
Zamestnávateľské združenia, obchodné a 
priemyselné komory a podnikateľské asociácie 
hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law 
iniciatíva) vnímajú dôležitosť transparentného 
procesu výberu vedenia Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky, ktorý jediný  zabezpečí 
výber najkvalitnejších uchádzačov a tým posilní 
dôveru verejnosti a biznis komunity v profesionalitu 
verejných inštitúcií nevyhnutných pre atraktívne 
podnikateľské prostredie a vymožiteľnosť práva. 

Iniciatíva za právny štát vo svojom strategickom 
dokumente z roku 2019 pod názvom 
Konkurencieschopné Slovensko: Desatoro pre 
férové a predvídateľné podnikanie zaradila 
medzi priority v rámci boja proti korupcii potrebu 
budovania a upevňovania nezávislých regulačných 
a kontrolných inštitúcií, ktoré sa podieľajú nielen na 
nastavení spravodlivého legislatívneho rámca, ale 
aj na výkone dohľadu hospodárneho nakladania 
verejných zdrojov. Ich dôveryhodnosť sa odvíja od 
schopnosti nestranného rozhodovania na základe 
faktov a dát, zamedzenia konfliktu záujmov, ale 
aj spôsobu výberu vrcholných predstaviteľov, 
ktorý často podlieha vplyvu politických strán či 
záujmových skupín.  

Z toho dôvodu je „zavedenie povinných verejných 
vypočutí kandidátov na vedúce funkcie týchto 
úradov či zapojenie čo najširšieho spektra 
relevantných inštitúcií do výberového procesu“ 
esenciálne.

Veľmi pozitívne sme prijali, že aj samotné 
Programové vyhlásenie vlády SR (PVV) deklarovalo 
ambíciu budovať nezávislé a silné kontrolné 
inštitúcie, pričom sa v ňom uvádza, že „jedným zo 
základných predpokladov v boji proti korupcii sú 
silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné 
inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a 
systémové chyby.“ Rovnako pozitívne následne 
združenia podnikateľov a obchodné komory vnímali 
snahu vlády SR napĺňať túto ambíciu pri mnohých 
dôležitých výberových konaniach: Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb či Rada Úradu pre 
verejné obstarávanie. 

Aktuálne je najlepšou možnosťou opäť prakticky 
potvrdiť záväzok z PVV a to transparentným 
výberom na neobsadenú pozíciu riaditeľa 
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
ktorý je vzhľadom na význam tejto inštitúcie pre 
dôveru verejnosti v profesionalitu verejnej správy 
jedným z najdôležitejších. 

Na základe vyššie uvedeného žiadame vládu SR, 
aby pri výbere predsedu NKÚ zabezpečila takú 
kvalitu výberového procesu, ktorý bude reflektovať 
jej vlastné záväzky voči výberovým procesom do 
regulačných a kontrolných orgánov a inštitúcií a 
význam, ktorý NKÚ reprezentuje pre vládu zákona. 
Kandidáti na túto dôležitú pozíciu musia nevyhnutne 
spĺňať nielen prísne odborné, ale aj osobnostné 
kritériá a preto očakávame, že do výberového 
procesu budú zapojené relevantné inštitúcie tak, ako 
tomu bolo v minulosti. 
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Požadujeme, aby výberové konanie na predsedu 
NKÚ spĺňalo predovšetkým nasledovné kritériá, 
ktoré majú za cieľ zabezpečiť čo najkvalitnejší výber:

• Otvorenosť a transparentnosť výberového 
konania s vopred známymi kritériami výberu;

• Verejné vypočutie kandidátov s online 
streamovaním a možnosťou kladenia otázok 
prítomnými aj online účastníkmi vypočutia;

• Výberová komisia za účasti nielen 
predstaviteľov vlády, ale aj predstaviteľov 
mimovládnych organizácií (najmä 
protikorupčných) a odborníkov na 
hospodársku súťaž zo súkromnej alebo 
akademickej sféry;

• Transparentné kritériá hodnotenia kvality 
kandidátov.

V záujme výberu najkvalitnejšieho nového 
vedenia NKÚ spĺňajúceho všetky požadované 
kritéria sme pripravení aktívne sa zúčastniť 
výberového procesu formou aktívnej účasti vo 
Výberovej komisii.
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