


Nezávislý, objektívny a komplexný pohľad na 
správu verejných financií či štátneho majetku 
bol základným pilierom pre budovanie kon-
trolných inštitúcií už od čias Márie Terézie. Prvé 
štvrťstoročie existencie našej národnej autority 
pre oblasť kontroly si síce pripomíname v apríli 
roku 2018, ale historické míľniky Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky bez-
pochyby siahajú až do polovice 19. storočia.

Vzostup Rakúsko-Uhorskej monarchie vy-
chádzal okrem iného z fungovania cielenej 
kontroly, ktorej závery a odporúčania boli 
premietané do strategického riadenia spo-
ločnosti. Významným, dnes už storočným 
míľnikom bolo tiež zriadenie a fungovanie 
Najvyššieho kontrolného úradu v bývalom 
Československu. Nielen vtedy, ale i v sú-
časnosti je externá kontrola nezávislá od 

výkonnej moci, je predĺženou rukou zákono-
darného orgánu pri hodnotení jednotlivých 
verejných politík, napĺňaní rozpočtových pra-
vidiel či nakladaní s verejným majetkom.

Tak ako v minulosti naši predchodcovia, aj my 
dnes stojíme pred novými výzvami. Našou 
povinnosťou je reagovať na otázky súvisiace 
s plnením národných strategických projektov 
udržateľného rozvoja či dodržiavaním me-
dzinárodných záväzkov. Nehovoriac o našej 
povinnosti hodnotiť efektívnosť vynakladania 
finančných prostriedkov, ale aj o pohľade úra-
du na účinnosť realizácie jednotlivých oblastí 
verejných politík. Dnes už totiž nemôžeme 
hovoriť len o hodnote za peniaze, ale musíme 
ponúkať reflexiu pri definovaní odpovedí na 
otázky súvisiace s pridanou hodnotou, hodno-
tou pre občana i spoločnosť. 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repub-
liky v tomto roku oslavuje 25 rokov svojej 
existencie. Špeciálna publikácia k štvrťsto-
ročnici pôsobenia národnej autority v oblas-
ti externej kontroly približuje okrem spomie-
nok kontrolórov na počiatky nového úradu 
jeho dôležité miľníky i posolstvá súčasného 
vedenia.

Napriek turbulentnému vývoju udalostí vied-
la cesta NKÚ SR k napredovaniu a stálemu 
pokroku, a to vďaka vytrvalej a dôslednej 
práci kontrolórov. Táto publikácia je zároveň 
poďakovaním všetkým, ktorí sa za uplynu-
lých 25 rokov pričinili o stráženie základné-
ho poslania slovenskej najvyššej kontrolnej 
inštitúcie, a to dohliadať na efektívne, hos-
podárne a účinné využitie verejných pro-
striedkov, ako aj na transparentné nakladanie  
s verejným majetkom. 

poďakovanie príhovor predsedu

poďakovanie

Karol Mitrík, predseda

Príhovor 
predsedu
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• vládu, ministerstvá, ostatné ústredné orgány 
štátnej správy SR

• inštitúcie, ako aj právnické osoby, ku kto-
rým vykonávajú zriaďovateľskú funkciu 
štátne inštitúcie

• samosprávy, ako aj vyššie územné celky, 
ich príspevkové, rozpočtové organizácie 
a nimi zriadené právnické osoby

• štátne účelové fondy

• verejnoprávne inštitúcie
• fyzické a právnické osoby zapojené do 

čerpania národných či zahraničných fi-
nančných zdrojov

• úrad predkladá zákonodarnému zboru 
stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu

• úrad vyhotovuje stanovisko pre Národnú 
radu SR k Štátnemu záverečnému účtu

Najvyšší kontrolný úrad SR je nezávislým štát-
nym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie 
s finančnými prostriedkami a majetkom štá-
tu, územnej samosprávy a s finančnými pro-
striedkami Európskej únie. Jeho postavenie  
a pôsobnosť ustanovuje čl. 60-63 Ústavy 
SR a zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Svo-

ju kontrolnú činnosť vykonáva na základe 
uznesenia Národnej rady SR a podľa vlast-
ného plánu kontrolnej činnosti. Podobné 
kontrolné inštitúcie pôsobia takmer vo všet-
kých štátoch sveta, napriek tomu ani v rámci 
samotnej Európskej únie neexistuje jednotný 
model ich fungovania.

o kontrole čo kontroluje NKÚ SR?

Čo kontroluje 
NKÚ SR?

O kontrole
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...kontrola je proces, ktorý nemá začiatok 
a ani koniec. Je to proces, v ktorom úrad 
aktívne reaguje na výzvy doby. Je to akti-
vita, v ktorej každý kontrolór musí byť od-
borné zdatný ponúkať iným odporúčania, 
ako robiť veci lepšie, modernejšie, efektív-
nejšie. Otvorenosť, profesionalita a nezá-
vislosť je pritom kľúčovým predpokladom 
na to, aby sa úrad mohol považovať za 
národnú autoritu pre oblasť externej kon-
troly. Je to tiež jedna z ciest, ako praktic-
ky premietať myšlienku toho, že najlepšie 
vynaloženou investíciou zo strany našej 
spoločnosti je investícia do Najvyššieho 
kontrolného úradu SR. 
...byť národnou autoritu znamená mať 
schopnosť nastavovať štátnym i verejným 
inštitúciám reálny obraz ich úspešnosti, 
efektívnosti a účinnosti politík, ktoré ga-
rantujú. To znamená, že dnes už nemožno 
hovoriť len o realizácii čistých typov kontrol 

zo strany moderného kontrolného úradu. 
Konzervatívny prístup ku kontrole musí byť 
v čoraz väčšej miere prepletaný prvkami 
rozmanitosti, prierezovosti a výkonnosti. Vý-
sledky kontroly, odporúčania kontrolórov je 
potom možné premietať do systémových 
zmien, opatrení, ktoré pomáhajú robiť verej-
né politiky účinnejšími. 
...kráčať s dobou prináša so sebou schop-
nosť využívať príklady dobrej praxe od 
partnerských inštitúcií na národnej či me-
dzinárodnej scéne. Realizácia spoločných 
kontrolných akcií v rámci európskych kra-
jín, výmena kontrolných zistení a ich využi-
tie pri modelovaní odporúčaní pre národné 
vlády je krokom podporujúcim nové oča-
kávania od poslania autorít v oblasti exter-
nej kontroly. Ruka v ruke s touto výzvou ide 
investovanie do ľudského kapitálu, do cie-
leného vzdelávania kontrolórov s využitím 
najnovších poznatkov akademickej obce.

Finančná kontrola posudzuje finančné výkazy, 
časti účtovníctva a rozpočtovníctva kontrolo-
vaného subjektu. Kontrola overuje, či sú údaje 
a predkladané informácie v súlade s platným 
účtovným a legislatívnym rámcom finančné-
ho vykazovania.

Kontrola súladu sa zameriava na kontrolu 
z hľadiska dodržiavania zákonov a predpi-
sov pri vynakladaní verejných prostriedkov 
kontrolovaných subjektov.

Kontrola výkonnosti preveruje, či subjekt 
vynakladá verejné prostriedky hospodárne 
(minimalizovanie nákladov so zreteľom na 
primeranú kvalitu), efektívne (získanie maxi-
ma z dostupných zdrojov) a účinne (dosiah-
nutie zámerov a cieľov), a či vytvára priestor 
na zlepšenie stavu.   

typy kontrol kontrola reagujúca na výzvy doby... 

Typy kontrol

Kontrola 
reagujúca na 
výzvy doby... 

Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu6 7



 Ak hovorím o pozitívach, musím 
povedať, čo sa mi nepodarilo, a to najmä 
pre krátkosť času pôsobenia vo funkcii. Pre-
dovšetkým s ministrom financií sme mali 
zásadné rozhovory o možnosti prechodu 
systému správ finančnej kontroly pod NKÚ, 
čo sa po 4. novembri 1994 samozrejme už 
neuskutočnilo. Po nástupe do úradu som si 
vytýčil úlohu urobiť z NKÚ rozhodujúce ana-
lytické a oponentské centrum voči minister-
stvu financií pri predkladaní návrhu štátne-

ho rozpočtu a najmä vzhľadom k štátnemu 
záverečnému účtu. Realizácia tejto myš-
lienky si vyžaduje zaiste dlhšie obdobie, než 
som ho mal ja k dispozícii.
 Ďakujem všetkým pracovníkom 
NKÚ, s ktorými som mal tú česť spolupraco-
vať počas môjho pôsobenia v úrade a prajem 
všetkým, ktorí na ňom v súčasnosti pôsobia, 
životný elán, nepolitické, korektné a odborné 
pracovné prostredie, zdravie a spokojnosť  
v osobnom živote.

 Najmladší a s najkratším obdobím 
pôsobenia vo funkcii predsedu. Aj tak by sa 
mohol charakterizovať môj vstup a pôsobe-
nie na NKÚ. Bolo to v hektickom a turbulent-
nom období pádu Mečiarovej a nástupu Mo-
ravčíkovej vlády a jej následného pádu, čo sa 
nepochybne odrazilo aj v snahách o určenie 
postavenia NKÚ a jeho politického ovládnutia 
v systéme najvyšších štátnych inštitúcii. Mo-
jou prioritou bolo odmietnuť snahy politizovať 
cez personálne výmeny tento úrad (a to aj zo 
strany tých, ktorí ma do funkcie nominova-
li), upokojiť a stabilizovať pracovné ovzdušie  
a vzťahy na úrade, ako aj zvýšiť osobnú zod-
povednosť za výkon zastávanej funkcie od 
kontrolóra až po riaditeľa sekcie. Tým, že som 
na úrade neurobil celoplošné čistky, ale moju 
dôveru dostala rozhodujúca väčšina vtedy 
pôsobiacich riadiacich pracovníkov NKÚ, kto-
rú som vhodne doplnil o odborníkov z iných 

rezortov, nazdávam sa, že sa mi to aj podarilo. 
Z hľadiska odpolitizovania činnosti NKÚ som 
síce akceptoval požiadavku vlády na kontrolu 
projektov privatizácie posledných mesiacov 
Mečiarovej vlády, ktorú som však rozšíril aj 
na privatizačné projekty Moravčíkovej vlády. 
Porovnaním výsledkov kontrol jedného aj 
druhého obdobia sa preukázalo, že v oboch 
boli zistené zásadné nedostatky vo väčšine 
privatizačných projektov. V období môjho pô-
sobenia bol zvolený len jeden podpredseda 
NKÚ – JUDr. Milan Huďan, ktorému aj touto 
cestou ďakujem nielen za vysokoodborný 
prístup k riešeným problémom, ale aj k vy-
tváraniu tolerantného a ľudského ovzdušia 
na úrade. Miesto druhého podpredsedu 
malo pripadnúť HZDS, ktoré ho však odmie-
talo, a to napriek viacerým pokusom z mojej 
strany obsadiť ho, ostalo neobsadené až do 
„noci dlhých nožov“.

spomienky na začiatky spomienky na začiatky 

Spomienky 
na začiatky

Jozef Olej, bývalý predseda

Od prvého dňa, keď som pred štvrťstoro-
čím vstúpila ako novoprijatý zamestnanec 
na NKÚ SR, sa začali diať zvláštne veci. Čas 
začal plynúť akosi rýchlejšie a 25 rokov pre-
letelo ako víchor. Bolo to ako plavba loďou 
v oceáne. Mali sme dobrý základ, ústavu  
a zákon, ktorý nás držal nad vodou. Za celé 
to obdobie sme mali správne nastavený 
kompas na jasne vytýčený cieľ – chceme 
strážiť verejné financie, chceme byť lepší, 
profesionálny...

Ale ako to už na mori býva, občas prišiel vie-
tor. Nakláňal loď nabok, niekedy sa nakladal 
nový náklad, kompetencie, postupy, prišli 
náročné kontroly, kauzy. Menili sa kapitáni 
lode a občas aj členovia posádky. A dnes? 
Posádka sa veľa naučila a zocelila, vlny sa 
upokojili a loď vytrvalo pláva k svojmu cieľu 
– byť tým najlepším príkladom profesionál-
nej, dôveryhodnej a zodpovednej národnej 
autority, ktorá svojím pôsobením prináša 
úžitok celej spoločnosti. 

Mária Kysucká, poradkyňa predsedu

Stáť pri zrode novej inštitúcie orientovanej na 
segment nezávislej externej kontroly v štáte 
považujem za veľké privilégium. Nadviazať 
na historické skúsenosti a pretaviť ich spolu 
s novými kompetenciami danými Ústavou 
SR a zákonom o NKÚ SR do postupov kon-
troly boli pre nás veľkou výzvou. V súvislosti 
so vstupom SR do EÚ bolo pre mňa úžas-
nou príležitosťou podieľať sa na vybudovaní 
osobitného útvaru na kontrolu európskych 

fondov. Zapojenie sa do medzinárodnej 
spolupráce, v ktorej mám príležitosť pôsobiť 
už prakticky polovicu histórie NKÚ SR, som 
svedkom trvalého vývoja a pokroku pri za-
bezpečovaní rozvoja úradu a plnení nároč-
ných medzinárodných štandardov kontroly. 
Verím, že ďalší rozvoj úradu s jeho najväčším 
bohatstvom, ktorým sú ľudia, bude stále ak-
tívnejšie prispievať k plneniu úloh v prospech 
spoločnosti.

Igor Ciho, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov
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spomienky na začiatky 25 rokov na fotkách

Na osobnom úrade pracujem od samého 
začiatku, keď bolo prijatých prvých 43 za-
mestnancov, ktorí prišli prevažne, tak ako 
ja, zo zaniknutého Ministerstva kontroly 
SR po absolvovaní náročných psycholo-
gických testov. 25 rokov. Je to málo alebo 
veľa? Aká je to dlhá doba možno najlep-
šie vidieť na deťoch a ľuďoch okolo nás. Tí 

služobne mladší sa ma pýtajú, ako sa dá 
vydržať na jednom pracovisku 25 rokov. 
Nie je to až taký zázrak. Treba na to as-
poň dve veci, na ktoré som mala šťastie ja,  
a to výborných kolegov okolo seba a sna-
hu lojálne pracovať pre úrad, kde som sa 
zamestnala, byť hrdá a zodpovedná za prá-
cu, ktorú vykonávam.

Daniela Moravčíková, osobný úrad

25 rokov  
na fotkách

07/1993 Voľba prvého predsedu NKÚ SR Mariána Vanka v historickej budove parlamentu.

04/1998 Mária Kysucká so Štefanom Balejíkom na pracovnej ceste v egyptskej Káhire.
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25 rokov na fotkách 25 rokov na fotkách

11/1995 Prijatie delegácie z Českej republiky predsedom Štefanom Balejíkom. 

1997 Seminár UNDP v Bratislave.

10/1998 Prijatie predstaviteľov ruskej NKI. 

10/1999 Podpis dohody o spolupráci s českým NKÚ v Prahe. 
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25 rokov na fotkách 25 rokov na fotkách

02/2000 Prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky predsedom Jozefom Stahlom.

06/2000 Návšteva zástupcov egyptskej administratívnej kontrolnej inštitúcie. 

