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Kolégium NKÚ SR dňa 13.12.2021 odporučilo zaradenie kontrolných akcií do Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na
rok 2022. Zmeny a doplnenia tohto plánu odporučené Kolégiom NKÚ SR v nasledujúcom období, budú zverejnené
na webovej stránke NKÚ SR.
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Kontrolné akcie
zaradené do Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2022
01/2022 Využívanie systému ezdravie (eHealth)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Národné centrum zdravotníckych informácií a
6 vybraných nemocníc.................................................................................................................................7
02/2022 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou............8
03/2022 Národné zdravotné registre NCZI
Národné centrum zdravotníckych informácií................................................................................................9
04/2022 Športová infraštruktúra na základných školách
vybrané mestá/obce, vybrané základné školy...........................................................................................10
05/2022 Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.................................11
06/2022 Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky................................................................12
07/2022 Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
Úrad vlády Slovenskej republiky................................................................................................................13
08/2022 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a tri úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Kežmarok, Trebišov
a Rimavská Sobota), 12 obcí (obec Krížová Ves, obec Podhorany, obec Rakúsy, obec Stráne pod
Tatrami, obec Boťany, obec Hrčel, obec Leles, obec Malé Trakany, obec Kráľ, obec Jesenské, obec
Hostice, obec Hodejov).............................................................................................................................14
09/2022 Spotrebiteľské práva občana
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia....................................15
10/2022 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.......................................................................................16
11/2022 Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky..................................................................................................17
12/2022 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Univerzita Komenského v Bratislave, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
TRANSPETROL, a. s., Sociálna poisťovňa, ústredie, Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.,
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislavská teplárenská,
a. s., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej
republiky...................................................................................................................................................18
13/2022 Hospodárenie v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s............................................................................................................19
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14/2022 Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.....................................................................................................20
15/2022 Stratégia rozvoja dopravy v Slovenskej republike so zameraním na dopravnú infraštruktúru
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky..............................................................................21
16/2022 Podpora cyklistickej dopravy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 9 vybraných miest (mesto Bratislava, mesto
Trenčín, mesto Trnava, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Zvolen, mesto Košice, mesto Prešov, mesto
Poprad).....................................................................................................................................................22
17/2022 Správa prepadnutého majetku
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky................................................................................................23
18/2022 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke vybraných ministerstiev
a organizácií v ich pôsobnosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky..................................................................................................................................24
19/2022 Pripravenosť orgánov na implementáciu programového obdobia 2021 - 2027
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 2 vybrané
sprostredkovateľské orgány......................................................................................................................25
20/2022 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie COVID-19 na sektor kultúry a kreatívneho
priemyslu z dotačného systému Ministerstva kultúry SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky..................................................................................................26
21/2022 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
17 vybraných miest a obcí (obec Čachtice, mesto Trenčianske Teplice, mesto Nemšová, mesto Považská
Bystrica, mesto Dunajská Streda, obec Slovenský Grob, mesto Hurbanovo, obec Vlčany, obec
Zákamenné, mesto Martin, mesto Kysucké Nové Mesto, mesto Žiar nad Hronom, mesto Žarnovica, mesto
Medzev, mesto Moldava nad Bodvou, mesto Stropkov, mesto Sabinov)...................................................27
22/2022 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
21 vybraných miest a obcí ........................................................................................................................28
23/2022 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
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Štatistický úrad Slovenskej republiky ........................................................................................................31
26/2022 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky................................................................................................32
27/2022 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
Exportno–importná banka Slovenskej republiky, Slovenská záručná a rozvojová banka a. s..................33
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28/2022 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia..........34
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Kontrolná akcia: 01/2022
Využívanie systému ezdravie (eHealth)

Kontrolovaný subjekt:




Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Národné centrum zdravotníckych informácií
6 vybraných nemocníc

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.

Časový harmonogram:
02/2022 – 06/2022
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Kontrolná akcia: 02/2022
Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo zdravotníctva SR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť proces implementácie kľúčového nástroja pre efektívne uhrádzanie nákladov spojených s poskytovaním
krátkodobej lôžkovej starostlivosti t. j. klasifikačného systému DRG.

Časový harmonogram:
02/2022 – 06/2022
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Kontrolná akcia: 03/2022
Národné zdravotné registre NCZI

Kontrolovaný subjekt:


Národné centrum zdravotníckych informácií

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť procesy zabezpečujúce dáta vo vybraných národných zdravotných registroch.

