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1. Kontrolná právomoc NKÚ SR a jej limity
Slovensko je parlamentnou demokraciou v ktorej podľa ústavy parlament kontroluje vládu s
možnosťou vyslovenia nedôvery jednotlivým ministrom, či vláde ako takej. Ústavný a
zákonný rámec kontroly štátu (a v štáte) predpokladá, že táto je vykonávaná ako vnútorná,
keď inštitúcie kontrolujú samé seba, alebo ako kontrola vonkajšia, keď právne predpisy
vytvárajú inštitúcie ktorých hlavnou, či podstatnou náplňou je kontrola iných subjektov2. Z
týchto inštitúcií má legislatívne najsilnejšie postavenie Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorého
existenciu zakotvila už pôvodná ústava SR 460/1992 Zb.3. Neskoršie novelizácie ústavy z roku
2001 a 2005 výrazne posilnili NKÚ prostredníctvom rozšírenia rozsahu vecnej kontroly a
okruhu subjektov, ktoré môže úrad kontrolovať.4 odľa
zakona o NKU vykonava urad
kontrolu z hľadiska dodrziavania vseobecne zavaznych pravnych predpisov, hospodarnosti,
e ekt vnosti a ucinnosti . 5
Na rozdiel od Českej republiky je tak slovenskému NKÚ ústavou 6 garantovaný oveľa širší
priestor na kontrolu, ktorý zahŕňa úplnú kontrolu nad územnou samosprávou, právnickými
Zákonný rozmer kontroly je regulovaný najmä 9/199 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov zakonom
10/1996 Z. z. o kontrole v statnej sprave zakonom 502/2001 Z. z. o inancnej kontrole a vnutornom audite a
zákonmi, ktoré upravujú postavenie jednotlivých úrovní územnej samosprávy, 69/1990 Zb. o obecnom zriadení
a 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.
3 odľa nej mal na základe čl. 60 NKÚ SR kontrolovať hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym
majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu .
4 Komplexná novela ústavy 90/2001 Z.z.bola čiastočne vynútená prístupovým procesom SR do EÚ (rozšírenie
právomoci NKÚ vo vzťahu k prostriedkom poskytnutým SR zo zahraničia) a čiastočne re ormou verejnej správy,
ktorá predpokladala zavedenie druhého stupňa územnej samosprávy. Naproti tomu novela ústavy 46 /2005 Z.z.
bola výlučne venovaná rozšíreniu a upresneniu právomocí NKU. K rozšíreniu právomoci došlo v súvislosti s
iškálnou decentralizáciou, v rámci ktorej si centrálna vláda vymohla možnosť úplnej kontroly hospodárenie a
majetku samospráv. Upresnením čl. 60 došlo k explicitnému uvedeniu subjektov, ktoré mohli byť predmetom
kontroly, čím sa odstránili pochybnosti dovtedajšej úpravy z roku 2001, ktorá podľa viacerých interpretácií
znemožňovala NKÚ kontrolovať právnické osoby zriaďované štátom či územnou samosprávou.
5 ri kontrole zakonnosti/zhody je cieľom kontroly ci su stanovene pravidla a postupy vykonavane pr slusnymi
orgánmi v súlade s príslušnými zákonmi . V prípade kontroly výkonnosti ide o vyhodnotenie hospodárnosti
(napr. plytvanie, predražovanie), e ektívnosti (straty, pomalá implementácia) a účinnosti (chyby v riadení,
nejasné ciele). ozri Via Iuris: rístup k spravodlivosti. ríspevky z kon erencie, 2007, s. 8-19. Dostupné na
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/pilc/pilk2007-vyslo-2007sk.pdf , pristúpené 08/09/201
6 Kontrolná právomoc NKÚ sa podľa čl. 60 ods. 1 ústavy SR vzťahuje na hospodárenie s
a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada SR alebo vláda,
b) majetkom, majetkovými právami, inančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu,
verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku SR, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s
majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb
s majetkovou účasťou FNM SR, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou
účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb založených obcami alebo právnických osôb založených
vyššími územnými celkami, c) majetkom, majetkovými právami, inančnými prostriedkami a pohľadávkami,
ktoré sa poskytli SR, právnickým osobám alebo yzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných
obdobných dôvodov zo zahraničia, d) majetkom, majetkovými právami, inančnými prostriedkami,
pohľadávkami a záväzkami, za ktoré SR prevzala záruku, majetkom, majetkovými právami, inančnými
prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme. .
(2) Kontrolná pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v odseku 1 na
a) vládu SR, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR a na orgány im podriadené,
b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, u ktorých vykonávajú unkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné
orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,
c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými
celkami, na právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších
územných celkov,
d) štátne účelové ondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú
účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,
e) Fond národného majetku SR, právnické osoby s určenou majetkovou účasťou FNM SR,
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osobami, ktorých zakladateľom je štát či územné samosprávy a inými typmi verejnoprávnych
korporácií. V tomto kontexte je NKÚ vnímaný nielen ako nezávislá inštitúcia, ale i inštitúcia s
dostatočnými ormálne garantovanými kontrolnými právomocami7.
roblémom tak nie je vecný rozsah kontroly, či okruh subjektov, ktorý môže byť jej
predmetom, ale absencia sankčných právomocí NKÚ.8 Úrad je tak odkázaný iba na publicitu,
ktorá je založená na publikovaní výsledkov kontroly a noti ikovaní relevantných aktérov. V
typickej správe z kontrolnej akcie tak NKÚ uvedie zistené nedostatky a ormuluje odporúčania
na ich riešenie. V následnej komunikácii s kontrolovaným subjektom potom overuje, či
odporúčania boli akceptované, iba výnimočne úrad pristupuje ku opakovanej kontrole 9. V
prípade, že ide o zistenia závažnejšej povahy, postupuje NKÚ zistenia iným kontrolným
orgánom ( napr. správy inančnej kontroly, daňové úrady). Súčasťou publicity je i spolupráca
s orgánmi činnými v trestnom konaní.10
Absencia sankčných právomocí NKÚ sa tak prejavuje nielen v minimálnom počte prípadov, v
ktorých napriek zisteniam odstúpil NKÚ orgánom činným v trestnom konaní (pozri Tab.1), ale
aj v absencii vyvodenia zodpovednosti voči osobám, ktoré zapríčinili kontrolou zistené
nedostatky. Mimovládna Aliancia Fair-Play 11sa v roku 201 zaujímala o to, či bola vyvodená
zodpovednosť za plytvanie na piatich ministerstvách, ktoré v období troch rokov odhadol
NKÚ v rámci kontrolnej činnosti na minimálne 28 miliónov eur. Zistenie? Za plytvanie vo
výške 28 miliónov eur nebol zodpovedný nikto konkrétny. I tento príklad ukazuje na limity
ormálnych právomocí NKÚ SR a nedostatok politického vplyvu vedenia úradu, ktorý by
dokázal sankcionovať kontrolné zistenia cez ne ormálne právomoci, či už silnejšou
medializáciou alebo intenzívnejšou spoluprácou s inými aktérmi v politickom systéme.
Akcieschopnosť úradu je navyše v súčasnosti ovplyvnená aj neschopnosťou Národnej rady SR
