NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Odbor komunikácie a styku s verejnosťou
___________________________________________________________________________

Predseda NKÚ vystúpi na zasadnutí predstaviteľov kontrolných úradov
Spoločenstva nezávislých štátov
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík odcestoval do bieloruského
Minsku, kde je aktuálne účastníkom zasadnutia predstaviteľov kontrolných úradov Spoločenstva
nezávislých štátov, ktoré združuje viaceré bývalé zväzové republiky Sovietskeho zväzu. Tomuto
podujatiu v pondelok (6. 6. 2016) predchádzalo bilaterálne rokovanie predsedu NKÚ so šéfom
Výboru štátnej kontroly Bieloruskej republiky Leonidom Anfimovom.
V utorok (7. 6. 2016) Karol Mitrík ako zástupca európskej organizácie najvyšších kontrolných
inštitúcií EUROSAI a organizátor októbrového Kontaktného výboru (stretnutia predsedov
najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov Európskej únie) vystúpi pred účastníkmi
zasadnutia s prejavom, v rámci ktorého poukazuje na tri základné výzvy. „Prvou a tou základnou
výzvou je realizácia výkonnostných, prierezových kontrol, ktoré už nie sú len o finančnom
audite a kontrole zákonnosti. Verejnosť, zástupcovia zákonodarných zborov či členovia vlád
od nás očakávajú vecný, odborný pohľad na otázky súvisiace s hospodárnosťou, efektívnosťou
a účinnosťou využitia verejných, štátnych zdrojov,“ tvrdí predseda NKÚ, pričom zdôrazňuje,
že zámer kontroly výkonnosti siaha popri veľkých strategických, infraštrukturálnych projektoch
až k nosným politikám v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálnej súdržnosti, ekologickej
udržateľnosti až po bezpečnosť v tom najširšom zmysle slova.
Nezanedbateľnou výzvou je aj proces prípravy a realizácie kontrol. Cestou k dosiahnutiu
profesionality, odbornosti a uplatňovania medzinárodných štandardov, kontrolných postupov
je práve budovanie silných analytických tímov, ktoré predstavujú jeden z pilierov strategického
smerovania kontrolného úradu. Karol Mitrík zároveň vníma práve osobnú účasť na zasadnutí
vedúcich predstaviteľov kontrolných úradov Spoločenstva nezávislých štátov ako príležitosť
a výzvu na aktívnu spoluprácu, výmenu informácií, realizáciu spoločných dvojstranných
či viacstranných prierezových kontrol. „Prvou lastovičkou je už pripravovaná kontrola poľského,
ukrajinského a slovenského kontrolného úradu v rámci kontroly ochrany prírody v chránenej
oblasti Poloniny. Zameranie i miera rozsahu aktívnej spolupráce sú však len na nás, pričom
paralelné kontroly tematicky orientované na energetickú bezpečnosť, boj s daňovými únikmi
či ekologické výzvy, sú témy, kde by sme mali hľadať spoločný prienik,“ dodáva predseda NKÚ.
Medzinárodná organizácia Spoločenstvo nezávislých štátov so sídlom v bieloruskom hlavnom
meste Minsk bola založená 8. decembra 1991. Pozostáva z viacerých bývalých zväzových
republík Sovietskeho zväzu, pričom väčšina štátov je zároveň súčasťou medzinárodnej
organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Pôsobnosť Spoločenstva nezávislých štátov
charakterizuje koordinácia spoločných obchodných, finančných, legislatívnych a bezpečnostných
otázok.
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Predseda NKÚ Karol Mitrík s predsedom Výboru štátnej
kontroly Bieloruskej republiky Leonidom Anfimovom.
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