Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
generálny riaditeľ Kancelárie predsedu

07. 05. 2018

07.05.2018
- II -

07.05.2018
- III -

07.05.2018
- IV -

NKÚ SR – NÁRODNÁ AUTORITA


NKÚ SR je od vzniku samostatnej Slovenskej republiky nezávislou štátnou
inštitúciou, ktorej pôsobnosť je vymedzená Ústavou SR a zákonom č. 39/1993



Najvyššou kontrolnou inštitúciou v každej demokratickej spoločnosti je však
parlament, NKÚ SR je obrazne povedané jeho výkonná organizácia



Nezávislosť úradu je podľa medzinárodných štandardov limitujúcim
predpokladom pre to, aby NKÚ SR mohol byť národnou autoritou pre oblasť
externej kontroly



Závery, odporúčania z vykonaných kontrol, zistenia musia byť smerované
nielen ku kontrolovaným subjektom, ale mali by mať odozvu aj v parlamente –
samostatný výbor, podvýbor (štandardná vec v krajinách Európskej únie)



Štruktúra NKÚ SR:



Rozpočet úradu v roku 2018 je na úrovni 10,8 mil. eur (2/3 mzdy a odvody), čo
mu vytvára dostatočný priestor na výkon ústavnej pôsobnosti

- predseda a dvaja podpredsedovia
- 4 sekcie (dve kontrolné / dve špecifické)
- 7 expozitúr v sídle kraja (mimo Bratislavy)
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Na základe zákonného vymedzenia pôsobnosti môže úrad realizovať kontrolu v
takmer 17-tisíc subjektoch (napr. štátna správa, verejné korporácie, mestá,
obce, kraje, právnické i fyzické osoby využívajúce verejné, európske zdroje)



Kontrola je cieľavedomá a projektovaná činnosť, kontrolné akcie vychádzajú zo
schváleného plánu, v roku 2018 ide o 23 kontrolných akcií, 6 predbežných
štúdii a 3 analytické správy (cca. 300 kontrolovaných subjektov)
(porovnanie za ostatné tri roky: 2017 – 33/330, 2016 – 37/360, 2015 – 42/549)



Plán KA je tvorený od januára do novembra príslušného kalendárneho roka:
- január / máj: generovanie tém, rizikových oblasti pre kontrolu
- máj / jún: posúdenie tém pre výkon kontroly z hľadiska ich významnosti
- júl / september: rozpracovanie vybraných tém do projektu kontroly
- október: prerokovanie projektov kontroly, tém v rozšírenom Kolégiu
- november: rozpracovanie kontrolórskej dokumentácie do postupov



NKÚ SR za ostatné 2 roky eviduje viac ako 500 podnetov, na základe analýzy
bolo zistené, že takmer v polovici podnetov je NKÚ SR oprávnený konať
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Od roku 2016 boli postupne zavádzané do riadenia NKÚ SR nové prvky:
- vytvorenie Kolégia
- zriadenie troch Senátov
- činnosť Legislatívnej a Metodickej rady
- budovanie analytického tímu úradu
- zriadenie Plánovacej rady
Cieľom je prispieť k zvyšovaniu kvality výstupov NKÚ, posilniť odborné zázemie,
zapojiť širší mozgový trast úradu do rozhodovacích procesov



Úrad môže v zmysle pravidiel vykonávať tri typy kontrol, vďaka ktorým preveruje
dodržiavanie zákonov, hospodárenie s verejnými, európskymi financiami,
majetkom či efektívnosť, účinnosť z pohľadu realizácie verejných politík,
strategických dokumentov, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky



NKÚ SR okrem toho premieta do svojich metodických, kontrolných postupov aj
medzinárodné štandardy používané v rámci INTOSAI



Z hľadiska strategického smerovania je čoraz väčší doraz kladený na
prierezové, výkonnostné kontroly, ktoré premietajú princípy merania hodnoty za
peniaze, kontrolu procesov a napĺňania jednotlivých nosných verejných politík
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Úrad má dokument „Strategické oblasti zamerania kontrol na roky 2018 – 2020“
(prioritné oblasti: zdravie, sociálne politiky – Rómovia, efektívna verejná správa,
environmentálna udržateľnosť, dopravná infraštruktúra, IT či bezpečnosť)



Z dlhodobého hľadiska je významná nielen otázka budovania analytického tímu,
ale i tímu odborníkov pre výkonnostné, prierezové kontroly verejných politík



Kontrolný úrad získal 2 mil. eur z európskych fondov (OP EVS – ESF) za účelom
zvyšovania odborných kapacít, vedomostí a zručností zamestnancov (tri nosné
študijné programy – finančný audit, výkonnostná kontrola a analytická činnosť)



NKÚ je od roku 2017 aktívny na medzinárodnej scéne a v rámci krajín V4+2 beží
projekt BIEP (výmena informácií z kontrol), úrad bol v ostatnom čase zapojený
do viacerých medzinárodných kontrol (ovzdušie, energetika, cesty, dane a pod.)



Nemenej dôležitá je aj oblasť vnútornej kontroly, kontroly kvality, pričom na
prelome rokov 2017/2018 podstúpil úrad proces samohodnotenia s využitím
medzinárodnej metodiky PMF (závery hodnotenia budú predstavené 05/2018)



Slovenská kontrolná inštitúcia podstúpi druhé hodnotenie kvality na prelome
rokov 2019/2020 s využitím medzinárodne uznávanej metodiky PEER REVIEW
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Kontrola je cielená a projektovo ukotvená činnosť, nie náhodný proces
generovaný externým prostredím – dôležitý je však pri kreovaní tém, oblastí
verejných politík vecný záujem zástupcov zákonodarného zboru, poslancov



Existencia spätnej väzby medzi NKÚ SR a kontrolovanými subjektmi, ale aj
medzi vrcholovými inštitúciami štátu (parlament, vláda), strategický nástroj
podporujúci dôveryhodnosť každej strany, primárne verejnosti voči štátu



Cesta NKÚ: - cielená kontrola (plánovanie, analýzy, aktuálnosť)
- principiálna pôsobnosť NKÚ SR (metodika, štandardy, postupy)
- priama komunikácia (otvorenosť, kvalita, vecnosť)



Cieľ NKÚ: nezávislosť, profesionálny prístup ku kontrolovaným subjektom,
nastavenie zrkadla nielen pre otázky finančnej disciplíny, zákonnosti, ale aj pre
oblasť procesov a strategického riadenia s dôrazom na efektívnosť, účinnosť



Bez poznania neexistuje správne rozhodovanie, preto boli zavedené pravidelné
¼ ročné správy predsedu NKÚ pre najvyšších ústavných činiteľov, preto úrad
pristúpil k spracovávaniu Záverečných správ z jednotlivých kontrolných akcií



Zverejňovanie Záverečných správ, predbežných štúdií, informácií o otvorených
kontrolách na oficiálnej internetovej stránke NKÚ SR (www.nku.gov.sk)
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NEZÁVISLOSŤ
KOREKTNOSŤ
ÚSPECH

–
–
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ROVNÁ CESTA
ČISTÉ ZRKADLO
ROVNAKÉ PRAVIDLÁ

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
NÁRODNÁ AUTORITA
PRE OBLASŤ EXTERNEJ KONTROLY
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ...
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