Časový harmonogram:
05/2022 – 10/2022
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Kontrolná akcia: 04/2022
Športová infraštruktúra na základných školách

Kontrolovaný subjekt:


vybrané mestá/obce, vybrané základné školy

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry základných škôl samosprávou a jej využiteľnosť pre podporu
a rozvoj športu.

Časový harmonogram:
01/2022 – 05/2022
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Kontrolná akcia: 05/2022
Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách

Kontrolovaný subjekt:




Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie tvorby, realizácie a financovania inovácií konceptu Smart City.

Časový harmonogram:
04/2022 – 10/2022
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Kontrolná akcia: 06/2022
Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Kontrolovaný subjekt:


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť funkčnosť a využívanie špeciálnych portálov a systémov CVTI v oblasti výskumu a vysokého školstva.

Časový harmonogram:
04/2022 – 08/2022

12

Kontrolná akcia: 07/2022
Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania

Kontrolovaný subjekt:


Úrad vlády Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť naplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.

Časový harmonogram:
02/2022 – 05/2022
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Kontrolná akcia: 08/2022
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi

Kontrolovaný subjekt:



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a tri úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Kežmarok, Trebišov
a Rimavská Sobota)
12 obcí (obec Krížová Ves, obec Podhorany, obec Rakúsy, obec Stráne pod Tatrami, obec Boťany, obec
Hrčel, obec Leles, obec Malé Trakany, obec Kráľ, obec Jesenské, obec Hostice, obec Hodejov)

Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na zložitosť nastavenia systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktorý bráni efektívnemu
a adresnému prerozdeľovaniu pomoci štátu.

Časový harmonogram:
06/2022 – 09/2022
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Kontrolná akcia: 09/2022
Spotrebiteľské práva občana

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Slovenská obchodná inšpekcia

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém zabezpečenia ochrany práv spotrebiteľa, jeho funkčnosť a kvalitu realizovaných opatrení.

Časový harmonogram:
08/2022 – 11/2022
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Kontrolná akcia: 10/2022
Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb

Kontrolovaný subjekt:


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť projekt elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb po šiestich rokoch od jeho
uvedenia do prevádzky a vyhodnotiť opatrenia z kontroly implementácie a využívania ESMO, vykonanej NKÚ SR
v roku 2017.

Časový harmonogram:
08/2022 – 10/2022

16

Kontrolná akcia: 11/2022
Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky

Kontrolovaný subjekt:


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém vystrojovania profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR.

Časový harmonogram:
02/2022 – 06/2022
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Kontrolná akcia: 12/2022
Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe

Kontrolovaný subjekt:











Univerzita Komenského v Bratislave
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
TRANSPETROL, a. s.
Sociálna poisťovňa, ústredie
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Bratislavská teplárenská, a. s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Železnice Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.

Časový harmonogram:
05/2022 – 09/2022
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Kontrolná akcia: 13/2022
Hospodárenie v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

Kontrolovaný subjekt:


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s majetkom, záväzkami a rozdielom medzi majetkom a záväzkami NDS, a. s.

Časový harmonogram:
02/2022 – 08/2022
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Kontrolná akcia: 14/2022
Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav

Kontrolovaný subjekt:


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť účinnosť nastavenia systému modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav.

Časový harmonogram:
06/2022 – 09/2022
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Kontrolná akcia: 15/2022
Stratégia rozvoja dopravy v Slovenskej republike so zameraním na dopravnú infraštruktúru

Kontrolovaný subjekt:


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť stratégiu dopravy so zameraním na dopravnú infraštruktúru.
Časový harmonogram:
02/2022 – 07/2022
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Kontrolná akcia: 16/2022
Podpora cyklistickej dopravy

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
9 miest (mesto Bratislava, mesto Trenčín, mesto Trnava, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Zvolen, mesto
Košice, mesto Prešov, mesto Poprad)

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy.

Časový harmonogram:
02/2022 – 06/2022
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Kontrolná akcia: 17/2022
Správa prepadnutého majetku

Kontrolovaný subjekt:


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup colných úradov pri správe prepadnutého majetku štátu z colného dohľadu a daňového dozoru.

