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Kancelária predsedu
Odbor komunikácie a styku s verejnosťou

Aktívna komunikácia a otvorenosť je cestou k budovaniu dôvery voči verejným
inštitúciám
Európske kontrolné inštitúcie dnes stoja pred výzvou, ako prispieť k obnove dôvery ľudí voči verejným
inštitúciám, národným vládam, ako prakticky podporiť pozitívne vnímanie spoločnej značky – značky Európska
únia. O možnostiach aktívnej reakcie na túto výzvu rokujú predsedovia národných autorít v oblasti externej
kontroly na výročnom zasadnutí Kontaktného výboru v Luxemburgu (11.-13. október 2017).
Predseda slovenského Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) Karol Mitrík vidí jednu z ciest aktívnej
reakcie na túto výzvu v otvorenej komunikácii kontrolných úradov nielen vo vzťahu ku kontrolovaným
subjektom, ale taktiež v komunikácii so širokou verejnosťou. „Je pravda, že kontrola je odborná, často
aj veľmi sofistikovaná procedúra, ale našou povinnosťou je jej výsledky prezentovať tak,
aby im rozumela široká verejnosť,” zdôraznil predseda NKÚ SR počas plenárnej diskusie na pôde
Kontaktného výboru, ktorý prebieha v priestoroch Európskeho dvora audítorov. „Bez vzájomného
pochopenia nie je totiž možné budovať dôveru,“ zdôraznil K. Mitrík.
Predsedovia kontrolných úradov členských štátov EÚ sa zhodujú na tom, že do procesu obnovy dôvery ľudí
voči verejným inštitúciám musia byt vtiahnuté národné parlamenty, ktoré môžu okrem iného premietať
systémové odporúčania kontrolórov do novej legislatívy, do moderných pravidiel. Aby mohli byť kontrolné
úrady v tomto smere prínosom, musia sa vo väčšej miere zamerať na kontrolu procesov, na otázky
efektívneho, účinného plnenia strategických záväzkov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Naplnenie tohto
cieľa je zároveň spojené s tým, že kontrolné úrady budú disponovať silnými analytickými útvarmi a vo väčšej
miere budú realizovať prierezové, výkonnostné kontroly.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík na výročnom zasadnutí Kontaktného výboru v Luxemburgu.
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