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Kolégium NKÚ SR dňa 15.12.2020 odporučilo zaradenie kontrolných akcií do Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na
rok 2021. Kolégium NKÚ SR dňa 28.06.2021 odporučilo zaradenie nových kontrolných akcií do Plánu kontrolnej
činnosti NKÚ SR na rok 2021. Zmeny a doplnenia tohto plánu odporučené Kolégiom NKÚ SR v nasledujúcom
období, budú zverejnené na webovej stránke NKÚ SR.
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Kontrolná akcia: 01/2021
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
Kontrolovaný subjekt:
 Železnice Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť komplexnosť nastavenia systému riešenia problematiky železničných priecestí a vplyv modernizácie
a rekonštrukcie železničných priecestí na bezpečnosť a zníženie nehodovosti.
Časový harmonogram:
05/2021 – 08/2021
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Kontrolná akcia: 02/2021
Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 Environmentálny fond
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť využívania finančných prostriedkov vzhľadom na disponibilné prostriedky, ktoré sú
akumulované za kontrolované obdobie vo fonde a existujúci investičný dlh v environmentálnej infraštruktúre a
oblasti ochrany životného prostredia.
Časový harmonogram:
05/2021 – 09/2021
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Kontrolná akcia: 03/2021
Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 Úrad vlády Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry.
Časový harmonogram:
02/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 04/2021
Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov – UNITAS
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dosahovanie zámerov a cieľov stanovených v Programe UNITAS zameraných na postupné zjednotenie
a zjednodušenie výberu daní, cla a poistných odvodov a preveriť dostatočnosť opatrení na implementáciu
Programu UNITAS.
Časový harmonogram:
09/2021 – 11/2021
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Kontrolná akcia: 05/2021
Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
Kontrolovaný subjekt:
 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad procesu vymáhania daňových nedoplatkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Časový harmonogram:
05/2021 – 09/2021
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Kontrolná akcia: 06/2021
Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
Kontrolovaný subjekt:
 Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.
Časový harmonogram:
06/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 07/2021
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť a transparentnosť použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom štátu.
Časový harmonogram:
03/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 08/2021
Zmluvné vzťahy v RTVS
Kontrolovaný subjekt:
 Rozhlas a televízia Slovenska
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a realizácie vybraných zmluvných vzťahov so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Časový harmonogram:
03/2021 – 08/2021
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Kontrolná akcia: 09/2021
Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a. s.
Kontrolovaný subjekt:
 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť vynakladanie finančných prostriedkov na vybrané činnosti spojené s obstaraním a správou majetku
spoločnosti v nadväznosti na strategické ciele akcionára.
Časový harmonogram:
07/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 10/2021
Systém distribúcie príjmov z OS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť použitie príjmov z odvodov z hazardných hier TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. na
zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb a preveriť transparentnosť procesu rozdeľovania
príjmov.
Časový harmonogram:
02/2021 – 07/2021
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Kontrolná akcia: 11/2021
Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
Kontrolovaný subjekt:
 Mesto Hnúšťa
 Obec Šíd
 Obec Gemerská Ves
 Mesto Tornaľa
 Obec Sirk
 Obec Rimavská Seč
 Obec Sútor
 Obec Telgárt
 Obec Barca
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dostupnosť predprimárneho vzdelávania v obciach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a
participáciu obcí na jej zabezpečovaní s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí.
Časový harmonogram:
08/2021 - 10/2021
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Kontrolná akcia: 12/2021
Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR
Kontrolovaný subjekt:
 Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správu lesov štátnym podnikom a zhodnotiť využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku.
Časový harmonogram:
03/2021 – 08/2021
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Kontrolná akcia: 13/2021
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kontrolovaný subjekt:
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., nakladanie s jej majetkom a vyhodnotenie
nastavenia vnútorných kontrolných mechanizmov.
Časový harmonogram:
02/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 14/2021 - zrušená
Zmluvné vzťahy a efektívnosť poskytovania verejných služieb mestskými časťami mesta Košice
Kontrolovaný subjekt:
 Mesto Košice
 Mestská časť Košice – Barca
 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
 Mestská časť Košice-Juh
 Mestská časť Košice-Kavečany
 Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
 Mestská časť Košice-Šaca
 Mestská časť Košice-Západ
 Správa mestskej zelene
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na verejnoprospešné služby na úseku čistoty a údržby
verejných priestranstiev a zariadení, správy a údržby komunikácií, verejnej zelene, cintorínov a pohrebísk, ktoré
poskytujú mestské časti mesta Košice.
Časový harmonogram:
06/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 15/2021
Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Kontrolovaný subjekt:
- Ministerstvo zdravotníctva SR,
- Stredná zdravotnícka škola Košice,
- Stredná zdravotnícka škola Michalovce,
- Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky,
- Stredná zdravotnícka škola Poprad,
- Stredná zdravotnícka škola Nitra,
- Stredná zdravotnícka škola Prešov,
- Stredná zdravotnícka škola Zvolen,
- Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín,
- Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica,
- Stredná zdravotnícka škola Žilina,
- Stredná zdravotnícka škola Trenčín,
- Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica,
- Stredná zdravotnícka škola Skalica,
- Stredná zdravotnícka škola Trnava
Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slovensku a
preveriť efektívnosť použitia finančných prostriedkov a majetku.
Časový harmonogram:
02/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 16/2021
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kontrolovaný subjekt:
 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., nakladanie s jej majetkom a vyhodnotenie
nastavenia vnútorných kontrolných mechanizmov.
Časový harmonogram:
02/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 17/2021
Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 Slovenská správa ciest
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie a zisťovanie stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosti systému opráv a údržby
mostov na cestách, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest.
Časový harmonogram:
06/2021 - 09/2021
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Kontrolná akcia: 18/2021
Pripravenosť SR na riešenie sucha
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie problematiky sucha.
Časový harmonogram:
06/2021 - 10/2021
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Kontrolná akcia: 19/2021
Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Kontrolovaný subjekt:
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť nastavenia interných procesov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vo verejnom obstarávaní.
Časový harmonogram:
02/2021 – 06/2021
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Kontrolná akcia: 20/2021
Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia
subjektov verejnej správy za rok 2020.
Účel kontroly je definovaný v obsahu stanoviska a je dekomponovaný do 6 stanovísk k:
1. ekonomickému rámcu rozpočtového hospodárenia SR,
2. hospodáreniu verejnej správy v metodike ESA 2010,
3. hospodáreniu štátneho rozpočtu na hotovostnej báze,
4. vybraným oblastiam/štrukturálnym politikám,
5. vzťahom štátneho rozpočtu k Európskej únii,
6. hospodáreniu územnej samosprávy a vybraných ostatných subjektov verejnej správy.
Časový harmonogram:
02/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 21/2021
Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022 a definovať riziká rozpočtového
procesu ako aj súvisiace riziká vo vybraných verejných politikách.
Časový harmonogram:
09/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 22/2021
Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Kontrolovaný subjekt:


