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ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU
pre Operačný program Efektívna verejná správa
na programové obdobie 2014 - 2020

Úvod

V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý bol
schválený vládou SR uznesením č. 586/2014 dňa 20.11.2014, zámery národných
projektov schvaľuje Monitorovací výbor na návrh riadiaceho orgánu a to samostatne
alebo ako súčasť zoznamu národných projektov.

Ak je prijímateľ národného projektu určený priamo v operačnom programe alebo jeho
kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu MV nepodlieha priamo
schvaľovanie prijímateľa ale len ostatné časti zámeru národného projektu.

Minimálne náležitosti národného projektu

V rámci každého zámeru národného projektu, ktorý je predkladaný na schvaľovanie a má
byť realizovaný ako národný projekt, boli určené nasledovné náležitosti:
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a) zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom
výzvy,
b) prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia,
c) príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP,
d) rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu
realizované,
e) indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu.
V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej
výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, RO uvedie túto informáciu namiesto určenia
výšky finančných prostriedkov.

Ďalší postup

Po schválení zámeru národného projektu na úrovni Monitorovacieho výboru RO postupuje
pri príprave národného projektu, vyzvaní na predkladanie národného projektu a
schvaľovaní národného projektu podľa príslušných ustanovení § 26 zákona o príspevku
EŠIF a kapitoly 3.4.1.1. Systému riadenia EŠIF.

1. Navrhovaný prijímateľ národného projektu (vrátane organizačnej zložky
zodpovednej za realizáciu projektu, ak relevantné):
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej “NKÚ SR”).

2. Názov zámeru národného projektu:

Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze

3. Hlavný cieľ národného projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie
hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným majetkom
v zmysle iniciatívy projektu – Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze
v slovenskej verejnej politike, ku ktorej sa NKÚ SR prihlásil.

Aby NKÚ SR naplnil myšlienky iniciatívy projektu, musí sa stať modernou, otvorenou
a nezávislou inštitúciou, ktorá vo svojej kontrolnej činnosti zavádza moderné nástroje
kontroly ako je predovšetkým kontrola výkonnosti (Value for Money Audit), kvalitné
analytické výstupy analytickej jednotky NKÚ SR ako podklad pre kontrolnú činnosť NKÚ
SR, pre prípravu strategických dokumentov NKÚ SR a pre tvorbu stanovísk NKÚ SR pre
Národnú radu SR (stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu a k návrhu štátneho
záverečného účtu), vzdelávanie zamestnancov NKÚ SR v oblasti výkonnostnej kontroly,
hodnotenie kvality v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a pod. Predpokladom
preto je komplexná reforma kontrolnej činnosti NKÚ SR, ktorej podstatou je posun od
kontroly súladu a jej kombinovaného typu k výkonnostnej kontrole a jej kombinovaného
typu. Nové inovatívne prvky v kontrolnej činnosti NKÚ SR prispejú k zlepšeniu kvality
práce NKÚ SR, čo v konečnom dôsledku bude vytvárať tlak na zvýšenie zodpovednosti
všetkých orgánov verejnej správy pri hospodárení s verejnými financiami a verejným
majetkom.

4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu
prostredníctvom výzvy (prečo národný projekt a nie dopytovo - orientovaný):

NKÚ SR má jedinečné postavenie, jedinečnú vecnú a osobnú kompetenciu pri nezávislej
kontrolnej činnosti, vyplývajúcu zo zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom
úrade SR, preto nie je možné, aby NKÚ SR predkladal projekt v rámci dopytovoorientovaných projektov, kde sa predpokladá súťaž medzi minimálne dvomi a viacerými
oprávnenými žiadateľmi.

Vzhľadom na jedinečné kompetencie NKÚ SR, jeho postavenia ako štátneho orgánu,
ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom, je možné hlavný
cieľ projektu dosiahnuť len realizáciou národného projektu. Žiadne iné orgány verejnej
správy v SR nemajú tieto kompetencie a nevykonávajú činnosti, zhodné s činnosťou NKÚ
SR, a preto nemôžu priniesť nové, inovatívne riešenia v tejto oblasti.
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Základom pre začatie a následné rozbehnutie uvedenej komplexnej reformy kontrolnej
činnosti NKÚ SR, ktorá prinesie predovšetkým posun od kontroly súladu a jej
kombinovaného typu k výkonnostnej kontrole a jej kombinovaného typu, bude práve
tento národný projekt. Realizáciou národného projektu sa NKÚ SR dostane na
kvalitatívne vyššiu úroveň svojej činnosti a priblíži sa tým k ostatným najvyšším
kontrolným inštitúciám (ďalej len NKI), združeným v EUROSAI.

5. Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia:

V zmysle § 26 Národné projekty zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je navrhovaným prijímateľom národného projektu NKÚ SR.

NKÚ SR má jedinečné kompetencie, definované v zákone č. 39/1993 Z.z. – zákon
Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
Jeho jedinečné kompetencie sú deklarované nasledovnými skutočnosťami:
-

-

-

-

-

-

NKÚ SR je jediná národná, skutočne nezávislá kontrolná inštitúcia, ktorá spĺňa
princípy nezávislosti v zmysle Limskej deklarácie smerníc o zásadách kontroly
(Limská deklarácia bola prijatá v roku 1977 na IX. Kongrese INTOSAI a NKÚ SR
k nej pristúpil v roku 1993. Limská deklarácia ustanovuje okrem iného aj princípy
nezávislosti NKI, združených v INTOSAI),
NKÚ SR je jediný kontrolný orgán v SR, ktorý zodpovedá za svoju činnosť
Národnej rade SR, jeho rozpočet je schvaľovaný Národnou radou SR, NKÚ SR
zodpovedá Národnej rade SR za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu
kapitoly NKÚ SR,
NKÚ SR je jediný kontrolný orgán v SR, ktorý v zmysle § 5, zákona č. 39/1993
Z.z. vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v
ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho
záverečného účtu Slovenskej republiky a zároveň ich predkladá Národnej rade SR,
NKÚ SR v zmysle § 5 zákona č. 39/1993 Z.z. plní ako jediný v SR úlohy orgánu
vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a úlohy
orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení projektu a pomoci z kohézneho
fondu, zodpovedá za obsah týchto vyhlásení a predkladá ich príslušným orgánom,
NKÚ SR ako jediný kontrolný orgán v SR v zmysle § 5 zákona č. 39/1993 Z.z.
vykonáva na základe uznesenia Národnej rady SR pre jej potreby kontrolu
v rozsahu svojej pôsobnosti,
NKÚ SR je jediný kontrolný orgán v SR, ktorého kontrolná pôsobnosť v zmysle
§ 4, odseku c) zákona č. 39/1993 Z.z. sa vzťahuje na obce a vyššie územné celky,
právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými
celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s
majetkovou účasťou,
NKÚ SR je jediný kontrolný orgán v SR, ktorý v zmysle § 20 zákona č. 39/1993
Z.z. oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v
súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Nedostatky v činnosti orgánov
štátnej správy oznámi príslušnému orgánu štátnej správy. Nedostatky v činnosti
ústredných orgánov štátnej správy oznámi vláde prostredníctvom predsedu vlády.
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-

Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu
svojej pôsobnosti a v lehote určenej Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených
nedostatkov a bez odkladu podať o tom NKÚ SR písomnú správu. Ak svoje
povinnosti nesplní vláda, predseda NKÚ SR prerokuje vec s predsedom vlády SR.
Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predseda NKÚ SR predloží vec Národnej rade
SR.
NKÚ SR je jediný kontrolný orgán v SR, ktorý začal vykonávať kontrolu
výkonnosti, kontrolu hodnoty za peniaze (Value for Money Audit),
činnosť NKÚ SR má medzinárodný dosah, úzko spolupracuje s ostatnými NKI,
združenými v rámci EUROSAI a INTOSAI, je zapojený do medzinárodných
paralelných kontrol na európskej i svetovej úrovní ako napr. ochrana ovzdušia,
zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií, do ktorej je zapojených
niekoľko NKI (Fínsko, Holandsko, Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko) a ako
pozorovatelia Bulharsko, Maďarsko a EDA (Európsky dvor audítorov).

6. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS (priradenie
k prioritnej osi a špecifickému cieľu):
Predkladaný národný projekt spadá pod nasledovnú prioritnú os:
Prioritná os 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Aktivity, ktoré sa budú realizovať v rámci tohto národného projektu spadajú pod
Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS a Špecifický cieľ 1.2
Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov.

