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v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Oznam o realizácii projektu
Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ SR“) je štátny orgán, jeho postavenie
a kompetencie sú dané zákonom NR SR č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR. V koncepcii rozvoja
2007-2012 je vízia úradu zadefinovaná: Budovať NKÚ SR ako flexibilnú inštitúciu, ktorá
významne prispieva k zefektívneniu hospodárenia s verejnými financiami v SR i v rámci
EÚ. Hlavné úlohy úradu je možné zabezpečovať iba s vysokokvalifikovanými odborníkmi.
V súvislosti s danou skutočnosťou NKÚ SR od 25.09.2009 realizuje multicieľový projekt
s názvom „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR –
časť 1 a časť 2“ (ďalej len „Projekt“). Projekt je financovaný Európskou úniou
z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia:
1.) časť 1 - z cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, prioritná os 3.
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít, v rámci opatrenia
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK (Zmluva
NFP27130330004, kód ITMS 27130330004) a
2.) časť 2 - z cieľa Konvergencia, prioritná os 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality
verejnej správy, v rámci opatrenia 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných
verejnou správou a neziskovými organizáciami (Zmluva NFP27140130172, kód ITMS
27140130055).
NKÚ SR vykonáva kontrolnú činnosť na celom území Slovenska, pričom táto činnosť
je rozdelená na pracovisko ústredia v Bratislave a 8 expozitúr v jednotlivých krajoch.
Realizovaný Projekt sa zameriava na budovanie kapacít NKÚ SR. Časť 1 Projektu rieši
vzdelávanie zamestnancov ústredia a expozitúry Bratislava, a časť 2 Projektu rieši
vzdelávanie zamestnancov ostatných expozitúr.
Vzdelávanie prebieha v niekoľkých cykloch, Projekt pozostáva z nasledovných
aktivít:
Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1.
Aktivita 2 – EPATA II. Vzdelávanie 2.
Aktivita 3 – ETAPA III. Vzdelávanie 3.
Aktivita 4 – Vzdelávanie IT špecialistov
Aktivita 5 – E-learningové vzdelávanie počas celého trvania projektu
Aktivita 6 – Jazykové vzdelávanie
Aktivita 7 – Odborné stáže
Podporné aktivity: 1.) Riadenie a monitorovanie projektu, 2.) Publicita a informovanosť

Ciele projektu:
Hlavný cieľ: Zvýšenie výkonnosti, zodpovednosti a motivácie zamestnancov NKÚ SR
posilnením ich vedomostí, zručností a výmeny skúseností.
Špecifické ciele - Vzdelávanie špecialistov IT v odborných témach IKT, bezpečnosti
informačných systémov a v špecifických témach e-governmentu.
Implementácia vzdelávacích programov/kurzov pre kontrolórov a zamestnancov
zameraných na získanie a zdokonalenie zručností v oblasti IT.
Realizácia odborného vzdelávania kontrolórov a ostatných zamestnancov
v špecifických oblastiach – legislatíva, typy kontrol, oblasti kontroly.
Zvýšenie kvality ľudských zdrojov realizáciou všeobecného vzdelávania zameraného
na získanie zručností v oblasti komunikácie, riadenia, hodnotenia kvality.
Posilnenie jazykových zručností zamestnancov prostredníctvom realizácie
jazykového vzdelávania: angličtina, nemčina, francúzština.
Realizácia odborných stáži pre vybraných pracovníkov úradu v partnerských
inštitúciách EUROSAI za účelom získania poznatkov.
Trvanie realizácie projektu: od 01.09.2009 do 31.12.2011
Výška nenávratného finančného príspevku: približne 2,85 mil. EUR
Realizáciou projektu sa zabezpečí ďalšie vzdelávanie zamestnancov NKÚ SR a tým
vyššia efektivita a kvalita kontrolnej činnosti. Odbornosť zamestnancov NKÚ SR sa posilní
aj prostredníctvom absolvovania odborných stáží v oblasti výkonnostnej a finančnej
kontroly a plánovania kontrolnej činnosti. Vzdelávania sa zúčastnia takmer všetci
zamestnanci. Jedným z dôležitých výstupov projektu bude spracovanie odborných
materiálov kontrolórov úradu a zostavenie e-learningových vzdelávacích kurzov.
Prostredníctvom realizovaného projektu sa zlepšia vedomosti a zručnosti kontrolórov aj
ostatných zamestnancov v odborných i všeobecných témach. Posilnením vedomostí
kontrolórov sa zabezpečí vyššia profesionalita a efektivita samotného kontrolného procesu.