zvoliť nového predsedu NKÚ, pričom súčasnému predsedovi J. Jasovskému vypršalo ústavou
vymedzené unkčné obdobie na začiatku roku 2012.12 V situácii, keď nie sú parlamentné
strany ochotné nájsť dohodu na obsadení úradu je tak výrazne obmedzená schopnosť NKÚ
ormulovať a presadiť dlhodobú víziu kontrolnej politiky s cieľom posilniť aktickú
nezávislosť a politický vplyv inštitúcie. Konkrétnym prejavom tejto situácie je absencia novej
stratégie plánovania kontrolnej činnosti na 201 -15, ktorú schvaľuje práve predseda NKÚ.
) yzické osoby a právnické osoby.
Pozri napr. Global Integrity Scorecard: Slovakia 2009, p. 108-11 . Dostupné na
http://report.globalintegrity.org/reportPDFS/2009/Slovakia.pdf, pristúpené 08/09/201 . Tiež porovnaj s
Transparency International Slovakia: Národný systém integrity spravovania: Hodnotiaca správa, Bratislava
2012. Dostupné na
http://files.transparency.org/content/download/202/812/file/2011_NIS_SlovakExecSummary_EN.pdf
(executive summary) alebo report http://www.transparency.sk/wpcontent/uploads/2010/01/2012_Narodny_system_integrity_sprovania_sprava.pdf , pristúpené 08/09/201 .
Alebo eer Review Najvyššieho kontrolného úradu SR, Bratislava, 2011. Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/164921/PR+Najvyššieho+kontrolného+úradu+SR , pristúpené
08/09/2013.
8 Jedinou výnimkou je zákonom daná možnosť aby NKÚ uložil poriadkovú pokutu yzickej osobe v prípade, ak
marí výkon kontroly.
9 Opakované kontroly v sledovanom období 2006-2012 sa dotýkali prevažne samosprávy.
10 Spolupráca má prednostne ormu poskytovania súčinnosti, napr. v podobe odstúpenia spisových materiálov
alebo svedeckých výpovedí. Iba zriedkavo (viď Tab. 1) podáva NKÚ na základe kontrolných zistení trestné
oznámenie.
11 Pozri SME, Aliancia Fair-play: Ministerstvá plytvajú miliónmi, nepyká nikto, Bratislava, 201 . Dostupné na
http://www.sme.sk/c/6850617/aliancia-fair-play-ministerstva-plytvaju-milionmi-nepyka-nikto.html ,
pristúpené 08/09/201 . K samotnej analýze pozri Aliancia Fair- lay, dostupné na http://www.fairplay.sk/docs/plytvanie_podklady_aktualne.doc , pristúpené 08/09/201
12 odľa 8 zákona o NKÚ zostáva predseda vo unkcii aj po uplynut unkcneho obdobia, kym Narodna rada
Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.
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Jedným zo zistení peer review13, ktorým prešiel NKÚ v roku 2011 bola absencia spolupráce
úradu s externými aktérmi pri kontrolnej cinnosti. Tymi by mohla byť prave verejnosť. rave
investigat vna cinnosť niektorych mimovladnych organizaci viedla k odhaleniu stoviek
nedostatkov pri dodrziavan vseobecne zavaznych pravnych predpisov, hospodarnosti,
e ekt vnosti a ucinnosti orgánov verejnej moci na Slovensku pri narábaní s verejnými
prostriedkami. Takáto kontrola môže mať podobu malej analýzy, ktorá sa pozrie na to ako sa
v centrálnej štátnej správe nakupujú tonery do tlačiarní, aby zistila, že priestor na šetrenie je
výrazný.14 Alebo ukáže ako úspešné sú irmy z daňových rajov s neprehľadnou vlastníckou
štruktúrou vo verejných obstarávaniach15. Dve z najväčších káuz za poslednú dekádu odhalili
svojou kontrolnou činnosťou práve mimovládne organizácie. V kauze sociálne podniky zistil
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) pri monitoringu národného projektu s
rozpočtom 17 miliónov Eur podozrenia z inančných podvodov a inancovanie predražených
služieb i produktov.16 V kauze nástenkový tender 17 zase Aliancia Fair-Play zistila
viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní a predražený nákup služieb v rámci
operačného programu. Kauza viedla k odstúpeniu zodpovedného ministra a napokon i ku
kontrolnej akcii NKÚ18, ktorý potvrdil viaceré zistenia Aliancie.
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch využila verejnosť možnosť získať in ormácie, ktorú
jej garantuje zákon o slobodnom prístupe k in ormáciám z roku 2001. Jeho posledná
novelizácia z roku 2010, na základe ktorej vznikol Centrálny register zmlúv 19, umožňuje
lepšiu kontrolu hospodárenia štátu. Napríklad verejnosťou dlhodobo kritizovaný nedostatok
in ormácií o čerpaní ondov EÚ20, (napr. absencia in ormácií o jednotlivých podporených
projektoch) bol čiastočne odstránený práve vznikom registra. ovinné zverejňovanie zmlúv
sa totiž nedotýka iba verejného obstarávania, ale aj zmlúv o poskytnutí nenávratného
inančného príspevku ktorých prílohou sú aj in ormácie o cieľoch projektu, merateľných
ukazovateľoch, či rozpočte projektu. ríkladom využitia nového priestoru na kontrolu EÚ
ondov verejnosťou prostredníctvom registra centrálnych zmlúv je analýza INESS, ktorá sa
zamerala na čerpanie štrukturálnych ondov v oblasti sociálnych služieb. 21 Jej súčasťou je
eer Review Najvyššieho kontrolného úradu SR, Bratislava, 2011. Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/164921/PR+Najvyššieho+kontrolného+úradu+SR , pristúpené
08/09/2013.
14 Transparency International, Tlačím, tlačíš… tlačíme Ako nakupuje tonery naša verejná správa, Dostupné na
http://blog.etrend.sk/transparencyblog/2013/03/20/tlacim-tlacis-tlacime/ , pristúpené 08/09/201
15 Transparency International Slovensko: Firmy z daňových rajov bodujú aj v slovenských štátnych tendroch,
201 . Dostupné na http://transparency.blog.sme.sk/c/330726/Firmy-z-danovych-rajov-boduju-aj-vslovenskych-statnych-tendroch.html , pristúpené 08/09/201
16 Komplexný monitoring tlače ku kauze sociálne podniky je dostupný na
http://www.monitoringfondov.eu/article.php?socialne-podniky , pristúpené 08/09/2013.
17 Kompexný monitoring tlače ku kauze nástenkový tender je dostupný na
http://www.monitoringfondov.eu/article.php?nastenkovy-tender, pristúpené 08/09/201
18 NKÚ SR, Sprava o vysledku kontroly hospodarenia s verejnymi prostriedkami vynalozenymi v zmysle zmluvy o
poskytovan sluzieb zo dna 5.6.2007 na realizaciu Operacneho programu Technicka pomoc na roky 2007 – 201 ,
prioritna os c. 1. Dostupne na http://www.nku.gov.sk/documents/10157/21384/343Sprava+o+vysledku+kontroly+hospodarenia+s+verejnymi+prostriedkami+vynalozenymi+v+zmysle+zmluvy+o+
poskytovani+sluzieb+zo+dna+5.6.2007+na+realizaciu+Operacneho+programu+Technicka+pomoc+na+roky+20
07+.html.pdf , pristúpené 08/09/201
19 V registri musia verejne institucie zverejnovať vsetky zmluvy, ktore sa dotykaju verejnych obstaravan .
20 K problémom s nedostupnosťou údajov pozri: riatelia Zeme-CE A: Správa o dodržiavaní opatrení proti
netransparentnosti, zneužívaniu a kon liktu záujmov v programovom období 2007 – 201 , onická Huta, 2008.
Dostupné na http://www.eufondy.org/pdf/sprava-o-dodrzani-opatreni-proti-netransparentnosti_2008.pdf ,
pristúpené 08/09/201 a porovnaj s neskoršou správou: riatelia Zeme-CE A: Správa o dodržiavaní opatrení
proti netransparentnosti, zneužívaniu a kon liktu záujmov v rokoch 2009 a 2010, onická Huta, 2010. Dostupné
na http://www.eufondy.org/pdf/Sprava_protikorupcne%20opatrenia.pdf , pristúpené 08/09/201 .
21 ozri: INESS, Monitoring cerpania strukturalnych ondov v socialnej oblasti v obdob 2007-2011, Bratislava
201 . Dostupné na
13