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť vnútorný kontrolný systém v rozpočtovej kapitole MPSVaR SR s cieľom zistiť, či je dostatočne efektívne
nastavený a efektívne a účinne aplikovaný.
Časový harmonogram:
03/2021 – 07/2021
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Kontrolná akcia: 23/2021
Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce a ZŠ Kecerovce
Kontrolovaný subjekt:



obec Kecerovce
Základná škola Kecerovce

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie legislatívnych pravidiel pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce a základnej
školy.
Časový harmonogram:
03/2021 – 04/2021
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Kontrolná akcia: 24/2021
Hospodárenie obce Rankovce
Kontrolovaný subjekt:
 obec Rankovce
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom obce.
Časový harmonogram:
02/2021 – 04/2021
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Kontrolná akcia: 25/2021
Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyvňujúce jeho realizáciu
Kontrolovaný subjekt:
 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 Ministerstvo zdravotníctva SR
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie systému rezidentského štúdia a zistiť faktory, ktoré vplývali na jeho realizáciu.
Časový harmonogram:
04/2021 – 09/2021
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Kontrolná akcia: 26/2021
Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
Kontrolovaný subjekt:
 mesto Hriňová
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta podľa doručených podnetov od
zainteresovaných a kompetentných orgánov, poslancov, organizácií a občanov.
Časový harmonogram:
04/2021 – 05/2021
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Kontrolná akcia: 27/2021
Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda
Kontrolovaný subjekt:
 obec Horná Streda
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
nakladaní s majetkom obce na základe doručených podnetov a získaných informácií.
Časový harmonogram:
04/2021 – 06/2021
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Kontrolná akcia: 28/2021
Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
Kontrolovaný subjekt:
 mesto Giraltovce,
 mesto Bardejov,
 mesto Šurany,
 obec Komjatice,
 obec Tvrdošovce,
 mesto Spišská Nová Ves,
 obec Prakovce,
 mesto Partizánske,
 mesto Myjava,
 mesto Prievidza,
 mesto Čadca,
 mesto Ružomberok,
 mesto Sládkovičovo
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola a stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly a
vyhodnotenie ich účinnosti
Časový harmonogram:
08/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 29/2021
Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
Kontrolovaný subjekt:
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť vybraných služieb na úpravu informačných systémov a zabezpečenia služieb ich prevádzky
ako aj riadenie projektu s ohľadom na podozrenie silnej závislosti na jednom dodávateľovi.
Časový harmonogram:
06/2021 – 08/2021

35

Kontrolná akcia: 30/2021
Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností
Kontrolovaný subjekt:
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri
zabezpečení verejného záujmu - pitnej vody pre obyvateľov vrátane odvádzania a čistenia odpadových vôd.
Časový harmonogram:
07/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 31/2021
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP
Kontrolovaný subjekt:
 Múzeum Slovenského národného povstania
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v príspevkovej organizácii Múzeum SNP v
Banskej Bystrici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Časový harmonogram:
07/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 32/2021
Proces vyraďovania blokov V1
Kontrolovaný subjekt:
 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť riadenie projektov vyraďovania oboch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 s cieľom zistiť, či
sú dostatočne riadené v súvislosti so záväzkami SR.
Časový harmonogram:

09/2021 – 01/2022
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Kontrolná akcia: 33/2021
Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
Kontrolovaný subjekt:
 mesto Vysoké Tatry
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom a účinnosť vynaložených verejných
prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetlenia.
Časový harmonogram:
07/2021 – 11/2021
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Kontrolná akcia: 34/2021
Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
Kontrolovaný subjekt:
 Súkromná spojená škola Kežmarok
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť použitia verejných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania.
Časový harmonogram:
07/2021 – 11/2021
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Kontrolná akcia: 35/2021
Športové zväzy
Kontrolovaný subjekt:
 Slovenský tenisový zväz
 Slovenský atletický zväz
 Slovenská basketbalová asociácia
 Slovenský zväz ľadového hokeja
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého národným športovým zväzom z kapitoly
MŠVVaŠ SR.
Časový harmonogram:
07/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 36/2021
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá
Kontrolovaný subjekt:
 obec Turá
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či boli odstránené nedostatky v hospodárení obce a pominuli dôvody na trvanie nútenej správy.
Časový harmonogram:
07/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 37/2021
Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Andovce
Kontrolovaný subjekt:
 obec Andovce
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
nakladaní s majetkom obce na základe doručených podnetov a získaných informácií.
Časový harmonogram:
07/2021 – 10/2021
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Kontrolná akcia: 38/2021
Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
Kontrolovaný subjekt:
 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
 Zoologická záhrada Košice
 Zoologická záhrada Bojnice
 Zoologická záhrada Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu a samosprávy v zoologických záhradách.
Preveriť realizáciu zámerov, cieľov a plnenie úloh, ktorými zoologické záhrady plnia svoje poslanie a vyhodnotiť
dostatočnosť zdrojov pre úspešné napĺňanie ich poslania a ďalší rozvoj.
Časový harmonogram:
07/2021 - 10/2021
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Kontrolná akcia: 39/2021
Nezrovnalosti v EŠIF v programovom období 2014 - 2020
Kontrolovaný subjekt:
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém riadenia a spätného získavania nezrovnalostí s finančným dopadom pre zabezpečenie zvýšenia
úspešnosti pri vymáhaní.
Časový harmonogram:
09/2021 - 02/2022
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