2002 Prezidenti najvyšších kontrolných úradov V4 v Bojniciach.

04/2003 Bývalí predsedovia NKÚ SR počas osláv 10. výročia NKÚ SR.
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12/2008 Stretnutie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI v Luxemburgu. 

04/2009 Predseda Ján Jasovský počas otvorenia expozitúry v Trnave. 

25 rokov na fotkách 25 rokov na fotkách

10/2011 Oslavy 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku za účasti „Márie Terézie“. 

04/2006 Podpis dohody s poľskou NKI v Starej Ľubovni.
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11/2011 Delegácia NKÚ SR na návšteve litovskej NKI. 

03/2012 Rokovanie s predstaviteľmi švajčiarskej NKI.

10/2012 Prednáška švédskeho experta na výkonnostnú kontrolu Tonyho Angleryda 
na pôde NKÚ SR. 

25 rokov na fotkách 25 rokov na fotkách

11/2015 Workshop k výsledkom kontroly hospodárenia samosprávnych krajov. 

04/2016 Stretnutie s členmi Európskeho dvora audítorov. 

12/2016 Vianočné posedenie so zamestnancami úradu.
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25 rokov na fotkách 25 rokov na fotkách

03/2017 Tlačová konferencia po rokovaní predsedu Karola Mitríka s premiérom 
Robertom Ficom.

04/2017 Odborný seminár o výkonnostnej kontrole na bratislavskom Bôriku.

05/2017 Stretnutie s českým predsedom Miloslavom Kalom na Devíne. 

06/2017 Generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy  
v Rádiu Slovensko o novom nastavení úradu. 

12/2017 Každoročné vianočné stretnutie predsedu Karola Mitríka s novinármi. 

Zdroj foto: NKÚ SR, TASR 20 21



miľníky v živote úradu miľníky v živote úradu 

Miľníky  
v živote úradu 

1. apríl 1993

Vznik NKÚ SR prechodom asi 50 za-
mestnancov z Odboru kontroly a sťaž-
ností Úradu vlády SR, pridelením finan-
cií na prevádzku, budovy a delimitáciou 
časti inventáru zo zrušeného Ministerstva 
kontroly SR. V prvých mesiacoch sa úrad 
materiálne vybavoval na bežnú prevádz-
ku, prijímali sa ďalší zamestnanci a špe-
ciálnym kurzom kontrolórov sa zabez-
pečovala požadovaná odborná úroveň 
kontrolórov.

1994

Fond národného majetku bol vyňatý zá-
konom z kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR. 
Majetok fondu nebol podľa zákona vo 
vlastníctve 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 zákona nestotožnil a od-
poručil novelizovať príslušné ustanovenia, 
keďže privatizovaný majetok prechádza 
do správy fondu.

1998

Úrad vypracoval „Koncepciu zdokonaľo-
vania kontroly verejných financií v Slo-
venskej republike“, ktorej cieľom bolo 
navrhnúť technicko-organizačné a legis-
latívne odporúčania pre zdokonalenie 
kontrolného procesu.

2000

NKÚ SR začal preberať do svojej metodi-
ky kontrolné štandardy INTOSAI (medzi-
národná organizácia najvyšších kontrol-
ných inštitúcií).

január 2001

Kompetencia NKÚ SR sa rozšírila aj na 
prostriedky zo zahraničia, prostriedky eu-
rópskych 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 zorganizovaním zasadnutia Výboru 
INTOSAI pre kontrolné štandardy v Bra-
tislave. 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 
organizácie a nimi zriadené právnické osoby. 

2010/2011

Úrad opätovne podstúpil Peer Review za-
merané na kontrolnú činnosť, rozvoj ľud-
ských zdrojov, vzťahy s verejnosťou a posú-
denie systému hodnotenia kvality kontroly. 
Na posúdení činnosti úradu sa zúčastnili 
NKI Spojeného kráľovstva, Estónska, Poľska 
a Slovinska.

október 2011

NKÚ SR oslávil 250. výročie vzniku Účtov-
nej komory založenej cisárovnou Máriou 
Teréziou – kontrolného orgánu s pomer-
ne širokými právomocami nielen v oblasti 
kontroly účtov, ale aj samotného riadenia 
účtovníctva.

november 2011

Ako prvá organizácia na Slovensku získal 
NKÚ SR titul Efektívny používateľ mode-
lu CAF (manažérsky systém hodnotenia 
kvality pre organizácie verejnej správy).2012

Do produkčnej prevádzky bol spustený 
Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR 
na zabezpečenie úloh informatizácie ve-
rejnej správy.

november 2012

Správna rada INTOSAI jednohlasne 
schválila presun predsedníctva Podvýbo-
ru INTOSAI pre podporu osvedčených 
postupov a zabezpečenia kvality prostred-
níctvom dobrovoľných Peer Review z NKI 
Nemecka na NKÚ SR.

október 2016

NKÚ SR hostil v Bratislave 56. ročník zhro-
maždenia vedúcich predstaviteľov NKI, tzv. 
stretnutie Kontaktného výboru. Ťažiskovou 
témou bola „Energetická politika Európskej 
únie a klíma“.

júl 2017

Predseda NKÚ SR opätovne získal mož-
nosť účasti na rokovaní Vlády SR, kde 
môže osobne informovať premiéra, mi-
nistrov o závažných zisteniach z kontrol.

4 – 5. apríl 2018

NKÚ SR oslavuje 25. výročie svojho vzniku.

Bývalí predsedovia
Ján Jasovský
(02/2005 – 05/2015)

Jozef Stahl
(12/1999 – 02/2005)

Štefan Balejík
(12/1994 – 12/1999)

Jozef Olej
(04/1994 – 12/1994)

Marián Vanko
(07/1993 – 04/1994)
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Myslím si, že to je dobrý základ pre to, 
čím by mal Najvyšší kontrolný úrad byť aj 
najbližších 25 rokov. Teda najvyššou a ne-
spochybniteľnou autoritou kontroly toho, 
ako pri spravovaní našich spoločných vecí 
postupujeme, či pri tom náhodou zbytočne 
neplytváme. Najvyššou a nebojácnou auto-
ritou vtedy, keď niekto spraví chybu. A naj-

vyššou a presvedčivo odbornou autoritou 
kontroly, ktorú musíme zniesť jednoducho 
aj preto, aby sme náš štát riadili stále lepšie  
a dosahovali v konkrétnych oblastiach živo-
ta našej spoločnosti konkrétne výsledky.

Andrej Kiska,  
prezident Slovenskej republiky

gratulácie k 25. výročiu gratulácie k 25. výročiu

Gratulácie  
k 25. výročiu

Spomedzi významných udalostí, ktoré si  
v tomto roku pripomíname, a ktoré v mi-
nulosti predurčili a ovplyvnili vnútorný cha-
rakter našej krajiny, sa popri 100. výročí 
vzniku 1. Československej republiky nepo-
chybne vyníma vznik samostatnej Sloven-
skej republiky pred 25 rokmi; a s ním aj 
vznik jej najdôležitejších inštitúcií, a teda  
i Najvyššieho kontrolného úradu.

Myslím, že začiatok jeho existencie je – ur-
čite v európskom, a v našom stredoeuróp-
skom priestore – spätý s jedným z kľúčo-
vých princípov demokracie a právneho 
štátu: že nik, ani teoreticky ten, kto by získal 
všetku moc v štáte, s ňou nemôže narábať 
svojvoľne, a že je povinný starať sa o zverené 
statky a nakladať s nimi v prísnej zhode so 
zákonom. Tým sa Najvyšší kontrolný úrad 
stal neoddeliteľnou súčasťou vzájomných 

vzťahov demokratických inštitúcií nášho štá-
tu. Treba však pripomenúť aj to, že nie vždy 
v minulosti sa tí, čo rozhodovali o jeho vede-
ní, správali v súlade s týmto predpokladom.

