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NEZÁVISLOSŤ A POSTAVENIE NKÚ SR


NKÚ SR je nezávislou štátnou inštitúciou, ktorej pôsobnosť je vymedzená Ústavou SR a
samostatným zákonom č. 39/1993



Najvyššou kontrolnou inštitúciou v demokratickej spoločnosti je však parlament – Národná rada
SR, NKÚ je obrazne povedané jej výkonná organizácia



Nezávislosť úradu je základným a limitujúcim predpokladom pre to, aby NKÚ SR mohol byť
národnou autoritou pre oblasť externej kontroly (PKČ, ĽZ, rozpočet...)



Závery, odporúčania z vykonaných kontrol, zistenia musia smerované nielen ku kontrolovaným
subjektom, ale mali by mať odozvu aj v NR SR – výbor (ostatná novela zákona o NKÚ SR z
decembra 2020) či vláde SR (2017)



Štruktúra NKÚ SR:



Personálne krytie na úrovni 319 zamestnancov, pričom výkonných kontrolórov – audítorov je cca
230 a ostatní pôsobia v odborných – podporných útvaroch (analytika, komunikácia, právne,
ekonomika, IT, prevádzka) + pribrané osoby / experti (KA)



Rozpočet kontrolného úradu pre rok 2020 je na úrovni 12,9 mil. eur (2/3 mzdy a odvody, milión IT
podpora) a rozpočet navrhuje i schvaľuje slovenský parlament

- predseda a dvaja podpredsedovia (volí NR SR)
- 2 sekcie (kontrolná / špecifická – podporná)
- 7 expozitúr v sídle kraja (mimo BA)
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Pôsobnosť úradu vymedzuje ústava a zákon, pričom kontrola sa môže dotýkať
subjektu, ktorý nakladá so štátnymi, verejnými či EÚ zdrojmi



Na základe zákonného vymedzenia pôsobnosti môže úrad realizovať kontrolu vo viac
ako 17-tisíc subjektoch (štátna správa, verejné korporácie, samosprávne inštitúcie,
právnické či fyzické osoby využívajúce verejné, európske zdroje)



Kontrola je cieľavedomá a projektovaná činnosť, kontrolné akcie NKÚ SR vychádzajú
zo schváleného ročného plánu a v roku 2020 bude úrad realizovať 32 kontrolných
akcií v cca 220 kontrolovaných subjektov (2019 – 25/440, 2018 – 23/260)



Plán KA je tvorený od januára do decembra príslušného kalendárneho roka:
- január / marec: generovanie tém, oblasti pre kontrolu
- apríl / máj: rozpracovanie tém a ich obhajoba pred Plánovacou radou
- jún / november: príprava projektu kontrolnej akcie – finalizácia projektov
- december: schválenie Plánu KA na príslušný kalendárny rok



Národná rada SR môže uznesením uložiť úradu povinnosť vykonať KA (SE, KoDe)
Úrad ročne zaeviduje takmer 600 podnetov od verejnosti pričom pre rok 2020 boli na
základe rizikovej analýzy, vecného posúdenia zaradené do kontroly 2 podania
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Úrad v súčasnosti sfinalizoval práce na Akčnom pláne, ktorý rozpracoval novú Stratégiu rozvoja
NKÚ SR na roky 2020 – 2025 a Kolégium schválilo Strategické oblasti zamerania kontroly na
roky 2021 – 2023 (12 strategických oblastí: udržateľné financie, zamestnanosť, vzdelávanie,
zdravie, efektívna verejná správa či informatizácia spoločností, environmentálna udržateľnosť i
dopravná infraštruktúra...)