7. Rámcový zoznam aktivít, ktoré budú realizované (v zmysle príslušných
vzorových aktivít v príslušnom špecifickom cieli):

V rámci národného projektu NKÚ SR sa predpokladá realizácia nasledovných aktivít:
Aktivita 1:
Aktivita 2:
Aktivita 3:
Aktivita 4:

Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR
Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a expertíz
externými expertmi
Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR
Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými
štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI

8. Detailnejší popis jednotlivých činností, ktoré budú v rámci hlavných
aktivít projektu realizované (bližšia špecifikácia rámcových aktivít, t.z. ich
popis):

Na začiatku realizácie projektu sa zriadi riadiaci výbor národného projektu, ktorý bude
zložený z vedenia NKÚ SR a zo zamestnancov NKÚ SR, ktorí budú priamo zapojení do
realizácie národného projektu. Jeho úlohou bude dohľad nad realizáciou národného
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projektu, uskutočnenými aktivitami, ďalej schvaľovanie zmien v národnom projekte,
zoznamu vzdelávacích aktivít a pod.

Aktivita 1:

Dobudovanie a rozvoj analytických kapacít na NKÚ SR

V rámci realizácie tejto aktivity sa predpokladajú nasledovné čiastkové aktivity:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Dobudovanie a rozvoj analytickej jednotky na NKÚ SR
Vytvorenie zoznamu vzdelávaní pre analytickú jednotku NKÚ SR a jeho
aktualizácia
Zabezpečenie účastí analytikov z analytickej jednotky NKÚ SR na vzdelávaní v SR
Získanie domáceho/zahraničného/domácich/zahraničných expertov
z domácich/zahraničných analytických jednotiek ako lektorov seminárov
Hodnotenie činnosti analytickej jednotky NKÚ SR

Realizáciou tejto aktivity budú dobudované analytické kapacity NKÚ SR v rámci
analytickej jednotky, ktorú budú tvoriť:
-

analytici na analytickom odbore, sekcii stratégie NKÚ SR
(10 analytikov)
čiastkoví analytici na ostatných sekciách a expozitúrach NKÚ SR (24 analytikov)

Analytici na analytickom odbore, sekcii stratégií NKÚ SR, tzv. čistí analytici budú pracovať
pre tento národný projekt na 100 %. Čiastkoví analytici okrem kontrolnej činnosti budú
zapojení aj do analytickej činnosti podľa miery ich zapojenia do projektu. Osobné náklady
(mzdové náklady a odvody) analytikov na analytickom odbore a tiež
čiastkových
analytikov budú hradené zo štátneho rozpočtu.
Na začiatku realizácie národného projektu sa pripraví zoznam vzdelávaní pre analytickú
jednotku NKÚ SR, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať. Zoznam vzdelávaní sa bude
priebežne dopĺňať na základe potrieb analytickej jednotky a bude podliehať schváleniu
riadiacim výborom. Analytickí pracovníci vzhľadom na ich zameranie a potreby NKÚ SR
budú mať možnosť si vybrať vzdelávania, ktorých sa zúčastnia. NKÚ SR bude vyžadovať
od analytikov z analytickej jednotky úspešné ukončenie vzdelávania a tiež záväzok
zotrvania v štátno-zamestnaneckom pomere s NKÚ SR minimálne určitý čas v závislosti
od dĺžky vzdelávania a jeho finančnej náročnosti.
V rámci tejto aktivity NKÚ SR nadviaže spoluprácu s domácimi/zahraničnými odborníkmi
zo zahraničia, ktorí budú lektormi seminárov pre analytikov NKÚ SR a niektorý z nich
bude pôsobiť na NKÚ SR určitú dobu, počas ktorej bude odovzdávať svoje vedomosti
a skúsenosti analytikom z analytickej jednotky.
Na NKÚ SR sa zavedie systém hodnotenia práce analytickej jednotky. Na základe tohto
systému sa uskutoční hodnotenie činnosti analytikov z analytickej jednotky NKÚ SR
prvýkrát v roku 2018 a druhýkrát v roku 2020. Cieľom hodnotenia bude zlepšiť činnosť
analytických kapacít a definovať ich rozvoj a potreby tak po personálnej stránke ako aj
vzdelávacej a vydať odporúčania pre skvalitnenie ich práce. Hodnotenie práce analytickej
jednotky sa uskutoční prostredníctvom interných zdrojov NKÚ SR.