Za uplynulých 25 rokov sa však spoločnosť, 
v ktorej žijeme, veľmi zmenila; mnohé z po-
stupov pri jej spravovaní sú na mnohých 
úrovniach oveľa zložitejšie, než kedykoľvek  
v minulosti boli. A v tejto niekedy spleti rôz-
norodých, či dokonca protichodných záuj-
mov neustále sa zväčšujúceho počtu akté-
rov už nestačia len formálne odpovede. Aj 
preto som rád, že okruh tých, ktorých môže, 
a v prípade potreby musí Najvyšší kontrolný 
úrad skontrolovať sa aj v minulosti rozširoval. 
A že pri jeho kontrolnej činnosti nejde len  
o čisto formálnu stránku procesov; ale že 
sme schopní sa pozrieť na konkrétne verejné 
politiky aj z pohľadu ich obsahu.

Politici, zástupcovia štátnych, verejných 
inštitúcií musia byť v modernej spoloč-
nosti schopní a ochotní otvorene prijímať 
kritiku. Ich konanie a rozhodovanie preto 
má byť pod profesionálnou verejnou kon-
trolou. Bez kontroly sa totiž nedá nastaviť 
zrkadlo našej úspešnosti. Práve kontrolné 
mechanizmy nám nastavujú zrkadlo našej 
práce, je to jediná cesta k tomu, aby sme 
sa ubezpečili, že sme na správnej ceste.

Najvyššou kontrolnou inštitúciou vo vzťahu 
k štátnym, verejným úradom je Národná 
rada Slovenskej republiky. V demokratic-
kej spoločnosti je však dané, že parlament 
prijíma správy, vyhodnocuje informácie 
od nezávislej autority pre oblasť externej 
kontroly. Takáto inštitúcia totiž disponuje 
profesionálmi, ktorí vedia nestranne vy-
hodnotiť použitie verejných financií, mapo-
vať využívanie spoločného majetku, alebo 
popisovať a hodnotiť napĺňanie strategic-
kých národných či spoločných európskych 
cieľov v jednotlivých oblastiach verejných 
politík. Takouto nezávislou odbornou inšti-
túciou je Najvyšší kontrolný úrad Sloven-
skej republiky, ktorý má rovnako, ako náš 
štát, významné výročie. 

Želám si, aby Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky bol pre zákonodar-
ný zbor, mojich kolegov poslancov, nielen 
vecnou, odbornou inšpiráciou, ale aby sa 
závery, odporúčania národnej autority ak-
tívne zapracovali do systémových, legis-
latívnych zmien. Len tak budeme môcť 
hovoriť, že kontrola je kvalitná, vecne 
správna, objektívna. Veď vďaka nestrannej 
kontrole sa prijímajú rozhodnutia, ktoré 
majú zmysel a sú pridanou hodnotou pre 
rozvoj slovenskej spoločnosti. 

Pri príležitosti 25. výročia Najvyššieho kon-
trolného úradu Slovenskej republiky sa na 
chvíľu obzrime za prácou, ktorá celé štvrť-
storočie úspešne sprevádza na ceste za 
rozvojom Slovenskú republiku. Majme na 
pamäti múdre slová, ktoré hovoria o tom, 
že len ten, kto kontroluje minulosť, môže 
mať vo svojich vlastných rukách lepšiu, 
úspešnejšiu budúcnosť.

Andrej Danko,  
predseda Národnej rady  

Slovenskej republiky 
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Vážené dámy a páni,

vznikom Slovenskej republiky 1. januára 
1993 sa naplnilo tisícročné úsilie nášho 
národa o získanie samostatnosti a suve-
renity. Začal sa však aj mimoriadne nároč-
ný proces konštituovania nových inštitúcií, 
ktoré sú pre správne fungovanie štátu ne-
vyhnutné. Jedným z nich bol aj Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý 
mal od počiatku svojho vzniku významné 
postavenie. Ústava Slovenskej republiky 
mu vymedzila pôsobenie v oblasti kontro-
ly hospodárenia s majetkom, záväzkami, 
finančnými prostriedkami, majetkovými 
právami a pohľadávkami štátu a verej-
noprávnych inštitúcií. Postupne rozšíril 
svoju pôsobnosť aj na samosprávu, čo sa 
ukázalo ako správne a užitočné. Cením 
si, že filozofiu svojej činnosti postavil na 
pevných pilieroch, ktorými sú nezávislosť, 

cieľavedomosť a profesionalita, podpore-
ná odbornou spoluprácou s partnermi na 
slovenskej i medzinárodnej úrovni.

Najvyšší kontrolný úrad SR sa za štvrťsto-
ročie svojej činnosti stal uznávanou nezá-
vislou kontrolnou inštitúciou, ktorú rešpek-
tujú ostatné orgány verejnej správy, ale aj 
vláda Slovenskej republiky. Je to moderná 
a perspektívna inštitúcia, ktorej budúcnosť 
musí byť postavená na moderných európ-
skych trendoch pri zachovaní vysokej od-
bornosti a nezávislosti. Preto mi dovoľte, 
vysloviť pri príležitosti 25. výročia vzniku 
NKÚ osobné uznanie všetkým, čo sa po-
dieľali na dosiahnutí súčasnej profesionál-
nej úrovne tejto inštitúcie a zaželať, aby sa 
Vám takto darilo aj v rokoch nasledujúcich. 

Robert Fico,  
predseda vlády Slovenskej republiky

Otvorený a moderný - tieto medziná-
rodne atribúty vystihujú veľmi presne 
Najvyšší kontrolný úrad SR. Od svojho 
založenia v roku 1993 si Najvyšší kon-
trolný úrad Slovenskej republiky udržiaval 
úzke vzťahy s Účtovným dvorom Rakúska 
a vzhľadom na jeho dvojitú funkciu ako 
Generálny sekretariát Medzinárodnej or-
ganizácie najvyšších kontrolných inštitúcií 
(INTOSAI) aj s INTOSAI a jeho orgánmi.

V posledných rokoch bola práca NKÚ SR 
formovaná jednak jeho ochotou prevziať 
vedúcu úlohu v otázkach, ako je peer re-
view (vzájomné hodnotenie), profesionál-
ne štandardy, budovanie kapacít a výme-
na poznatkov na medzinárodnej úrovni, 
ako aj výmena poznatkov a skúseností 
týkajúcich sa konkrétnejších tém štátnej 
kontroly, ako napríklad kontrola súladu, 

kontrola IT, kontrola životného prostredia 
a stanovenie a kontrola kľúčových ná-
rodných ukazovateľov. To všetko prispelo 
k neustálemu ďalšiemu rozvoju štátnej 
kontroly v Slovenskej republike v duchu 
hesla INTOSAI „Vzájomné skúsenosti na 
prospech všetkých“, a tým NKÚ SR posil-
nil štátnu kontrolu na celom svete.

Dôvera vo verejné inštitúcie môže byť 
posilnená iba prostredníctvom modernej 
a progresívnej štátnej kontroly, ktorá sa 
orientuje na občanov.

Srdečne blahoželáme k 25. výročiu Naj-
vyššieho kontrolného úradu!

