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NKÚ SR bude hostiť zástupcov najvyšších kontrolných inštitúcií z 32 krajín
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR budúci týždeň vo štvrtok a v piatok (20. a 21. októbra 2016) organizuje
56. ročník zhromaždenia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI), tzv. stretnutie
Kontaktného výboru (KV). Do Bratislavy zavítajú predsedovia a prezidenti NKI z 32 krajín Európskej únie a
predvstupových krajín, ako aj predstavitelia Európskeho dvora audítorov (EDA).
Ťažisková téma seminára Kontaktného výboru sa zameria na oblasť „Energetická politika Európskej únie
a klíma“. Členovia KV sa oboznámia s aktuálnou situáciou v danej problematike, ktorá je aj predmetom
rokovaní počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v rámci jednej z jeho štyroch priorít „Moderný jednotný
trh“. Seminár ponúkne zahraničným účastníkom možnosť získať ucelený prehľad dostupných informácií
a podnetov pre činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií v tejto oblasti. Otázky energetiky a klímy predstavujú
kľúčové strategické výzvy pre EÚ a jej členské štáty. Na tieto výzvy by mali reagovať príslušné európske
a národné orgány, svojou kontrolnou činnosťou aj NKI a EDA, a popri tom čo najefektívnejšie využiť spoluprácu
pri dôležitých prierezových otázkach.
Kontaktný výbor
Kontaktný výbor je zhromaždením vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií a Európskeho dvora
audítorov. Ide o samostatné, nezávislé a nepolitické zoskupenie, ktoré sa stretáva pravidelne každý rok. Prvé
stretnutie sa uskutočnilo v roku 1960 ešte bez EDA, ktorý sa pričlenil v roku 1978. V uplynulom období sa prijala
zásada, že usporiadateľom stretnutia Kontaktného výboru je spravidla najvyššia kontrolná inštitúcia krajiny,
ktorá v tom čase predsedá Rade Európskej únie. Na stretnutia sú pravidelne pozývaní aj vedúci predstavitelia
NKI krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a krajín blízkych krajinám uchádzajúcim sa o toto členstvo.
Cieľom Kontaktného výboru je posilniť výmenu odborných poznatkov a skúseností z kontroly fondov EÚ ako aj
rozšíriť spoluprácu medzi členskými NKI so zámerom zlepšiť externú kontrolu. Na zlepšenie finančného riadenia
fondov EÚ Kontaktný výbor podporuje spoločné koordinované činnosti.
Viac informácií o Kontaktnom výbore nájdete na stránke https://www.nku.gov.sk/web/kontaktny-vybor2016/home.
Akreditácia
Pre účasť na brífingu po skončení stretnutia Kontaktného výboru v piatok 21. októbra 2016 so začiatkom
o 12:45 je potrebné sa akreditovať. Svoje žiadosti o akreditáciu, prosím, zasielajte na adresu
daniela.bolech@nku.gov.sk do utorka 18. októbra 2016 do 12:00 v nasledujúcom formáte:
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