Časový harmonogram:
07/2022 – 10/2022

23

Kontrolná akcia: 18/2022
Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke vybraných ministerstiev a organizácií
v ich pôsobnosti

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť a konzistentnosť vykazovaných údajov o vybraných druhoch majetku a záväzkov v individuálnej
účtovnej závierke ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti a nakladanie s dlhodobým hmotným majetkom
a pohľadávkami štátu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Časový harmonogram:
02/2022 – 05/2022

24

Kontrolná akcia: 19/2022
Pripravenosť orgánov na implementáciu programového obdobia 2021 – 2027

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 vybrané sprostredkovateľské orgány

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť pripravenosť orgánov na implementáciu a čerpanie finančných prostriedkov z PO 2021 – 2027 vo
vybraných oblastiach.

Časový harmonogram:
05/2022 – 11/2022

25

Kontrolná akcia: 20/2022
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie COVID-19 na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu
z dotačného systému Ministerstva kultúry SR

Kontrolovaný subjekt:


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť systém nastavenia, dodržiavania a financovania opatrení určených na znižovanie
ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v oblasti kultúry financovaných formou
dotácií z kapitoly Ministerstva kultúry SR.

Časový harmonogram:
03/2022 – 06/2022

26

Kontrolná akcia: 21/2022
Vymáhanie nedoplatkov v samospráve

Kontrolovaný subjekt:


17 vybraných miest a obcí (obec Čachtice, mesto Trenčianske Teplice, mesto Nemšová, mesto Považská
Bystrica, mesto Dunajská Streda, obec Slovenský Grob, mesto Hurbanovo, obec Vlčany, obec
Zákamenné, mesto Martin, mesto Kysucké Nové Mesto, mesto Žiar nad Hronom, mesto Žarnovica,
mesto Krompachy, mesto Turňa nad Bodvou, mesto Stropkov, mesto Sabinov)

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup miestnej samosprávy pri vymáhaní vybraných druhov nedoplatkov.

Časový harmonogram:
07/2022 – 10/2022

27

Kontrolná akcia: 22/2022
Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie

Kontrolovaný subjekt:


21 vybraných miest a obcí

Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť účinnosť opatrení COVID-19 zavedených zo strany obecných zastupiteľstiev v reakcii na znížený príjem a
kúpnu silu občanov v dôsledku pandémie.

Časový harmonogram:
06/2022 – 10/2022

28

Kontrolná akcia: 23/2022
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Kontrolovaný subjekt:


Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami ÚPV SR prostredníctvom programového rozpočtu.

Časový harmonogram:
02/2022 – 05/2022

29

Kontrolná akcia: 24/2022
Systém prenájmu poľovných pozemkov

Kontrolovaný subjekt:



Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Slovenský pozemkový fond

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť výkon správy zástupcov štátu v oblasti prenájmu poľovných pozemkov.

Časový harmonogram:
08/2022 – 10/2022

30

Kontrolná akcia: 25/2022
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Kontrolovaný subjekt:


Štatistický úrad Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zabezpečenie prevádzky informačného systému RPO po dobe udržateľnosti (EŠIF) a splnenie
merateľných ukazovateľov projektu.

Časový harmonogram:
06/2022 – 10/2022

31

Kontrolná akcia: 26/2022
Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42

Kontrolovaný subjekt:


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržanie podmienok colného režimu voľný obeh s oslobodením od DPH z dôvodu jeho dodania do iného
členského štátu (kód režimu 42) a či nastavený systém kontroly a výmeny informácií prispieva k odhaleniu úniku
na DPH.

Časový harmonogram:
01/2022 – 05/2022
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Kontrolná akcia: 27/2022
Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií

Kontrolovaný subjekt:



Exportno–importná banka Slovenskej republiky
Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť procesy a postupy finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu pri správe rizikových pohľadávok v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.

Časový harmonogram:
06/2022 – 11/2022
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Kontrolná akcia: 28/2022
Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie Slovenskej republiky

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií prostredníctvom vybraných
projektov.

Časový harmonogram:
06/2022 – 10/2022

34

Kontrolná akcia: 29/2022
Obnova verejných budov

Kontrolovaný subjekt:


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť napĺňanie stratégie a financovanie obnovy verejných budov.

Časový harmonogram:
04/2022 – 09/2022

35

Kontrolná akcia: 30/2022
Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy

Kontrolovaný subjekt:


6 vybraných miest a obcí (mesto Trebišov, obec Parchovany, mesto Strážske, obec Ďurkov, mesto
Rožňava, mesto Moldava nad Bodvou)

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri
prevádzke verejných budov.

Časový harmonogram:
02/2022 – 06/2022
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Kontrolná akcia: 31/2022
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021)

Kontrolovaný subjekt:



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia

Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.

Časový harmonogram:
07/2022 – 10/2022
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