Margit Kraker,  
prezidentka Účtovného dvora Rakúska  

a generálna tajomníčka INTOSAI

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repub-
liky, ktorý oslavuje štvrťstoročné jubileum 
svojej existencie a činnosti, je neodmys-
liteľnou súčasťou funkčného ústavného 
systému a vrcholných inštitúcií SR. Štan-
dardným prvkom efektivity ekonomic-
kého fungovania sektora verejnej správy 
vo vyspelých štátoch pri hospodárení  
s finančnými prostriedkami a iným ma-
jetkom štátu a subjektov sektora verejnej 
správy je aj objektívna nezávislá externá 
kontrola v zmysle zásady „dôveruj, ale 
preveruj“. Osobitne za Národnú banku 
Slovenska vyzdvihujem a oceňujem, že 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej re-

publiky vždy na vysokej odbornej úrovni 
dokázal reflektovať svoj špecifický modus 
vivendi vo vzťahoch s Národnou bankou 
Slovenska ako nezávislou národnou cen-
trálnou bankou na Slovensku. Dávam do 
pozornosti, že návrhy NKÚ SR prispeli  
k zvýšeniu efektívnosti práce našej inštitú-
cie. Najvyššiemu kontrolnému úradu Slo-
venskej republiky do budúcnosti prajem, 
aby sa mu nezávislosťou a objektivitou 
vykonávanej kontrolnej činnosti naďalej 
darilo napĺňať jeho ústavné poslanie.

Jozef Makúch,  
guvernér Národnej banky Slovenska

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těší mě, že mohu blahopřát Vašemu úřadu 
k 25. výročí, které je vlastně naším společ-
ným výročím. Ačkoliv u zrodu obou institucí 
stálo rozdělení našich zemí a osudů, zůsta-
li jsme po celou dobu v úzkém kontaktu  
a úspěšně spolupracovali.

Když se ohlédnu, vidím společné audity, 
práci ve skupině V4 a EUROSAI, i výměnu 
zkušeností a informací, které jsou pro nás 
důležité. Ale především vidím tváře svých 
přátel, vidím lidi, kterých si vážím, vidím od-
borníky, které je radost potkávat a na které 
se pokaždé těším. 

Velkou výhodou a přínosem pro naši spo-
lupráci je, jak jsou si naše země blízké. Když 

jsme nedávno porovnávali, jak si naše země 
stojí ve výběru spotřebních daní, mohli jsme 
se vzájemně inspirovat v cestě ke zlepšení. 

Může se zdát, že 25 let je krátká doba a slo-
venský NKÚ je mladíkem, který se teprve 
rozhlíží po světě. Ze společné práce i z toho, 
jak Vaši činnost sleduji, ale vím, že jste si vě-
domi své nezastupitelné úlohy a svědomitě ji 
plníte. Jste silným hráčem na straně občanů!

Přeji Vám do dalších let stejné odhodlání 
a nasazení, s jakým jste dosud pracovali, 
a těším se na další spolupráci.

Miloslav Kala,  
prezident Najvyššieho kontrolného úradu 

Českej republiky
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Hoci bol Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky zriadený len nedávno, získal si vý-
znamné postavenie na medzinárodnej scéne 
najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI). Úrad je 
aktívnym a váženým účastníkom globálnej 
a európskej diskusie o rozvoji verejnej kon-
troly. Aj v dôsledku toho bola slovenská NKI 
okrem iného vymenovaná za predsedu pod-
výboru INTOSAI pre peer review.

Najvyšší kontrolný úrad Poľskej republiky 
vníma slovenskú NKI ako kľúčového part-
nera medzinárodnej spolupráce. Dohoda  
o vzájomnej spolupráci medzi úradmi platí 
už viac ako dvadsať rokov. Regionálne po-
bočky obidvoch NKI vykonávajú rozsiahle 
cezhraničné paralelné kontroly.

V roku 2010 bola NKI Poľska poctená účas-
ťou na medzinárodnom peer review NKÚ SR 
a o niekoľko rokov neskôr sme sa spolu so 
slovenskými kolegami zúčastnili podobného 

peer review pre NKI Lotyšska. V súčasnosti 
naši kontrolóri spoločne realizujú twinningový 
projekt v Azerbajdžane.

Sme radi, že sme si vytvorili vzťah zalo-
žený na skutočnom partnerstve, ktorý 
umožňuje vymieňať si skúsenosti, osved-
čené postupy, ale aj učiť sa navzájom. 
Prajeme Najvyššiemu kontrolnému úradu 
ďalší rozvoj v prospech verejného života 
v Slovenskej republike, ale aj v spoločen-
stve INTOSAI.

Na blízke profesionálne kontakty medzi 
slovenskými a poľskými kontrolnými úrad-
mi nadväzujú aj priateľské vzťahy medzi 
prezidentom Karolom Mitríkom a prezi-
dentom Krzysztofom Kwiatkowskim. 

Krzysztof Kwiatkowski,  
prezident Najvyššieho kontrolného úradu 

Poľska

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repub-
liky patrí medzi inštitúcie, ktorých miesto  
v demokratickom administratívnom priesto-
re je nezastupiteľné. Prešiel úctyhodnú cestu 
v rámci transformujúcej sa spoločnosti, kde 
sa výsledkami práce ukotvil, získal rešpekt aj 
všeobecnú prestíž. 

Združenie miest a obcí Slovenska rešpektuje 
poslanie kontrolnej činnosti aj metodickú po-
moc, ktorú vnímame ako najlepšie preventív-
ne opatrenia, teda spôsob, ako predchádzať 
nesprávnym, neefektívnym, či dokonca so 
zákonom kolidujúcim rozhodnutiam. Účinné 
kontrolné mechanizmy majú zmysel, keď sa 
od kontroly neoddeľuje vopred stanovená 
metodika a závery sa neinterpretujú ako ter-
če kritiky, ale pramene ponaučenia. 

Po štvrťstoročí je kontrolný úrad na ceste, 
veď žijeme v dynamickej dobe zmien a no-
vých vývojových trendov. Verím, že aj naďalej 
budeme dobrými partnermi, a nie súpermi, 
viac spolupracujúcimi kolegami, a nie rival-
mi. Zdieľame spoločné princípy efektivity, 
transparentnosti, odbornosti a dobrej ve-
rejnej správy a v tom by sme mali naďalej 
pokračovať. Preto chcem vedeniu, zamest-
nancom a našim partnerom pôsobiacim 
v službách Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky zaželať úspechy a vy-
jadriť nádej, že budeme naďalej pokračovať 
v atmosfére dobrej odbornej spolupráce  
a korektných vzťahov. 

Michal Sýkora,  
predseda Združenia miest a obcí Slovenska

Štátny kontrolný úrad Maďarska bol v privile-
govanej situácii, keď sledoval vývoj NKÚ SR 
zo špeciálnej perspektívy. Vzhľadom na regi-
onálnu blízkosť a previazanú históriu našich 
krajín riešia naše NKI a krajiny podobné prob-
lémy. Preto sú spoločné opatrenia zásadné 
a je našou spoločnou zodpovednosťou nájsť 
spoločnú cestu rozvoja, ktorá prispieva k zdo-
konaleniu našich NKI a nakoniec aj našich 
krajín. Vzhľadom na to existujú úzke vzťahy 
medzi našimi NKI v rámci spolupráce NKI 
krajín Vyšehradskej skupiny (neskôr V4 + 2 
NKI) a ďalších medzinárodných platforiem, 
na ktorých zaznamenal Najvyšší kontrolný 
úrad Slovenskej republiky niekoľko pozoru-
hodných úspechov. NKI Maďarska považuje 

databázu peer review za jeden z najdôleži-
tejších medzinárodných výsledkov NKI Slo-
venskej republiky, pretože poskytuje veľkú 
podporu pre odborné zlepšovanie NKI.