Aktivita 2:

Spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a expertíz
externými expertmi
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V súčasnosti je potrebné zvýšiť podporu kontrolnej činnosti NKÚ SR analytickými
materiálmi a expertízami. Analytické materiály a expertízy by sa mali stať bežnou
súčasťou podpornej dokumentácie ku kontrolným akciám a využívať pri ďalších
činnostiach NKÚ SR. Analytická jednotka NKÚ SR bude preto pripravovať analytické
materiály pre potreby kontrolnej činnosti NKÚ SR s dôrazom na kontroly výkonnosti, pri
tvorbe stanovísk pre Národnú radu SR (stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu
a stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu), pri plánovaní kontrolnej
činnosti NKÚ SR (stratégia rozvoja, strategický plán kontrolnej činnosti, ročný plán
kontrolnej činnosti NKÚ SR), pri identifikácií rizík v oblasti verejných financií a pod.
Osobné náklady (mzdové náklady a odvody) analytikov na analytickom odbore a tiež
čiastkových analytikov budú hradené zo štátneho rozpočtu.
Odborné expertízy budú pripravovať externí experti. Expertízy budú nutné v súvislosti
s vykonávaním niektorých kontrol výkonnosti, ktoré budú riešiť zložitú problematiku, kde
sa budú vyžadovať špeciálne znalosti, vedomostí, stanoviská od špecializovaných
odborníkov z univerzít, SAV a pod., ktoré budú slúžiť kontrolórom ako dôkaz pri
závažných kontrolných zisteniach.
Aktivita 3:

Prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR

V tejto aktivite sa predpokladajú nasledovné činnosti:
3.1.

Vytvorenie zoznamu vzdelávaní pre zamestnancov NKÚ SR a jeho aktualizácia

3.2.

Zabezpečenie účasti zamestnancov NKÚ SR na vzdelávaniach v SR a v zahraničí

V aktivite 3 sa pre zamestnancov NKÚ SR, predovšetkým kontrolórov pripraví zoznam
vzdelávaní, priebežne aktualizovaný a schválený riadiacim výborom, ktorý bude
zohľadňovať potreby NKÚ SR a požiadavky zamestnancov.

Podstatnou súčasťou zoznamu vzdelávaní budú vzdelávania v oblasti kontroly výkonnosti,
medzinárodné stáže, odovzdávanie príkladov tzv. dobrej praxe, účasť zahraničného
experta/zahraničných expertov na problematiku kontroly výkonnosti na seminároch v SR,
určených pre zamestnancov NKÚ SR a pod. NKÚ SR bude vyžadovať od zamestnanca
úspešné ukončenie každého vzdelávania a tiež prípadný záväzok zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere s NKÚ SR minimálne určitý čas v závislosti od dĺžky vzdelávaní
a ich finančnej náročnosti.
Pri tvorení zoznamu vzdelávaní sa bude prihliadať aj na možnosti spolupráce a vzájomnej
výmeny pracovných skúsenosti na medzinárodnej úrovni z najvyšších kontrolných
inštitúcií z iných krajín, združených v EUROSAI a INTOSAI.

Aktivita 4:

Hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI
a odporúčaniami INTOSAI

Hodnotenie kvality NKÚ SR sa uskutoční ako:
-

hodnotenie kvality NKÚ SR samohodnotením prostredníctvom PMF
hodnotenie kvality NKÚ SR prostredníctvom Peer Review
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Vzhľadom na povahu procesu Peer Review a pravdepodobné zverejnenie zistení, je
dobrou praxou pre NKI najprv preskúmať svoj stav sebahodnotením a iniciovať nápravné
opatrenia pred tým, než sa vykoná Peer Review zahraničnými NKI. Existujú rôzne
nástroje na sebahodnotenie NKI (napr. PMF, ITSA, ITASA, iCAT a iné). Sebahodnotenie je
veľmi užitočným prostriedkom na pomoc NKI pri určení zamerania navrhovaného Peer
Review. Peer review potom môže zahŕňať posúdenie primeranosti nápravných opatrení
prijatých v nadväznosti na sebahodnotenie.
Zároveň NKI by mala tiež zohľadniť výsledky iných dokončených interných hodnotení,
inšpekcií a prijatých vnútorných opatrení, ktoré prijala v nedávnej minulosti na
monitorovanie pokroku a plnenia opatrení alebo na účely kontroly kvality. Výsledky
týchto hodnotení môžu poskytnúť ďalší dôležitý údaj pri definovaní zamerania a rozsahu
Peer Review.

4.1 Hodnotenie kvality NKÚ SR samohodnotením prostredníctvom PMF

Kolégium NKÚ SR v júni 2016 rozhodlo, že v rámci rozvoja svojho úradu využije PMF na
analýzu svojich vnútorných procesov. Kolégium ďalej rozhodlo, že táto analýza bude
vykonaná formou samohodnotenia.

