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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní Jorga Kristijana Petroviča za člena Dvora audítorov
(C9-0408/2021 – 2021/0805(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade 
s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C9-0408/2021),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0005/2022),

A. keďže Rada listom z 5. novembra 2021 konzultovala s Parlamentom návrh 
na vymenovanie Jorga Kristijana Petroviča za člena Dvora audítorov;

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä 
pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

C. keďže výbor následne 10. januára 2022 uskutočnil vypočutie kandidáta, na ktorom 
kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Jorga Kristijana Petroviča za člena Dvora 
audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 
audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 
štátov.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS JORGA KRISTIJANA PETROVIČA

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Február 2013 – súčasnosť Člen Dvora audítorov Slovinskej republiky - prvý podpredseda 
Dvora audítorov Slovinskej republiky

2004 – 2013 Najvyšší štátny audítor, vedúci oddelenia Úradu pre audit rozpočtu, 
spravodlivosti a politických strán na Dvore audítorov Slovinskej 
republiky

1999 – 2004 Hlavný referent pre financie a rozpočet obce Trzin

1996 – 1999 Asistent audítora na Dvore audítorov Slovinskej republiky

VZDELANIE

2004 Magisterský titul, Univerzita v Ľubľane, Ekonomická fakulta, 
Univerzita v Ľubľane (účtovníctvo a audit)

1996 Bakalársky titul, Univerzita v Ľubľane, Ekonomická fakulta, Univerzita 
v Ľubľane (financie)

ZRUČNOSTI

Rodný jazyk
Slovinský jazyk

Cudzie jazyky

POROZUMENIE ROZPRÁVANIE PÍSOMNÁ 
KOMUNIKÁCIA

Počúvanie s 
porozumením

Čítanie s 
porozumením

Rečová 
komunikácia

Hlasové 
správy

Anglický jazyk                 C2 C2 C2 C2 C2
Nemecký jazyk                  C1 C1 C1 C1 C1
Chorvátsky jazyk                  C1 C1 C1 C1 C1

Úroveň: A1 a A2: Používateľ základného jazyka – B1 a B2: Samostatný používateľ – C1 a C2: Kvalifikovaný 
používateľ
Spoločný európsky jazykový rámec

Komunikačné schopnosti    
- Vynikajúce komunikačné schopnosti využívam ako člen Dvora audítorov Slovinskej 

republiky – prvý podpredseda Dvora audítorov Slovinskej republiky.
- Vynikajúce komunikačné zručnosti využívam ako hosťujúci lektor na Ekonomickej 

fakulte Univerzity v Ľubľane, ako lektor na školeniach a konferenciách 
organizovaných Dvorom audítorov Slovinskej republiky, ako lektor na seminároch 
organizovaných Nebra doo, ako lektor na prednáškach a konferenciách 
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organizovaných Centrom excelentnosti vo financiách v Ľubľane, Globálnou 
iniciatívou pre daňovú transparentnosť, Goetheho inštitútom, Delegáciou EÚ v 
Ľubľane, Združením obcí a miest Slovinska, organizáciou Transparency 
International Slovinsko.

- Pri prezentácii správ Dvora audítorov v Národnom zhromaždení a v Národnej rade 
využívam vynikajúce komunikačné zručnosti.

- Svoje vynikajúce komunikačné zručnosti využívam pri prezentovaní správ Dvora 
audítorov na tlačových konferenciách a v rozhovoroch s novinármi.

- Vynikajúce komunikačné schopnosti som získal na Dvore audítorov Slovinskej 
republiky ako najvyšší štátny audítor – vedúci oddelenia auditu štátneho rozpočtu, 
spravodlivosti a politických strán. 

- Vynikajúce komunikačné zručnosti som získal na magisterskom stupni v odbore 
organizácia a manažment na Ekonomickej fakulte Univerzity v Ľubľane.

- Vynikajúce komunikačné zručnosti som získal v obci Trzin ako hlavný referent pre 
financie a rozpočet.

- Svoje výborné komunikačné zručnosti som využil ako predseda Rady rodičov 
Gymnázia Bežigrad (školské roky 2017/18 a 2018/19).

Organizačné/manažérske schopnosti
 - Vynikajúce manažérske schopnosti využívam vo vedúcej pozícii ako prvý 

podpredseda Dvora audítorov Slovinskej republiky, zodpovedný za polovicu 
všetkých auditov, v rámci ktorých Dvor audítorov ročne zverejní približne 90 správ 
o audite a následných správ, ktoré pripravujú zamestnanci (audítori, najvyšší štátni 
audítori, právna služba, senát Dvora audítorov, korektori, dizajnéri) na Dvore 
audítorov Slovinskej republiky (viac ako 130 zamestnancov).

- Vynikajúce organizačné a manažérske schopnosti som získal na Dvore audítorov 
Slovinskej republiky ako najvyšší štátny audítor – vedúci oddelenia auditu štátneho 
rozpočtu, spravodlivosti a politických strán (viac ako 20 zamestnancov).