25 rokov je ideálny vek. 25-ročná osoba už 
získala potrebné vedomosti pre úspech v ži-
vote, ale zároveň je plná energie, aby inovo-
vala a priniesla zmeny vo svojom prostredí. 
Takáto energia a čerstvý postoj je dôležitý aj 
v činnosti NKI, aby zvládli rýchle zmeny v pro-
stredí, v ktorom pôsobia.

László Domokos,  
prezident Štátneho kontrolného úradu 

Maďarska

Nedávno, keď sme si my - slovenskí audítori 
pripomenuli štvrťstoročie pôsobenia svo-
jej Komory, dostali sme mnoho gratulácií.  
K najmilším určite patrilo blahoželanie pred-
sedu Najvyššieho kontrolného úradu pána 
Karola Mitríka, ktorý vyslovil želanie, aby 
sme naďalej zostali akýmsi etalónom pro-
fesionálneho rastu a etiky. Často sa k jeho 
slovám vraciam, uvedomujúc si, čo všet-
ko naše dve inštitúcie a ľudí v nich spája. 
Rozmýšľam najmä o budúcnosti. Čo všet-
ko vieme a mali by sme urobiť pre trans-
parentnejšie a férovejšie prostredie pre 
rozvoj nášho spoločného štátu. Preto vám  

osobne, ale aj v mene takmer tisícky členov 
Slovenskej komory audítorov želám, aby si 
Najvyšší kontrolný úrad naďalej posilňoval 
nielen svoju autoritu, ale rovnako aj nezávis-
losť vo svojom rozhodovaní, ktoré má do-
pad doslova na celú spoločnosť a jej zdravé 
fungovanie. Je v našom spoločnom záujme, 
aby Slovensko nielen rýchlo rástlo, ale aj vy-
tváralo spravodlivé podmienky pre svojich 
ľudí. V tom vidím nenahraditeľné miesto in-
štitúcie, akou je Najvyšší kontrolný úrad.

Milan Mozolák,  
prezident Slovenskej komory audítorov
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Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. 
spolupracuje dlhodobo s Najvyšším kon-
trolným úradom SR a považuje ho za 
spoľahlivého obchodného partnera a part-
nerstvo za príklad korektnej spolupráce 
verejnej a súkromnej sféry.

V rámci spoločného projektu v prostredí NKÚ 
SR sa našej spoločnosti podarilo zefektívniť  
a skvalitniť výkon kontrolnej činnosti a vybudo-
vať moderné technologické prostredie, ktoré 
tvorí účinnú podporu práci NKÚ SR.

NKÚ SR v súčasnosti zastáva svojou prácou  
a vybudovaným prostredím nezastupiteľnú 
pozíciu nezávislého garanta kontrolnej činnos-
ti, transparentnosti, efektívnosti a súladu pri na-
kladaní s finančnými prostriedkami štátneho 
rozpočtu a európskych fondov v SR. 

Práve dynamicky sa meniace prostredie a pri-
chádzajúce nové výzvy, ktorým Slovensko čelí 
pri plnení vnútorných, ale aj medzinárodných 
úloh, si vyžaduje mať takúto silnú a odbornú 
inštitúciu. Jej zmysel a poslanie sa časom 
od jej vzniku ešte zvýraznili, čo sa prejavilo aj 
na medzinárodnej scéne, kde si NKÚ SR vy-
pracoval významné postavenie s vysokou 
vážnosťou a prestížou. Svojou bohatou me-
dzinárodnou spoluprácou s inými inštitúciami  
a členstvom v medzinárodných organizá- 
ciách výrazne dopomohol k medzinárodnému 
akceptovaniu Slovenska, ako dôveryhodného  
a stabilného partnera v EÚ, ale aj vo svete, kto-
rý môže svojou dobrou praxou obohacovať aj 
existujúce partnerské organizácie.

Jozef Klein,  
generálny riaditeľ a predseda  

predstavenstva Asseco Central Europe 

Účinná a prísna kontrola prerozdeľovania 
verejných zdrojov je v právnom štáte, ktorý 
oslavuje 25. výročie svojho vzniku, kľúčová.  
V tomto kontexte má Najvyšší kontrolný úrad 
SR, ktorý si pripomína rovnaké okrúhle výročie 
svojej existencie, nezastupiteľnú úlohu v na-
šej spoločnosti. Pri poctivej službe verejnosti  
a v snahe o čo najefektívnejšiu činnosť orgá-
nov štátnej správy v prospech verejného zá-
ujmu je z môjho pohľadu zintenzívnenie spo-
lupráce Najvyššieho kontrolného úradu SR  
s Úradom pre verejné obstarávanie potrebné. 
Preto ma teší, že Najvyšší kontrolný úrad SR sa 
s Úradom pre verejné obstarávanie dohodli na 
novej forme spolupráce. Doterajšia súčinnosť 
spočívala predovšetkým v dôležitej výmene 
potrebných informácií o získaných poznat-
koch, ktoré pomáhajú pri výkone kompeten-
cií týchto dvoch orgánov štátnej správy. Nová 
spolupráca bude spočívať v exaktnejšom vy-

medzení kompetencií úradov pri kontrole hos-
podárenia subjektov s verejnými financiami. 
Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné 
obstarávanie sa dohodli na stanovení kvalita-
tívnejšej spolupráce, ktorá okrem iného pomô-
že zabezpečiť predvídateľnosť konania úradov 
voči kontrolovaným subjektom. Najvyšší kon-
trolný úrad SR sa pri kontrole bude prioritne 
zameriavať na posudzovanie princípu hospo-
dárneho nakladania s verejnými prostriedka-
mi a postup kontrolovaných, ktorý sa bude tý-
kať verejného obstarávania, bude vo výlučnej 
kompetencii Úradu pre verejné obstarávanie. 
Ako predseda partnerského orgánu štátnej 
správy, ale aj ako občan SR, želám Najvyš-
šiemu kontrolnému úradu SR veľa úspechov  
v ďalšej práci v prospech verejného záujmu. 

Miroslav Hlivák,  
predseda Úradu pre verejné obstarávanie

NKÚ SR ako nezávislá kontrolná inštitú-
cia je jedným zo základných pilierov de-
mokracie. Už 25 rokov sa podieľa na tom, 
aby verejné zdroje boli vynakladané čo 
najhospodárnejšie, najefektívnejšie a naj-
účinnejšie. Aj podľa veku je to úrad mladý, 
dynamicky sa rozvíjajúci, dozrievajúci. Ako 
sa mení doba, mení sa aj úrad. Od kontrol 
súladu, zameraných najmä na dodržiava-

nie zákonov a všeobecne záväzných práv-
nych predpisov, sa prepracováva k vyko-
návaniu sofistikovanejších výkonnostných 
kontrol, ktorými tvorcom a nositeľom 
verejných politík nastavuje zrkadlo, me-
ria účinnosť ich práce, odhaľuje ich slabé 
miesta a v konečnom dôsledku pomáha 
hľadať efektívnejšie spôsoby napĺňania 
ich hlavných zámerov a cieľov.

Ivana Kozubíková, riaditeľka odboru energetiky a infraštruktúry sekcie kontroly I

Očami  
kontrolórov 

NKÚ SR počas 25 rokov existencie doká-
zal niekedy viac, niekedy menej, ale napĺ-
ňal svoje poslanie vyplývajúce z Limskej 
deklarácie, podieľal sa na zvyšovaní efek-
tívnosti využívania verejných zdrojov, a tým 
prispieval k udržateľnosti a ekonomickému 
rozvoju spoločnosti. NKÚ SR stojí pred ďal-
šími výzvami, zmenami v prístupe k výko-
nu kontroly, zlepšovaniu kvality poskytova-
ných informácií, ktoré by mali byť súčasťou 

podnetov pre rozhodovanie o použití verej-
ných zdrojov z hľadiska hodnoty pre obča-
nov. NKÚ SR je súčasťou verejnej správy 
s ústavným mandátom, ktorý je rozhodu-
júcim pre napĺňanie cieľov zo zodpoved-
nosťou občanom SR. Tento mandát bol  
a bude aj naďalej záväzkom zodpovednos-
ti pre všetkých zamestnancov vykonávajú-
cich štátnu službu na NKÚ SR objektívne 
a nezaujato.