verejne dostupná databáza22 obsahujúca in ormácie o podporených projektoch zo
spr stupnenych zmluv, ktora umoznila INESS nielen hodnotiť de inovanie a plnenie
horizontalnych cieľov, ale aj ponuknuť alternat vny pohľad na vyuzitie vycerpanych zdrojov z
ondov EÚ.
2. Kontrolná činnosť NKÚ a fondy EÚ
rávomoc NKÚ kontrolovať inančné prostriedky poskytované EÚ priniesla novela ústavy
90/2001 Z.z.. Tá v 60 ods. 1 písm c) umožnila NKÚ kontrolu nad majetkom, majetkovými
právami, inančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli SR, právnickým
osobám alebo yzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných
dôvodov zo zahraničia .
Kontrolná činnosť NKÚ v oblasti ondov EÚ je vykonávaná ako súčasť kontrolných akcií, ktoré
sú súčasťou plánu kontrôl na konkrétne roky. Ich súčasťou sú aj kontroly EÚ ondov, v
ktorých NKÚ plní unkciu certi ikačného orgánu orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení
pomoci z európskych ondov.23 Vzhľadom na vecný rozsah právomocí NKÚ je kontrola ondov
EÚ iba jednou z oblastí kontrolnej činnosti NKÚ. Výnimkou je zatiaľ rok 2009, keď 54 zo 78
kontrolnych akci zameral NKU na cerpanie inancnych prostriedkov z ondov EU so
zameraním na dodržiavanie príslušných nariadení a usmernení EÚ pri využívaní zdrojov EÚ,
najmä na dodržiavanie lehôt a správnosti implementácie a inancovania programov,
dodrziavanie hospodarnosti, e ekt vnosti, ucinnosti, ako aj urceneho ucelu a miery ich
využitia. 24 V priemere tak v sledovanom období 2006-2012 bolo ondom EÚ venovaných 109
z celkového počtu 516 kontrolných akcií, teda približne 21% (pozri Tab. 2). ri kontrolných
akciách čerpania EÚ ondov sa NKÚ zameriava buď na individuálne kontroly (obmedzený
počet subjektov v rámci konkrétneho programu podpory) alebo na komplexné kontrolné
akcie, ktoré sa zameriavajú na väčší počet subjektov a operačných programov.
r kladom individualnej kontroly je zaznam z kontrolnej akcie v roku 2007 v ktorej NKU
preveril posudzovanie, schvaľovanie a realizaciu vybraneho projektu (Narodny projekt II
odpora zamestnavania obcanov so zdravotnym postihnut m ) podporeneho z Európskeho
sociálneho ondu.25 Kontrola bola vykonaná na Ministerstve práce SR, šiestich úradoch práce
a u 20 právnických a yzických osôb, ktorým boli poskytnuté príspevky. NKÚ pri kontrole
zistil nedostatky u všetkých kontrolovaných subjektov, pričom konstatoval, ze ministerstvo
prace ako riadiaci organ neoveroval opravnenosť vydavkov a skutocne dodanie tovarov,
sluzieb a prac u konecnych uz vateľov, co nebolo v sulade s Koncepciou systemu inancneho
riadenia štrukturálnych ondov. odľa nedostatkov zistenych u konecnych uz vateľov NKU
oznacil riadiaci a kontrolny system za nedostatocny, pricom upozornil, ze je potrebne, aby
http://www.monitoringfondov.eu/upload/rop/Monitoring_fondov_socialna_oblast_ROP_INESS_2013.pdf ,
pristúpené 08/09/2013
22 http://iness.sk/media/file/files/Projekty.xls , pristúpené 08/09/201
23 V zmysle 5 ods. 2 a
zakona o NKU SR vydava urad vyhlasenia o ukoncen pomoci zo strukturalnych ondov,
kohezneho ondu a je certi ikacnym organom pre Europsky poľnohospodarsky usmernovac a zarucny ond.
24 NKU SR, Sprava o vysledkoch kontrolnej cinnosti Najvyssieho kontrolneho uradu Slovenskej republiky za rok
2009, marec 2010, Bratislava, s. 5. Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/166625/Správa+o+výsledkoch+kontrolnej+činnosti+NKÚ+SR+za+z
ok+2009, pristúpené 08/09/201
25 NKÚ SR, 2007: Krátka správa z vykonanej kontroly hospodárenia s inancnymi prostriedkami urcenymi na
vybrané projekty inancované z Európskeho sociálneho ondu. Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/18328/188Kratka+sprava+z+vykonanej+kontroly+hospodarenia+s+financnymi+prostriedkami+urcenymi+na+vybrane+pr
ojekty+financovane+z+Europskeho+socialneho+fondu+.html.pdf , pristúpené 08/09/201