- Výborné organizačné a manažérske zručnosti som nadobudol v obci Trzin ako vedúci 
oddelenia financií a rozpočtu.

- Svoje vynikajúce vodcovské schopnosti som využil ako predseda Rady rodičov 
Gymnázia Bežigrad.

- Ako zakladateľ a líder občianskej iniciatívy „Stop pôžičkám - zmena článku 149 
ústavy“, ktorá sa zasadzovala za zavedenie fiškálneho pravidla do slovinskej ústavy, 
som využil vynikajúce vodcovské schopnosti.

- Vynikajúce organizačné a manažérske zručnosti som využil vo viacerých 
projektových a pracovných skupinách na Dvore audítorov, ako aj pri školení 
organizátorov a medzinárodných inštitúcií. 

Odborné spôsobilosti     
- Mám vynikajúce odborné spôsobilosti v oblasti kontroly kvality, ktoré využívam 

vo vedúcej funkcii prvého podpredsedu Dvora audítorov Slovinskej republiky, 
zodpovedného za polovicu všetkých auditov Dvora audítorov Slovinskej republiky.

- Vynikajúce odborné spôsobilosti v oblasti plánovania auditov, vykonávania 
auditov a vypracovávania správ o audite a následných správ som získal na Dvore 
audítorov Slovinskej republiky ako vedúci oddelenia auditu štátneho rozpočtu, 
spravodlivosti a politických strán.
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- Vynikajúce plánovacie zručnosti som využil ako koordinátor prípravy stratégie 
Dvora audítorov na obdobie 2013 – 2020 a pri príprave výročných správ Dvora 
audítorov Slovinskej republiky a správ o činnosti Dvora audítorov Slovinskej 
republiky.

- Vynikajúce organizačné a koordinačné zručnosti som využil pri organizácii 
regionálnej konferencie o participatívnych rozpočtoch, ktorú v máji 2017 
zorganizoval Dvor audítorov v spolupráci s GIFT – Globálnou iniciatívou pre 
fiškálnu transparentnosť pre krajiny strednej Európy a západného Balkánu.

- Svoje vynikajúce pracovné zručnosti som zdokonaľoval ako člen nasledujúcich 
pracovných skupín:

Národné zhromaždenie Slovinskej republiky – Expertná skupina Ústavnej 
komisie pre zmenu článku 148 Ústavy Slovinskej republiky – Fiškálne 
pravidlo (2012)

Kontaktný výbor EUROSAI – Pracovná skupina pre deficity verejného 
auditu (2011 – 2012)

Kontaktný výbor EUROSAI – Pracovná skupina pre audity opatrení v čase 
finančnej a hospodárskej krízy (2009 – 2013)

Kontaktný výbor EUROSAI – Pracovná skupina pre spoločné audítorské 
štandardy a porovnateľné kritériá auditu (2009 – 2010)

Pracovná skupina pre zmluvu o EMS – iniciatíva európskych najvyšších 
audítorských inštitúcií na posilnenie funkcie externého auditu v súvislosti s 
EMS (2011 – 2012).

- Ako vedúci oddelenia rozpočtu a financií obce Trzin som získal vynikajúce zručnosti 
v oblasti prípravy rozpočtov, plnenia rozpočtov, rozpočtového účtovníctva, 
prípravy dodatočných rozpočtov, prípravy polročných správ, prípravy súvahy, 
prípravy výročných správ a prípravy ročnej účtovnej závierky. 

Digitálne zručnosti                                                                     

SEBAHODNOTENIE

Spracúvanie 
informácií Komunikácia Vytváranie 

obsahu Bezpečnosť Riešenie problémov

Pokročilý 
používateľ

Pokročilý 
používateľ

Samostatný 
používateľ

Základný 
používateľ

Základný 
používateľ

Digitálne zručnosti – sebahodnotiaca škála

- Dobrá znalosť nástrojov MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Publikácie     
BIBLIOGRAFIA
▪   Petrovič, J. K., V pričakovanju ustavne presoje rebalansa proračuna (V očakávaní 

ústavného preskúmania dodatočného rozpočtu), Delo, Gostujoče pero, COBISS.SI ID 
40097029, Ľubľana, 2. apríla 2019

▪   Petrovič, J. K., Výzvy Slovinska v oblasti štrukturálneho deficitu: Slovinsko – sociálne, 
hospodárske a environmentálne otázky; redaktor: Frane Adam (ISBN 9781634859196; 
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Kapitola 9 – strany 131 – 147: ): Nova Publishers New York, Copyright 2017 by Nova 
Science Publishers, Inc.