Ľubica Hajdučková, riaditeľka odboru strategických činnosti sekcie stratégie
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očami kontrolórov organizačná štruktúra 

NKÚ SR počas 25 rokov svojej existencie 
prispel k formovaniu kľúčových hodnôt otvo-
renej spoločnosti. Každodennou prácou sa 
snažíme prispievať k budovaniu rešpektovanej 
inštitúcie, ktorá je jedným z najvýznamnejších 
demokratických pilierov štátu. Kvalita našej 
činnosti úzko súvisí so zvyšovaním odborností 

a aplikáciou nových poznatkov do praxe. Zá-
roveň poukazujeme na konkrétne aktuálne 
problémy v spoločnosti a spolu s kompetent-
nými hľadáme a navrhujeme konkrétne rie-
šenia. Želáme všetkým zamestnancom veľa 
odhodlania v budovaní NKÚ SR ako inštitúcie 
reprezentujúcej nezávislosť a profesionalitu.

Vstupom do EÚ získal NKÚ SR možnosť 
kontrolovať zložitý a robustný systém EÚ 
fondov, ktorý tvorí veľké množstvo legis-
latívnych ustanovení a pravidiel, zodpo-
vedných orgánov a inštitúcií na národnej 
a nadnárodnej úrovni. Z tohto dôvodu má 
tendenciu k vyššej chybovosti, ktorá býva 
dôsledkom nesprávneho nastavenia a fun-
govania riadenia a implementácie fondov. 
Podmienky pre využívanie EÚ fondov sa 

po roku 2020 významne zmenia. Je preto  
v záujme zastrešujúcich autorít, vrátane 
NKÚ SR, aby sa táto jedinečná možnosť 
čerpať pridelené finančné prostriedky efek-
tívne využila a v maximálnej miere priniesla 
želaný stav v podobe úspešných projektov 
a dodatočných efektov pre národné hospo-
dárstvo. Práve tieto skutočnosti predstavujú 
pre NKÚ SR významnú výzvu v súčasnom  
a ďalšom období.

Pracovníci expozitúry Trnava

Jaroslav Hirjak, riaditeľ odboru európskych fondov sekcie kontroly I

Zamestnanci NKÚ SR už štvrťstoročie svo-
jou činnosťou prispievajú k odhaľovaniu 
plytvania verejných zdrojov štátnymi, samo-
správnymi či verejnými inštitúciami. Rokmi 
sa menili témy a priority oblastí, do ktorých 
smerovala kontrolná činnosť. A menila, resp. 
zdokonaľovala sa i metodika práce nášho 
úradu. Najmä v posledných rokoch badať 
výrazný posun k unifikácii kontrolných po-
stupov platných nielen v európskych, ale 

aj celosvetových kontrolných inštitúciách. 
Naša práca sa profesionalizuje, zefektívňuje. 
Nielenže preberáme celosvetovo uznávané 
princípy a metódy práce, ale sami sa stá-
vame aktívnymi nositeľmi nových trendov  
v oblasti kontroly. Prejavuje sa to v čoraz vý-
znamnejšom podiele výkonnostných kon-
trol, ktorými posudzujeme účinnosť rozhod-
nutí vykonávateľov jednotlivých politík štátu 
a ich vplyv na ekonomiku a spoločnosť.

Lýdia Súkenníková, riaditeľka odboru financií sekcie kontroly II

Organizačná 
štruktúra 
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organizačná štruktúra 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NKÚ SR

kontrolná sekcia
expozitúra
ostatné sekcie
útvar priamo riadený predsedom
útvar zaradený v sekcii
útvar zaradený v odbore

organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra NKÚ SR k 1. 1. 2018
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posolstvá vedúcich zamestnancov posolstvá vedúcich zamestnancov 

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil 
pre seba, ale pre iných.“ Tento citát Alberta 
Einsteina sa dá aplikovať aj na našu kon-
trolnú inštitúciu, v ktorej pracujem. Myslím 
si, že hlavným zmyslom kontrolnej činnosti 
NKÚ SR musia byť objektívne, zmysluplné 
a vierohodné informácie, ktorých záme-
rom je zdokonalenie a lepšie fungovanie 
spoločenských procesov. Verím, že najmä 
v posledných rokoch sa úradu darí túto 
úlohu plniť na vyššej úrovni.

Posolstvá 
vedúcich  

zamestnancov 

Igor Šulaj, 
podpredseda 

Naším cieľom je, aby kontrola verejných 
politík pomohla robiť správne veci a samo-
zrejme aj správnym spôsobom.

Vladimír Tóth, 
podpredseda 

Externú kontrolu národnej autority vnímam 
ako číre zrkadlo. Zrkadlo, ktoré vytvára ne-
závislý obraz úspešnosti nielen z pohľadu 
napĺňania verejných politík, ale aj správnos-
ti cesty, ktorou kráčame k udržateľnému 
rozvoju spoločnosti. 

Ľubomír Andrassy, 
generálny riaditeľ 
Kancelárie predsedu 

Poslaním NKÚ SR je výkonom kontrolnej 
činnosti prispievať k zlepšovaniu správy 
verejných služieb. Cieľom kontrolnej čin-
nosti je poskytovať objektívne a nezávislé 
informácie o hospodárnosti, efektívnosti 
a prínosoch rozhodnutí použitia verej-
ných zdrojov pre občanov krajiny.

Jaroslav Ivančo, 
generálny riaditeľ 
Sekcie stratégie

Myslím, že prišla doba na to, aby sme sa 
pozreli, či sa dobré myšlienky pretavili do 
zmysluplných riešení. Ak nájdeme partne-
rov, ktorí zdieľajú rovnaký prístup, vieme spo-
ločne prispieť k zlepšeniu stavu tejto krajiny.

Poslaním NKÚ SR bolo a zostáva kontrolo-
vať, ako štát hospodári so zverenými pro-
striedkami občanov tejto republiky. Myslím, 
že svoju úlohu si plní zodpovedne, so cťou. 
Punc profesionality a rešpektu si, najmä  
v poslednom období, získava svojimi vý-
stupmi vo forme záverečných správ z vy-
konaných kontrol. V nich podáva nestran-
né, objektívne informácie nielen orgánom 
zákonodarnej a výkonnej moci, ale aj širo-
kej odbornej a laickej verejnosti o tom, či 
prostriedky štátu, samospráv či EÚ sú pou-
žité v súlade s platnou legislatívou, hospo-
dárne, efektívne a najmä účinne. 

Ivana Morvayová, 
generálna riaditeľka 
Sekcie kontroly II

Ľubica Gazdová, 
generálna riaditeľka 
Sekcie kontroly I

Našou víziou je, aby sa kontrola hospodáre-
nia s verejnými zdrojmi stala popri výkon-
nej, zákonodarnej a súdnej moci štvrtým 
pilierom demokratickej spoločnosti.

Ivan Šikula, 
riaditeľ expozitúry 
Trnava
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úrad v číslach medzinárodné aktivity

1 860 kontrolných akcií

117 269 zistení

8 709 odporúčaní

35 190 opatrení

Prehľad zamestnancov, ktorí nastúpili v roku 1993 a dodnes na NKÚ SR pracujú:

Medzinárodné 
aktivity

Medzinárodná spolupráca bola dôležitou súčasťou činnosti úradu už od jeho vzniku. Hlav-
ným prínosom medzinárodných aktivít úradu je rozvoj odbornej spôsobilosti pri plnení 
medzinárodných štandardov kontroly.