riadiaci organ v ramci predbeznych inancnych kontrol vykonaval kontroly yzickej realizacie
projektu na mieste a skvalitnil vykon predbeznych, priebeznych a naslednych inancnych
kontrol. Na zaklade kontroly prijali kontrolovane subjekty celkovo 8 opatren , ktore podľa
NKU vytvaraju predpoklady nielen pre zabezpecenie odstranenia konkretnych nedostatkov
zistených kontrolami, ale aj zlepsenie riadenia a kontroly pri realizacii projektu, ako aj
dodrziavanie ucelu nenavratneho inancneho pr spevku poskytnuteho na realizaciu projektu .
NKU navyse zaslal vysledne materialy z kontrol vykonanych u troch subjektov Danovemu
riaditeľstvu SR so ziadosťou o vykonanie kontrol z dovodu podozrenia z danovych unikov. 26
ri svojej činnosti však NKÚ nezostáva iba na úrovní individuálnych kontrol čerpania ondov
EÚ. Snahou o komplexnejší pohľad sú kontrolné akcie úradu, ktoré sa sústredia na celkovú
prípravu a priebeh operačných programov v danom programovom období. Jedným takým
príkladom je
, ktorú NKÚ
27
zverejnil v roku 2006. V jej rámci kontroloval úrad tri ministerstva a 10 konecnych
prij mateľov pomoci. Najcastejsie nedostatky suviseli s nedoslednym plnen m zmluvnych
povinnost konecnymi prij mateľmi a nedodrzan m zakona o verejnom obstaravan . V pr pade
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. NKÚ zistil stratu originalnych dokumentov k projektu
Vystavba diaľnice D1, usek Mengusovce – Jánovce, ktorá nebola doriešená počas celej
implementácie projektu.28
Iným príkladom strategickej kontroly zo strany NKÚ bolo v roku 201 posúdenie
zabezpečenia systému hodnotenia a monitorovania operacnych programov Narodneho
strategickeho re erencneho ramca, jeho vykon na zaklade predpisov EU a SR a skumanie toho,
či sa priebežne dosahujú ciele operačných programov. 29 Kontrola sa zamerala na OP Doprava
a O Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci O Doprava správa konštatuje dlhodobú
problémovosť O , spôsobenú procesmi riadenia štrukturálnych ondov a Kohézneho ondu,
procesmi výstavby a procesmi verejného obstarávania . V rámci konkrétnych výhrad správa
uviedla nedostatky v procesoch verejneho obstaravania, predprojektovej a projektovej
pr pravy vystavby a systemove nedostatky v riaden . odľa NKU sposobuju tieto problemy
riziko negat vneho dopadu na opravnenosť vydavkov implementovanych projektov zo strany
EK .30 Niektoré výhrady NKÚ boli premietnuté do Správy o stave realizovania Národného
strategického re erenčného rámca, ktorá sa stala súčasťou uznesenia vlády SR v júli 2012. 31 V
rámci O Zamestnanosť zase NKÚ zistil nedostatky v oblasti kontrolovaných zrušených výziev
na predkladanie ziadost o nenavratny inancny pr spevok, pricom upozornil pr slusny RO, ze
dovody zrusenia vyziev musia byť v sulade so zakonmi SR a riadiacimi dokumentmi.