V rámci NKÚ SR bola v ostatných troch rokoch výrazne podporovaná agenda súvisiaca s
budovaním analytického tímu, ale taktiež prostredníctvom trojročného vzdelávacieho projektu
financovaného zo zdrojov EÚ je realizované cielené vzdelávanie kontrolórov, špecialistov pre
výkonnostné či finančné kontroly, prierezové kontroly verejných politík (externí partneri –
univerzity)



Otvorenosť úradu ide ruka v ruke s aktívnou komunikáciou, prezentáciou záverov kontrolných
akcií – Záverečné správy, nástroj na prezentáciu širšej odbornej i laickej verejnosti, využívanie
nových nástrojov komunikácie (internet, sociálne siete a pod.)



Úrad je aktívny aj na medzinárodnej scéne a v rámci krajín V4+2 beží projekt BIEP (zdieľanie
informácií z kontrol), je zapojený do medzinárodných kontrol (SDG, životné prostredie, verejné
financie, zdravie)



Nemenej dôležitá je aj oblasť vnútornej kontroly, kontroly kvality, v roku 2017 – 2018 podstúpil
úrad proces samohodnotenia s využitím medzinárodnej metodiky PMF (závery PMF podklad pre
prípravu novej stratégie rozvoja NKÚ SR)
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Za ostatné tri roky boli postupne zavádzané nové prvky do riadenia NKÚ SR:
- vytvorenie Kolégia (2016)
- zriadenie troch Senátov (2017)
- vytvorenie Legislatívnej a Metodickej rady (2017)
- budovanie analytického tímu (2017) a tímu editorov (2019)



Cieľom je prispieť k zvyšovaniu kvality výstupov NKÚ, posilneniu odborného zázemia, zapojeniu
širšieho mozgového trustu do rozhodovacích plánovacích procesov



Úrad môže v zmysle pravidiel vykonávať tri typy kontrol, vďaka ktorým preveruje dodržiavanie zákonov,
právnych predpisov, hospodárenie s verejnými financiami či efektívnosť, účinnosť z pohľadu vecnej
realizácie strategických dokumentov, medzinárodných záväzkov SR + predkladá do parlamentu
stanoviská k návrhu štátneho rozpočtu a k štátnemu záverečnému účtu



Úrad 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 verejných politík



Úrad má uzatvorených 28 memoránd o spolupráci s externými partnermi (akademická obec, iné
verejné – štátne kontrolné inštitúcie, stavovské organizácie)



Výstupom z kontroly: protokol resp. záznam, záverečná správa, tlačová správa
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Kontrola je cielená a projektovo ukotvená činnosť, nie náhodný proces generovaný externým
prostredím, externými hráčmi



Existencia účinnej spätnej väzby nielen od kontrolovaných subjektov, ale aj vrcholových inštitúcií
štátu – Národná rada SR, vláda SR, ministerstvá, kontrolované subjekty je nástrojom podporujúcim
dôveryhodnosť každej zo zúčastnených strán



Cesta NKÚ:



Cieľ NKÚ: nezávislosť, odborný a profesionálny prístup ku kontrolovaným subjektom, nastavovanie
zrkadla nielen pre otázky finančnej disciplíny, zákonnosti, ale aj pre oblasť procesov, plnenia
merateľných ukazovateľov a strategického riadenia inštitúcie



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



Zverejňovanie záverečných správ, aktívne informovanie verejnosti o záveroch z vykonaných
kontrolných akcií na oficiálnej internetovej stránke NKÚ (www.nku.gov.sk)



Vydávanie tlačových správ (cca 50 / rok), pasívne prezentovanie činnosti NKÚ SR v rámci
sociálnych médií (Letné štúdio NKÚ), brífingy predsedu úradu s médiami (cca 5/rok), prezentácia
činnosti úradu na seminároch, workshopoch (cca 10/rok)

- cielená kontrola (plánovanie, analytická práca, investigatíva)
- principiálna pôsobnosť NKÚ SR (metodika, kvalita, štandardy)
- otvorená komunikácia (kvalita, vecnosť, objektívnosť)
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NEZÁVISLOSŤ – NESTRANNÝ POHĽAD
KVALITA – OBJEKTÍVNY PRÍSTUP
ÚSPECH – OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA

DÔVERYHODNOSŤ A POSLANIE NKÚ SR