Aktívna spolupráca úradu so zahraničnými NKI sa v priebehu rokov postupne rozširovala a ko-
difikovala formou medzinárodných dohôd o spolupráci. Realizácia celého radu medzinárodných 
projektov pomohla úradu a naďalej mu pomáha napredovať a zvyšovať kvalitu práce.

INTOSAI / EUROSAI
Krátko po etablovaní NKÚ SR v štruktúre štátnych orgánov vstúpil úrad v roku 1994 do 
INTOSAI, medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií krajín združených  
v Organizácii spojených národov. Jej zámerom je chrániť národné kontrolné autority v oblasti 
ich finančnej, administratívnej a prevádzkovej nezávislosti. V tom istom roku úrad vstúpil aj do 
regionálneho zoskupenia INTOSAI – do jeho európskej organizácie EUROSAI.

06/2008 VII. Kongres EUROSAI v poľskom Krakove.

Igor Ciho
Soňa Komadová Ďuričková
Daniela Moravčíková
Anna Smižíková 
Igor Gašpar 
Mária Kysucká 

Libuša Novotná
Marta Poláková
Magdaléna Paludová 
Anna Gajdošová 
Ľubica Hajdučková

Počet zamestnancov k 15. 1. 2018

Kontrolóri (vrátane sekcie stratégie)

Počet zamestnancov od začiatku fungovania úradu

Počet zamestnancov pôsobiacich na úrade od prvého dňa jeho fungovania

290

234

847

3

9 523 kontrolovaných subjektov

13 769 podaní od občanov

173 trestných oznámení

41 446 127,23 € suma oznámení 
o porušení finančnej disciplíny
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medzinárodné aktivity medzinárodné aktivity

EDA
Rozšírenie Európskej únie v roku 2004 znamenalo pre úrad aj rozšírenie vzájomných vzťahov 
a spolupráce s Európskym dvorom audítorov. Vzťahy boli nadviazané už v roku 2001, keď 
úrad novelou svojho zákona získal kompetencie kontrolovať aj prostriedky fondov EÚ a iných 
prostriedkov zo zahraničia. 

V4 + 2
Už od roku 1993 sa úrad zúčastňuje pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov NKI krajín Vy-
šehradskej skupiny, Rakúska a Slovinska. Zástupcovia úradu sa aktívne podieľajú na tvorbe stra-
tegických dokumentov tohto zoskupenia. NKÚ SR v septembri 2017 zorganizoval 20. stretnutie 
vedúcich predstaviteľov týchto krajín s prizvanými hosťami z Bieloruska a Moldavska. 

09/2017 Stretnutie predstaviteľov NKI V4+2 s prizvanými hosťami z Bieloruska a Moldavska.

KONTAKTNÝ VÝBOR
NKÚ SR v roku 2016 hostil v Bratislave predstaviteľov NKI krajín Európskej únie a prístupo-
vých krajín na 56. ročníku stretnutia Kontaktného výboru – nezávislého, samostatného a ne-
politického zoskupenia. Jeho cieľom je posilniť výmenu odborných poznatkov a skúseností 
z kontrol, ako aj rozšíriť spoluprácu medzi jeho členmi.

10/2016 NKÚ SR zorganizoval v Bratislave 56. ročník stretnutia Kontaktného výboru. 
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memorandá, spoločná cesta pozitívnych zmien memorandá, spoločná cesta pozitívnych zmien

Nové nastavenie kontrolných akcií, prierezový pohľad autority pre oblasť externej kon-
troly si bezpochyby vyžaduje spoluprácu nielen s inými národnými inštitúciami pôso-
biacimi v oblasti kontroly, ale i s vedeckou, akademickou obcou. Najvyšší kontrolný úrad 
SR má uzatvorené memorandá o spolupráci s 23 organizáciami, inštitúciami, vďaka 
ktorým vie a môže zapájať do prípravy, realizácie a v neposlednom rade aj vyhodnoco-
vania jednotlivých kontrol odborníkov z partnerského prostredia. Je to jedna z ciest, ako 
spájať sily, ako spojiť viacero pohľadov v jeden cieľ, ponúknuť kontrolovaným subjektom 
odporúčania, vďaka ktorým môžu prijať nielen účinné opatrenia, ale tiež vedia mode-
lovať systémové zmeny podporujúce udržateľnosť verejných politík, hospodárnosť pri 
nakladaní s verejnými financiami.  

Memorandá, 
spoločná  

cesta 
pozitívnych 

zmien
Podpis memoranda s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Vyhodnotenie memoranda o spolupráci s GP a MV SR.
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memorandá, spoločná cesta pozitívnych zmien memorandá, spoločná cesta pozitívnych zmien

„Bohatá krajina investuje do vedy, lebo veda a výskum robí krajinu bohatšou.“
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied

„Vítam spoluprácu s kontrolórmi pri výučbe na akademickej pôde, ako aj pri tvorbe 
zamerania návrhov bakalárskych a diplomových prác.“
Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Podpis memoranda so Slovenskou akadémiou vied.
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The birth of the independent Slovak Republic in 
1993 brought along the most important event 
in the history of our nation. This exceptionality 
in new era goes hand in hand with other impor-
tant milestones of the Slovak nation on its road 
acquiring its statehood. The handwriting by Slo-
vak women and man is deeply engraved in the 
history of the Austro-Hungarian monarchy or 
the events related to setup of Europe as well as 
the world after the World War I and II within the 
framework of Czechoslovakia.     

Not only at that time, but also today the socie-
ty system is a mirror of its functioning. Those 
leading the society were bringing in its life the 
elements of modernity, openness as well as 
independent control. After twenty five years of 
its existence, The Supreme Audit Office of the 
Slovak Republic can evaluate and emanate 
not only from pillars laid by the Slovak Repub-
lic Constitution, but also from the traditions 
that served as a base for competence of in-
dependent control organs in the monarchy or 
the common state of the Slovaks and Czechs. 
In the 21st century, the society is facing chal-
lenges that stem from ideas making the things 
made in the name of society to be sourced 
from knowledge of the matter, the offered solu-
tions fell on fertile ground and the decisions 
by the parliaments and governments were 

integral part of the sustainable development 
strategy. In every democratic society, an inde-
pendent control institution shows the unbiased 
image of successfulness. During its twenty five 
years, the Supreme Audit Office of the Slovak 
Republic preformed almost two thousand au-
dits. Thanks to them, it was possible to put the 
mirror of legality, economy or efficiency before 
not only the audited entities, but also the law-
makers or executives. It offered independent 
view how to make things better, how to admin-
ister the public matters more successfully. 

„Who controls the past, controls the future. 
Who controls the present, controls the past.“ 
This view by British novelist George Orwell 
speaks clearly about the purpose of control. 
The control is not a scarecrow, the control 
is a simple step to become wiser and more 
careful when taking decisions and our view to 
the future was based on tangible knowledge 
and realistic vision. The task of the Slovak Au-
thority in the field of the external control is to 
help state, public and municipality institutions 
uncovering the negative and positive trends in 
development, their signals, impulses and inspi-
rations in such way that the Slovak Republic 
would be able to model not only better road 
to the administration of public matters, but 
also project its own better future.      

summary najvyšší kontrolný úrad SR

summary
Najvyšší kontrolný úrad SR 

Priemyselná 2
Bratislava 26
824 73

www.nku.gov.sk

info@nku.gov.sk

www.facebook.com/nkusr   

www.twitter.com/nkusr
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