Ibid, 3
NKU SR, Sprava o vysledku zaverecnej kontroly projektov Kohezneho ondu, Bratislava, 2006. Dostupne na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/21308/sprava_kohezne_fondy.pdf , pristúpené 08/09/201 .
28 Ibid, s. 8
29 ozri: NKU SR, Suhrnna sprava o vysledku kontroly mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebezneho
naplnania cieľov vybranych operacnych programov Narodneho strategickeho re erencneho ramca
programového obdobia 2007 – 201 , Bratislava 201 . Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/5859b9a1-b066-4d53-aa64-69b5ed3977fb , pristúpené
08/09/2013
30 Ibid, s. 7
31 Uznesenie vlady SR 82 zo dna 25.07.2012, Sprava o stave realizovania Narodneho strategickeho
re erenčného rámca k 1.05.2012, Dostupné na
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21345 , pristúpené 08/09/201
26
27

V roku 2008 NKÚ spracoval z vlastnej iniciatívy Správu o e ektívnosti využívania
štrukturálnych ondov a Kohézneho ondu32, ktorú predložil na rokovanie Národnej rady SR.
V správe na základe skúseností z kontrolných akcií z programového obdobia 2004-2006
identi ikoval úrad nasledovné rizikové aktory čerpania ondov EÚ:
• nedostatocnu komunikáciu medzi jednotlivými orgánmi zapojenými do implementácie
eurofondov
• nedodrziavanie term nov a zdlhave spracovanie ziadost oposkytnutie nenavratneho
inancneho pr spevku potencialnych prij mateľov pomoci a tiez ziadost o platbu
• veľky objem inancnych prostriedkov urcenych na implementaciu pomoci pre veľky pocet
pr jemcov pomoci - pri sucasnej narocnosti a novosti danej problematiky
• zlozitu organizacnu struktura implementujucich organov, caste organizacne a personalne
zmeny a luktuácia zamestnancov
• množstvo zložitých predpisov, ktorými sa upravuje implementácia euro ondov
• caste zmeny aktualizacia vnutornych postupov, zaostavajuce oboznamovanie zamestnancov
o vykonaných zmenách v postupoch a interných nariadeniach
• nedostatocny system hodnotenia, vyberovych procesov a schvaľovania ziadost o
nenavratny inancny pr spevok33

