolných zistení a ich 

využitie pri modelovaní odporúčaní pre 

národné vlády je krokom podporujúcim 

nové očakávania od poslania autorít 

v oblasti externej kontroly. Ruka v ruke 

s  touto výzvou ide investovanie do 

ľudského kapitálu, cielené a  tematické 

vzdelávanie kontrolórov s využitím naj-

novších poznatkov akademickej obce.
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KONTAKTY

Mgr. Ľubica GAZDOVÁ
generálna riaditeľka kancelárie predsedu
E-mail: lubica.gazdova@nku.gov.sk
T: 02/5011 4102 M: 0918 765 116

Ing. Janka BURDOVÁ, PhD.
riaditeľka odboru komunikácie
E-mail: janka.burdova@nku.gov.sk
T: 02/5011 4411 M: 0910 673 333

Ing. Renáta LAJOŠOVÁ, MBA
generálna riaditeľka sekcie kontroly
E-mail: renata.lajosova@nku.gov.sk
T: 02/5011 4313 M: 0918 765 165

EXPOZITÚRY

Banská Bystrica
Horná 57 
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 472 86 11
Riaditeľ: Ing. Katarína Šmondrková

Košice
Komenského 59
040 01 Košice
Tel.: +421 55 790 11 01
Riaditeľ: Ing. Vladimír Tóth 

Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra
Tel.: +421 37 693 38 32
Riaditeľ: Ing. Peter Bulla

Prešov
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 452 00 22
Riaditeľka: JUDr. Jana Tischlerová

Trenčín
Inovecká 7
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 748 49 79
Riaditeľ: Ing. Anna Smižíková

Trnava
Kollárova 8
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 598 36 11
Riaditeľ: Ing. Ivan Šikula

Žilina
Janka Kráľa 1628/4
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 555 39 01
Riaditeľka: Ing. Jana Gajdošíková

Ing. Peter Ružič
riaditeľ odboru kontroly I
E-mail: peter.ruzic@nku.gov.sk
T: 02/5011 4201 M: 0905 367 743

Ing. Ivana Morvayová
riaditeľka odboru kontroly II
E-mail: ivana.morvayova@nku.gov.sk
T: 02/5011 4301 M: 0918 765 110

Ing. Michal Bohunčák
riaditeľ odboru kontroly III
E-mail: michal.bohuncak@nku.gov.sk
T: 02/5011 4208 M: 0918 765 134
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www.nku.gov.sk

info@nku.gov.sk

www.facebook.com/nkusr 

www.twitter.com/nkusr

www.youtube.com 

www.linkedin.com

www.instagram.com

2322




