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Vážené dámy a páni,  
 
      ponuku na účasť na tomto stretnutí som prijala od pani Sičákovej-Beblavej 

pri príležitosti jej návštevy na našom úrade. Prijala som ju temer automaticky, 

 s tým, že sme sa – ako nové vedenie NKÚ – zamerali na aj na hľadanie nových 

kontaktov a možností spolupráce nášho úradu so všetkými inštitúciami, ktoré 

môžu byť užitočné nám a ktorým, naopak – môžeme byť užitoční my. A tu niet 

vôbec žiadnych pochybností, že hlavné pole pôsobnosti kontrolného úradu 

a Trasparency International  sa v mnohom prelínajú a náš cieľ je veľmi 

podobný – zabezpečovanie čistoty a odhaľovanie odchýlok vo verejných 

financiách a v nakladaní s majetkom štátu. ... Zrejme neuniklo Vašej 

pozornosti, že po dlhšom a opakovanom úsilí môžeme od včera hovoriť aj o 

tom, že sa naša pôsobnosť rozšírila aj na celú oblasť správy verejných statkov 

obcí a vyšších územných celkov. Celkom iste bola TIS jednou z mála inštitúcií, 

ktorá nás v tejto snahe podporovala od samého začiatku. 

      Dnes je teda v našej kompetencii ústavne zakotvená kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov, overovanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účelovosti všetkých finančných prostriedkov daňových 

poplatníkov a majetkových operácií v celej škále inštitúcií - počnúc štátnymi 

orgánmi, štátnymi fondami, obce, VÚC-ky, ...cez rozpočtové a príspevkové 

organizácie nimi zriadené, nakladanie s prostriedkami EÚ, ale aj kontrola 

právnických osôb s majetkovou účasťou obcí a samosprávnych krajov.  

A samozrejme, máme právo kontrolovať  právnické aj fyzické osoby, ak 

čerpajú dotácie zo ŠR alebo z eurofondov alebo z inej zahraničnej pomoci. Len 

okrajovo, na doplnenie tejto informácie, ešte spomeniem, že náš úrad je v tomto 

programovacom období tiež Certifikačným orgánom pre čerpanie prostriedkov 

SAPARD a tzv. Winding- up body (t.j. ukončovací orgán) pre čerpanie 
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štrukturálnych fondov (všetkých, t.j. EAGGF, ESF, EF pre regionálny rozvoj 

a tzv. Iniciatívy) ako aj pre čerpanie Kohézneho fondu.  Ak má niekto z vás 

záujem o ďalšie spresnenie či doplnenie – rada tak urobím v rámci diskusie 

.......... ale  ........ teraz by som chcela prejsť k problematike 3P, či Public Private 

Partnership.  

 

Oficiálne, sme sa s ňou na pôde úradu doposiaľ nestretli. A teda, ak bolo 

v názve môjho vystúpenia uvedené, že ide o VÝZVY, je to veľmi trefné, 

pretože nás to predovšetkým primälo pátrať v ekonomickej teórii i v praxi, čo je 

podstatou PPPprojektov  a čo by nás v tejto oblasti – okrem osobného záujmu 

o nové veci – malo zaujímať aj profesionálne a inštitucionálne. ....(VÝZVA 1)  

Z webstránky MF a  konzultáciami sme sa dopracovali k základným 

informáciám, ktoré spolu s dnešnými vystúpeniami svedčia o tom, že 

v súčasnosti vrcholia prípravy legislatívneho a organizačného vymedzenia 

uplatňovania PPP projektov aj na Slovensku. Pripravujú sa tiež okruhy 

možných oblastí ich zavádzania (sociálna sféra, vzdelávanie, životné prostredie, 

stavby či rekonštrukcie ciest...) a hľadajú sa aj najvhodnejšie ich formy 

financovania či spolufinancovania.     ... Želám preto všetkým,  ktorí sú v tomto 

procese príprav zapojení, aby sa im podarilo nastaviť dobrý rámec a zadať 

dobré pravidlá fungovania PPpartnerstva. A dodávam, že ak to uznáte za 

vhodné – ponúkame možnosť konzultácie návrhov všetkých pripravovaných 

predpisov –  t.j. aj nad rámec riadneho legislatívneho procesu – teda aj mimo 

riadneho pripomienkového konania. 

 

Výzva 2  .... A ako môžeme v tejto oblasti predpokladať budúce pôsobenie 

NKÚ ?   
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        Vidiac dnešné naše kompetencie predpokladám, že sa zrejme stretneme 

najmä pri  projektoch, ktoré budú priamo čerpať verejné financie, vrátane tých 

zo samosprávy.      Ale klasickú formu PPPprojektov vidím skôr tak, že 

kontrolou budeme môcť posúdiť zadanie predmetu obstarania prác a služieb, 

prípadne očakávanú efektívnosť budúcej spolupráce podľa zmluvy alebo 

právnu a obsahovú úroveň zmluvy o projekte.  Najmä preto, že podstatou 

zmluvy bude zrejme dlhodobý záväzok objednávateľa daného verejného 

záujmu/statku.  Nie však hospodárnosť vykonávania danej činnosti. ... 

Nakoniec – práve preto to zadáme súkromnej spoločnosti, že bude jej 

imanentným záujmom  „produkovať a predávať“ daný verejný statok čo 

najhospodárnejšie. Tak aspoň ja dnes vnímam cieľ PPpartnerstva. 

Budem rada, ak v diskusii spoločne nájdeme aj ďalšie spoločné témy. 

 
Záverom by som sa vám ešte raz chcela poďakovať za možnost zúčastniť sa na 
tomto zaujímavom podujatí a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
 
 
 
ZD, Bratislava, 28.09.2005 