3. Kontrolná činnosť NKÚ a podniky s majetkovou účasťou štátu
rvým pokusom o zavedenie možnosti kontroly právnických osôb s majetkovou účasťou štátu
bola novela ústavy 90/2001 Z.z.. Tá v 60 ods. 1 písm. b) mala umožniť NKÚ kontrolu nad
majetkom, záväzkami, inančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami
štátu, verejnoprávnych inštitúcií a Fondu národného majetku SR . V tomto rozsahu sa
kontrolná činnosť NKÚ mala vzťahovať na: 1. štátne orgány, ako aj právnické osoby (ďalej iba
O ), u ktorých vykonávajú unkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej
správy alebo iné štátne orgány, 2. štátne účelové ondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené
zákonom, O, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na O s majetkovou
účasťou štátu a . FNM SR, O s určenou majetkovou účasťou FNM SR.
Ako ukázala aplikačná prax, nedostatočné vymedzenie vecnej pôsobnosti NKÚ v novele ústavy
z roku 2001 v čl. 60 ods. 1 písm. b) viedlo k spochybňovaniu zákonnosti kontroly NKÚ. 34 Na
túto medzeru reagovala novela ústavy 46 /2005 Z.z., ktorá nanovo de inovala vecnú
pôsobnosť NKÚ (čl. 60 ods. 1 písm.b)) explicitným zakotvením pôsobnosti NKÚ.35 Obdobné
aplikačné problémy, ktoré sa však na rozdiel od kontrolnej pôsobnosti NKÚ doteraz
NKÚ SR, Správa o e ektívnosti využívania štrukturálnych ondov a Kohézneho ondu, Bratislava, 2008.
Dostupné na http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=271559, pristúpené 08/09/2008.
Správu schválila NR SR hlasmi 111 zo 142 prítomných poslancov, dostupné na
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=22893 , pristúpené 08/09/201
33 Ibid, s. 13
34 ozri Vláda SR, Dôvodová správa k návrhu novely zákona o NKÚ, dostupné na
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-26951?prefixFile=m_ , pristúpené
08/09/2013.
35 Nad majetkom, majetkovými právami, inančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu,
verejnoprávnych inštitúcií, FNM SR, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou
štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou
účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí,
právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb založených obcami alebo
právnických osôb založených vyššími územnými celkami .
32