PMF - Performance Measurement Framework, (ďalej „PMF“) je nástroj na hodnotenie
kvality, ktorý je prispôsobený potrebám Najvyšších kontrolných inštitúcií . Ide o zoznam
22 merateľných ukazovateľov, ktorými je možné zmapovať silné a slabé stránky
jednotlivých NKI. PMF vypracovala Pracovná skupina INTOSAI pre hodnoty a prínosy NKI
a jeho finálna verzia bola schválená na kongrese INTOSAI v decembri 2016.

PMF predstavuje prehľad najlepšej praxe v rámci všetkých činností NKI (kľúčových aj
podporných) a počas jeho aplikácie je možné získať naraz a v relatívne krátkom čase
komplexný obraz o hodnotenej inštitúcii. Hodnotiace kritériá PMF vychádzajú z:



medzinárodných kontrolných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií
ISSAI,
príručiek a manuálov INTOSAI k strategickému plánovaniu, riadeniu ľudských
zdrojov, komunikácii a podobne.

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) je medzinárodná
organizácia, združujúca najvyššie kontrolné inštitúcie z celého sveta. Medzinárodné
kontrolné štandardy ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions)
predstavujú súbor kompletných a aktualizovaných profesionálnych štandardov a
príkladov dobrej praxe pre najvyššie kontrolne inštitúcie, oficiálne združené v INTOSAI.
Tieto štandardy stanovujú predpoklad pre správne fungovanie a profesionálne riadenie
NKI a základné princípy kontroly organizácií a inštitúcií verejnej správy.

V rámci Aktivity 4 sa predpokladá uskutočnenie samohodnotenia NKÚ SR a posúdenie
jeho kvality inou NKI zo zahraničia, pravdepodobne NKÚ z ČR. Pracovníci z iného NKI
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budú priebežne posudzovať kvalitu samohodnotenia a následne vydajú stanovisko, či
získali primerané uistenie o tom, že:
a) v samohodnotiacej správe sú uvedené pravdivé skutočnosti,
b) v zmysle metodiky PMF bol dodržaný
- postup samohodnotenia,
- spôsob bodovania jednotlivých ukazovateľov,
- obsah a štruktúra samohodnotiacej správy,
c) ukazovatele boli vyhodnotené na základe dostatočných dôkazov,
d) v samohodnotiacej správe boli identifikované väzby medzi kľúčovými zisteniami,
e) skutočnosti uvedené v súhrnnom zhrnutí sú v súlade s informáciami uvedenými
v ostatných častiach samohodnotiacej správy,
f) závery samohodnotenia sú podložené dôkazmi.
Samohodnotenie sa uskutoční od mája do decembra 2017. Samohodnotenie vykonajú
interní zamestnanci NKÚ SR. Pre zahraničných expertov z iného NKI zo zahraničia, ktorí
budú robiť posúdenie kvality samohodnotenia, bude potrebné zabezpečiť ubytovanie,
stravu, úhradu cestovných nákladov, úhradu nákladov za hodnotenie, preklad materiálov,
ktoré budú predmetom hodnotenia do príslušného jazyka NKI, ktorá bude vykonávať
externé hodnotenie kvality a následne aj správ z hodnotenia do slovenského jazyka
a pod.

4.2 Hodnotenie kvality prostredníctvom Peer Review

Peer Review je nezávislé medzinárodné posúdenie kvality NKI, ktorého cieľom je posúdiť
kvalitu a efektívnosť kontrolnej činnosti.
NKÚ SR v rámci Peer Review si kladie za cieľ napomôcť NKÚ SR zlepšiť vlastné činnosti
a výkonnosť a získať informácie o najlepších postupoch iných NKI, ktoré následne môže
implementovať do vlastných interných predpisov.
Peer Review je efektívne vykonať až následne po realizácií interného samohodnotenia
prostredníctvom PMF, pretože to pomôže identifikovať oblasti, na ktoré je potrebné
zamerať Peer Review (napr. strategické plánovanie, komunikácia, metodiky kontroly
výkonností a pod.).
NKÚ SR plánuje realizovať hodnotenie kvality prostredníctvom Peer Review v rokoch
2019 až 2020. Hodnotenie Peer Review bude nadväzovať na samohodnotenie kvality NKÚ
SR pomocou PMF, ktoré sa uskutoční v roku 2017. Pred samotným Peer Review NKÚ SR
vyberie oblasti, v ktorých uskutoční Peer Review a následne nadviaže spoluprácu s inými
NKI zo zahraničia, ktoré toto hodnotenie vykonajú.

