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Kancelária predsedu
Odbor komunikácie a styku s verejnosťou

Hlas národnej kontrolnej autority by mal byť vypočutý tak zo strany parlamentu, vlády,
ako aj verejnosti
V utorok 11. júla 2017 navštívila Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) prezidentka
Účtovného dvora Rakúska Margit Kraker spolu s generálnym riaditeľom sekcií Viktorom Cyprisom. Na stretnutí
s predsedom NKÚ SR Karolom Mitríkom hovorili o možnej spolupráci oboch úradov, vymieňali si skúsenosti
v rámci strategického plánovania kontrolnej činnosti, či procesu tvorby a oznamovania výsledkov kontrol.
„S partnermi zo susedných štátov je potrebné budovať dobré vzťahy. Tak, ako nás spája novodobé
rozloženie, keď sme súčasťou Európskej únie, treba pripomenúť, že nás spája aj spoločná história,
ktorej korene siahajú až do čias Rakúsko-Uhorska,“ uviedol predseda NKÚ SR Karol Mitrík. Spoločne
s rakúskou kolegyňou poukázali na podobnosti úradov v plánovaní kontrol, na smer, ktorým sa chcú inštitúcie
uberať, aj na snahu orientovať kontroly na strategické oblasti verejných politík. Zároveň sa zhodli na tom,
že je dôležité, aby bol hlas národnej kontrolnej autority vypočutý tak zo strany parlamentu, vlády, ako aj
verejnosti. Prispieť k tomu by podľa nich mala popri kvalitnej práci kontrolórov následná zrozumiteľná
a adresná prezentácia ich výsledkov.
Vzájomná spolupráca oboch úradov sa začala na sklonku roka 1997 z iniciatívy NKÚ SR. Ťažiskom
spolupráce boli v tom čase konzultácie na odborné témy s cieľom oboznámiť sa so skúsenosťami
NKI Rakúska. Od roku 2001 sa uskutočnilo viac ako 50 vzájomných stretnutí prevažne na témy súvisiace
s eurofondmi, s európskymi kontrolnými štandardmi, komunikáciou s verejnosťou. Spoločne sa preberali
aj témy súvisiace s obranou, zahraničím, vnútrom, justíciou či životným prostredím.

Prezidentka Účtovného dvora Rakúska Margit Kraker a predseda NKÚ SR Karol Mitrík.

Hovorkyňa
Daniela Bolech Dobáková

Mobil
+421 918 765 103

Telefón
+421 2 501 14 451

E-mail
daniela.bolech@nku.gov.sk

Webové sídlo
www.nku.gov.sk