nepodarilo jednoznačne vyriešiť, sa vzťahujú na pôsobnosť zákona o slobodnom prístupe k
in ormáciám v prípade podnikov s majetkovou účasťou štátu. 36
Na rozdiel od kontroly EÚ ondov, ktorá je plánovaná a vyhodnocovaná systematicky, je
kontrola FNM SR a podnikov s majetkovou účasťou štátu súčasťou všeobecnej kontroly
orgánov štátnej správy. Kým pri kontrole ondov EÚ je možné v sledovanom období
identi ikovať snahu NKÚ nielen o individuálnu kontrolu, ale aj komplexnejšie prepojenie
individuálnych kontrolných zistení do strategickej kontroly, či odporúčaní, ktoré sú založené
na skúsenostiach zo zistených nedostatkov, kontrola podnikov s majetkovou účasťou štátu
tak systematická nie je. Jedinú výnimku tvorí v krátkom období (2006-2008) kontrolná
činnosť úradu, ktorá sa dotýkala Fondu národného majetku SR a právnických osôb s jeho
majetkovou účasťou.
Pri kontrole37 hospodárenia FNM SR v roku 2006 zistil NKÚ nedostatky v uzavieraní zmluv o
poskytovan pravnych sluzieb, ktore sa prejavili v problemoch FNM SR pri vypovedan tychto
zmluv s naslednym vyplaten m pausalnych nahrad za odstupenie od zmluv v suvislosti s
uzavret m a realizaciou zmluvy o postupen pohľadavok 38. Ďalšími zisteniami boli v priebehu
roku 2005 a 2006 nee ekt vne vynalozene inancne prostriedky na uhradu nakladov
súvisiacich s poskytovaním poradenských služieb pri viacerých privatizačných projektoch.
Záverom správa konštatovala, že FNM SR prijal 5 opatrení na odstranenie kontrolou
zistenych nedostatkov, pricom reagoval aj na odporucania pocas vykonu kontroly .
ri následnej kontrole v roku 200839 zistil NKÚ, že pri obstarávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami FNM SR nedodržal princípy hospodárnosti a e ektívnosti , pričom konal v rozpore
nielen so zákonom o verejnom obstarávaní, ale i vlastnými internými pravidlami. Úrad tiež
upozornil na to, že napriek dostatočnému počtu odborných zamestnancov boli využívané
externé služby právnej a odbornej pomoci v neobmedzenom rozsahu . NKU tiez zistil
porusenie zakona o verejnom obstaravan v suvislosti so zabezpecen m externych
poradenskych sluzieb, pricom konstatoval, ze poradenske sluzby neboli pouzite v sulade so
zakonom o rozpoctovych pravidlach .40 orušenie zákona o verejnom obstaravan , zakona o
veľkej privatizaciia a zakona o rozpoctovych pravidlach urad zistil aj pri predaji 0 %
majetkovej ucasti FNM SR na podnikan spolocnosti Slovenske lodenice Komarno, a. s.41

ozri Transparency International Slovensko: Slovenské štátne irmy: netransparentné a spolitizované,
Bratislava 2012. Dostupné na http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/PUBLIKACIA_statnea-mestske-firmy-2012.pdf , pristúpené 08/09/201
37 NKÚ SR, Správa z kontroly hospodárenia Fondu národného majetku SR. Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/sk/search?p_auth=ipY8smtP&p_p_auth=2ghP3iOH&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_sta
te=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_groupId=10157&_20_f
olderId=18328&_20_name=1393 , pristúpené 08/09/201
38 Ibid
39 NKÚ SR, Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovymi pravami, inancnymi
prostriedkami, zavazkami a pohľadavkami Fondu narodneho majetku SR. Dostupne na
http://www.nku.gov.sk/sk/search?p_auth=ipY8smtP&p_p_auth=2ghP3iOH&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_sta
te=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_groupId=10157&_20_f
olderId=21384&_20_name=1632 , pristúpené 08/09/201
40 Ibid.
41 Ibid, Na zaver spravy NKU konstatoval, ze stav cerpania inancnych prostriedkov vo vzťahu na mnozstvo a
sposob vykonavania cinnosti ondu externymi a vlastnymi zamestnancami podľa zakona o veľkej privatizacii
evidentne poukazuje na nadhodnoteny rozpocet a nezabezpecenie hospodarnosti pri nakladan s verejnymi
prostriedkami. So suhlasom organov ondu boli nehospodarne a neucelne pouzite inancne prostriedky najma na
externe poradenske sluzby a pri uzatvaran zmluv nebol v plnom rozsahu vyuz vany institut zabezpecovac ch
prostriedkov v prospech ondu. FNM SR ukladal docasne voľne inancne prostriedky na term novane vklady
36

