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Reakcia NKI:

1. LIMA DECLARATION – ISSAI 1
2. MEXICO DECLARATION – ISSAI 10
3. UN General Assembly Resolutions (2011, 2014, 2015)

Reakcia INTOSAI 2014 – NKI Rakúska
IDI GLOBAL SURVEY 2014
Projekt INTOSAI o nezávislosti
7 NKI zo 7 regiónov INTOSAI
(zvyšovanie transparentnosti, zodpovednosti,
finančnej nezávislosti)

Projekt PEER REVIEW o nezávislosti / Austrian Development Agency
 The peer review team
 The objective (Independence Project)
 The criteria and methodology (ISSAI 5600 a OECD)
NKÚ SR - externý partner projektu ako líder podskupiny INTOSAI pre Peer Review
- dvaja zamestnanci NKÚ SR: Jaroslav Hirjak a Imrich Gál
NKI Nórska – strategický partner pre realizáciu projektu, partnerstvo Rakúska – Slovenska – Nórska (jún 2016)
Zapojené NKI: Albánsko, Bhután, Ekvádor, Etiópia, Trinidad a Tobago, Tunisko, Vanuatu
NKI pre podporu projektu: Bahamy, Brazília, Egypt, Ghana, Japonsko, Moldavsko
Využitie moderných komunikačných kanálov pre komunikáciu, porady, hodnotenie (400 strán dokumentov)
Prijatie nového štandardu Peer Review na Kongrese INTOSAI v SAE / decembri 2016

Vybrané zistenia a odporúčania pre
INTOSAI / EUROSAI
OSN
DONOROROV
NKI
Zaujímavé zistenia a odporúčania z pohľadu NKÚ SR – Možnosti premietnutia do aktivít slovenského úradu:
1. Aktívna výmena informácií, otvorené zdieľanie kontrolórskych zistení medzi partnerskými NKI
2. Nevyhnutnosť cieleného, pravidelného merania kvality, nezávislosti, pôsobnosti NKI v spoločnosti
3. INTOSAI Strategic Plan 2017 – 2022 má medzi prioritami posilňovanie nezávislosti NKI a priamo úmerne
tomu aj definovanie roly NKI pri hodnotení jednotlivých cieľov udržateľného rozvoja (UN SDGs)
4. Využívať bilaterálnu, multilaterálnu vládnu spoluprácu do dialógu posilňovania úlohy NKI v spoločnosti

ZÁVERY
Spoločenstvo INTOSAI by malo pokračovať v mapovaní a celosvetovom
sledovaní používania princípu 8 MEXICKEJ DEKLARÁCIE
Jeden všeobecný a zároveň globálny záver smerujúci k zabezpečeniu nezávislosti NKI:
MEXICO DECLARATION p. 8: „ musí byť zabezpečená finančná, administratívna autonómnosť NKI a dostupnosť k
ľudským, materiálnym a peňažným zdrojom.“
- Len jeden NKI zo siedmich zapojených do projektu mal výraznú nezávislosť v oblasti finančných tokov, ich
schvaľovania a následne aj rozhodovania o praktickom použití verejných prostriedkov
(príklad: TUVALU – PASAI – 0,7% zo štátneho rozpočtu je rozpočet SAI)
- Výrazný vstup do procesu rozpočtovania, nakladania s prostriedkami majú rezorty financií

NO MONEY – NO FUNNY – NO SHOW

Nezávislosť NKI – nástroj príkladného riadenia
Piliere nezávislosti a otvorenosti NKÚ SR – Cesta k dobrej správe vecí verejných
- Celospoločenská zodpovednosť
- Odborná profesionalita
- Efektívnosť procesov
- Transparentnosť rozhodovania

Najlepšie vynaložené verejné zdroje sú do NKÚ SR.

