Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) od 30. 05. 2014
do 31. 12. 2015 realizoval národný multicieľový projekt pod názvom „Zvyšovanie profesionality
a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu“.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť efektívnosť a kvalitu výkonu NKÚ SR
prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských zdrojov, posilnenia ich vedomostí, zručností
a výchovy expertov.
Celkové čerpané výdavky projektu:
155 618,98 EUR
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 155 618,98 EUR
Projekt bol zameraný na zamestnancov NKÚ SR, ktorých miesto výkonu práce je v sídle
NKÚ SR a ôsmych expozitúr nachádzajúcich sa v každom kraji: Bratislave, Trnave, Nitre,
Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Vybraní zamestnanci získali kľúčové
vedomosti a know-how vo vybraných oblastiach, čím sa vytvoril tím expertov a lídrov, ktorí sú
schopní efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávať kontrolórske činnosti NKÚ SR.
Vecne bol projekt rozdelený do štyroch hlavných aktivít:
1. Aktivita 1 Projektové riadenie – Medzinárodné školenie s certifikátom IPMA D/C
Aktivita prebiehala do 06/2015 a v rámci nej sa školenia zúčastnilo 40 zamestnancov
NKÚ SR. Po školení z projektového riadenia a certifikačnej skúšky získalo medzinárodný certifikát
IPMA D 31 zamestnancov a IPMA C 9 zamestnancov NKÚ SR.
2. Aktivita 2 Medzinárodné školenie ACCA
Aktivita bola zameraná na medzinárodné školenie ACCA a prebiehala do 11/2015.
Po skončení vzdelávania získali traja zamestnanci NKÚ SR medzinárodný certifikát DIPLOMA
IN ACCOUNTANCY AND BUSINESS.
3. Aktivita 3 Špecializované školenia
V aktivite 3 prebiehali špecializované školenia, ktoré poskytli účastníkom podrobné
informácie o štatistických metódach pre výkonnostnú kontrolu, praktických metódach určovania
kritérií a benchmarkingu pre výkonnostnú kontrolu, metódach a technikách dopytovania s ťažiskom
na dotazníkový prieskum a audítorských postupoch. Všetky tieto moduly boli jedinečné a zostavené
podľa potrieb a požiadaviek zamestnancov NKÚ SR. Školenia prebiehali v Bratislave, Banskej
Bystrici a Košiciach a celkovo bolo vyškolených 36 zamestnancov NKÚ SR.

4. Aktivita 4 Medzinárodné školenie s certifikáciou ITIL Foundation
Medzinárodný certifikát v oblasti IT – ITIL Foundation získali po realizácii prípravného
školenia a certifikácie traja zamestnanci NKÚ SR, ktorí vykonávajú kontrolu informačných
systémov u kontrolovaných subjektov.
Realizácia projektu bola nevyhnutná pre plnenie cieľov definovaných v strategických
a plánovacích dokumentoch NKÚ SR a pre zachovanie porovnateľnosti s partnerskými kontrolnými
inštitúciami v Európe.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
„Priestor pre vašu príležitosť.“
www.esf.gov.sk