V rámci národného projektu sa predpokladá úhrada nákladov pre zahraničných expertov
z iného NKI zo zahraničia, ktorí budú robiť Peer Review, t.j. ubytovanie, strava, úhrada
cestovných nákladov, úhrada nákladov za hodnotenie, administratíva, preklad
materiálov, ktoré budú predmetom hodnotenia do príslušného jazyka NKI, ktorá bude
vykonávať externé hodnotenie kvality Peer Review a následne aj správ z hodnotenia Peer
Review do slovenského jazyka a iné náklady.
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Na základe výsledkov obidvoch hodnotení kvality (PMF a Peer Review) sa vypracuje súbor
opatrení na zlepšenie činnosti NKÚ SR. Tieto opatrenia budú zamerané najmä na úpravu
interných predpisov, týkajúcich sa všeobecných pravidiel kontrolnej činnosti (Smernica
o pravidlách kontrolnej činnosti NKÚ SR, Príručka pre plánovanie kontrolnej činnosti NKÚ
SR) a jednotlivých typov kontroly (Príručky pre kontrolu výkonnosti, kontrolu súladu
a finančnú kontrolu).

Na základe výsledkov hodnotení kvality (PMF a Peer Review) bude aktualizovaná
Stratégia rozvoja NKÚ SK, vypracovaný nový Strategický plán kontrolnej činnosti NKÚ
SR, ktorý bude v súlade s najlepšou praxou NKI. Na tieto strategické materiály budú
nadväzovať nasledujúce materiály - ročné plány kontrolnej činnosti (jednotlivé kontrolné
akcie), plány vzdelávacích, komunikačných a medzinárodných aktivít a plány hodnotenia
kvality kontrolnej činnosti.

9. Spolupracujúce subjekty (partneri národného projektu v rozsahu partnerskej
zmluvy):

NKÚ SR nebude realizovať národný projekt v spolupráci s partnermi v rámci partnerskej
zmluvy.

10. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu
národného projektu:

Na realizáciu národného projektu NKÚ SR je potrebná suma 2 284 tis. EUR.
11. Východiská pre určenie indikatívnej výšky rozpočtu:

Výška finančných prostriedkov, určených na realizáciu národného projektu bola
stanovená na základe týchto skutočností:

-

predpokladaný vývoj cien tovarov a služieb na Slovensku v období 2017-2020,
marketingový prieskum vzdelávacích inštitúcií, vzdelávacích podujatí, seminárov,
školení,
predpokladaný vývoj počtu zamestnancov NKÚ SR v období 2017-2020,
plánovaný počet analytikov z analytickej jednotky NKÚ SR, zapojených do
vzdelávania, v období 2017 – 2020 sa predpokladá účasť 30 až 34 analytikov na
vzdelávaniach,
plánovaný počet domácich/zahraničných expertov (1 až 2 experti/rok),
zapojených do národného projektu ako lektorov seminárov a odborníkov pre
analytickú jednotku NKÚ SR a pre kontrolu výkonnosti v období 2017 až 2020,
plánovaný počet štúdií, expertíz a posudkov, vypracovaných externými expertmi,
v období 2017 až 2020
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-

-

plánovaný počet zamestnancov NKÚ SR (cca 100) okrem analytikov, zapojených
do vzdelávania v SR a v zahraničí,
plánovaný počet odborných kapacít, zapojených do projektu a to:
odborný garant pre vzdelávanie (1 až 2)
odborný garant pre hodnotenie kvality NKÚ SR (1)
vedúci tímu PMF (1)
metodik PMF (1)
vedúci tímu posudzovateľov kvality samohodnotenia z iného NKI zo zahraničia (1)
plánovaný počet hodnotiteľov kvality pre jednotlivé oblasti činnosti NKÚ
SR (8 posudzovateľov kvality samohodnotenia z iného NKI zo zahraničia
a 8 hodnotiteľov z NKÚ SR,
externí experti z iných NKI zo zahraničia pre vykonanie Peer Review (5-8)
plánovaný počet interných zamestnancov, zapojených do riadenia a administratívy
projektu (cca 10),
predpokladané trvanie národného projektu (4 roky).

12. Predpokladaná dĺžka trvania realizácie hlavných aktivít projektu
(v mesiacoch):

Hlavné aktivity projektu budú trvať 48 mesiacov.
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