Osobitnú kontrolu42 vykonal NKÚ na základe uznesenia NRSR v roku 2008 ohľadom
privatizacie Slovenskeho plynarenskeho priemyslu, a. s. a s nou suvisiacim hospodaren m s
inancnymi prostriedkami a majetkom statu a FNM SR. Sprava zistila nedostatky v archivacii
dokumentácie súvisiacej s procesom privatizácie S
, nedostatocne zabezpecenie
hospodarnosti pri vynakladan inancnych prostriedkov za cinnosť inancneho poradcu. odľa
NKU poznatky z vykonanej kontroly nasvedcuju tomu, ze neboli dostatocne presadzovane
oprávnené a primerané záujmy štátu zo strany predstaviteľov statu a inancnych poradcov,
najma pri pr prave zmluvy o predaji akci , akcionarskej zmluvy a mandatnej zmluvy medzi
MH SR a inancnym poradcom. Ako upozornil urad, uvedene nedostatky boli zistene napriek
tomu, že kontrolu privatizácie vykonal NKU SR uz aj v predchadzajucom obdob a k zistenym
nedostatkom boli prijate opatrenia. Kontrola vykonana v roku 2008 ale ukazala, ze ucinnosť
prijatych opatren bola n zka, co sa prejavilo v pretrvavan nedostatkov 43.
Napriek tomu, že kontrolné akcie NKÚ SR, ktoré sa dotýkali činnosti FNM SR viedli k
opakovaným zisteniam závažných nedostatkov, nebola činnosť FNM SR po roku 2008
podrobená ďalšej kontrole. Jedno z možných vysvetlení absencie kontroly súvisí s
nedostatkom strategického plánovania kontroly. Nemenej dôležitým však je aj politický
rozmer kontroly FNM SR, ktorý je priamo ovládaný politickými stranami, ktoré tvoria vládnu
koalíciu. ôsobenie NKÚ SR tak priamo naráža na záujmy politických strán, ktoré ovládajú
FNM SR a ním spravované inančné prostriedky a majetok.

mimo Štátnej pokladnice a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a s internou smernicou.
42 NKÚ SR, Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2008. Dostupné na
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/166625/Správa+o+výsledkoch+kontrolnej+činnosti+NKÚ+SR+za+z
ok+2008 , pristúpené 08/09/201
43 Ibid

Tabuľka 1: Podnety verejnosti zaslané NKÚ, 2006-201244
Podnety
verejnosti
Celkovo
Z toho NKÚ
príslušné
Ohľadom
územnej
samosprávy
Ohľadom štátnej
správy
Ohľadom EÚ
fondov
yu it h pri
kontrolnej
innosti NKÚ
odstúpené
orgánom inn m
v trestnom
konaní

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

663
290

441
229

467
296

473
291

439
284

432
299

474
325

163

149

191

200

188

200

218

127

80

105

91

96

99

91

N/A

10

N/A

18

14

6

16

N/A

47

24

29

N/A

N/A

N/A

0

6

8

6

1

2

6

Tabuľka 2: Kontrolné ak ie NKÚ, 2006-201245
Kontrolné ak ie
NKÚ, 2006-2012
Po et kontroln h
ak ií
Kontrolné ak ie
EÚ fondy
Po et
kontrolovan h
subjektov
Z toho EÚ (%), a
subjektov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

76

73

78

78

77

77

57

6

6

8

54

21

6

8

346

386

343

479

449

386

354

6

6

8

54

21

6

8

Údaje spracované autorom na základe Správ o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v rokoch 2006-2012,
dostupné na http://www.nku.gov.sk/sk/spravy-o-vysledkoch-kontrolnej-cinnosti-nku-sr, pristúpené
08/09/2013
45 Údaje spracované autorom na základe Správ o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v rokoch 2006-2012,
dostupné na http://www.nku.gov.sk/sk/spravy-o-vysledkoch-kontrolnej-cinnosti-nku-sr, pristúpené
08/09/2013
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