▪   Petrovič, J. K., Zdaj je čas za zmanjšanje javnega dolga! (Teraz je čas na zníženie 
verejného dlhu!), Slovenski čas: časnik za družbo in kulturo, príloha novín Družina ISSN: 
ISSN 1855-9379 – č. 80, december 2016, s. 4 – 5

▪   Petrovič, J. K., Fiskalna prilagoditev za leto 2017 je premalo ambiciozna (Fiškálna úprava 
na rok 2017 nie je dostatočne ambiciózna): Finance, ISSN: 1318-1548 - č. 233, 97, 23. 
mája 2016, s. 9

▪   Vesel, T., Petrovič, J. K., Jereb, S., Mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja 
kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti 
(Stanovisko k problematike verejných financií pri obstarávaní kapitálových investícií štátu 
a obcí a kapitálových investícií právnických osôb v ich vlastníctve): Zborník z konferencie 
[elektronický zdroj]/‘Izvajanje lokalnih javnih služb’ (Poskytovanie miestnych verejných 
služieb), 31. mája 2016, Ľubľana, Slovinsko; redaktor Boštjan Brezovnik: Maribor: 
Právnická fakulta = LeXonomica Press, 2016

▪   Petrovič, J. K., Strukturni primanjkljaj - kaj je, kolikšen je in kaj môže k njegovi odpravi 
prispeva novi ZJF? (Štrukturálny deficit – čo je to, aký je veľký a ako môže nový zákon o 
verejných financiách prispieť k jeho odstráneniu?): Pravna prax: PP: časopis za pravna 
vprašanja ISSN: 0352-0730 – roč. 35, č. 11, 17. marca 2016, príloha, s. II – VIII

▪   Petrovič, J. K., Merjenje‘višine poplav’ fiskalno pravilo nekoč in danes (Meranie „výšky 
povodne“: fiškálne pravidlo vtedy a teraz): Slovenski čas: časnik za družbo in kulturo : 
príloha novín Družina; ISSN 1855-9379 – č. 64, december 2015, s. 10 – 11

▪   Petrovič, J. K., Finančna transparentnost političnega delovanja in supervisory (Finančná 
transparentnosť politických aktivít a dohľad nad nimi): Zbornik 2015/1; dnevi prava 
zasebnosti in svobode izražanja (informačná publikácia 2015/1; Dni práva na súkromie a 
slobody prejavu), Kranjska Gora, 9. a 10. apríla 2015

▪   Petrovič, J. K., Fiskalno pravilo je brez švicarske formule mrtvo (Fiškálne pravidlo je bez 
švajčiarskeho vzorca mŕtve): Finance, ISSN: 1318-1548 – č. 233, 233, 2. decembra 2014, 
s. 8

▪   Petrovič, J. K., Objektivnost dela računskega sodišča (Objektívnosť práce Dvora 
audítorov): Zbornik: 20 let delovanja Računskega sodišča: neodvisnost, objektivnost, 
učinkovitost: (Informačná publikácia: 20 rokov fungovania Dvora audítorov: Nezávislosť, 
objektívnosť, efektívnosť) Dvor audítorov Slovinskej republiky, 2014 (Ľubľana: Littera 
picta)

▪   Petrovič, J. K., Poštenost računovodskih izkazov v javnem sektorju (Spravodlivosť 
finančných výkazov vo verejnom sektore): Zbornik/45. simpozij o sodobnih metodah v 
računovodstvu, financah in reviziji (Informačná publikácia/45. sympózium o moderných 
metódach v účtovníctve, financiách a audite), Ľubľana, 11. apríla 2013; editor: Turk, I., 
Asociácia ekonómov Slovinska; Združenie účtovníkov, pokladníkov a audítorov 
Slovinska, 2013, Ľubľana, Birografika Bori 

▪   Petrovič, J. K., Ko sanje postanejo realnost: zadolževanje države in zlato pravilo (Keď sa 
sny stávajú skutočnosťou: štátne pôžičky a zlaté pravidlo): Dnevnikov objektiv, ISSN: 
1854-6781 – č. 3, 21. januára 2012, s. 14

▪   Petrovič, J. K., Ustavno omejevanje javne porabe – načelo izravnanega proračuna in 
fiskalno pravilo ( Ústavné obmedzenie verejných výdavkov – princíp vyrovnaného 
rozpočtu a fiškálneho pravidla), Pravna praksa - časopis za pravna vprašanja, 30, 2011, 39-
40, s. 9 – 11
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▪   Hočevar M., Zaman M. and Petrovič J. K., Osnove računovodstva gospodarskeho in 
javnega sektorja ( Základy účtovníctva hospodárskeho a verejného sektora), Ľubľana: 
Fakulta verejnej správy, 2008, 393 strán.

▪   Petrovič, J. K., Prevzem javne infrastrukture v knjige občin in vpliv na njihove proračune 
(Prevzatie verejnej infraštruktúry do účtovníctva obcí – vplyv na ich rozpočty): Zbornik 
referatov / XI. posvetovanje Računovodstvo v veřejných podjetjih (Zborník referátov/XI. 
konzultácia s názvom Účtovníctvo vo verejných podnikoch), Portorož, október 2008

▪   Petrovič, J.K., Računovodsko evidentiranje različnih oblik javno-zasebnih partnerstev, 2. 
del (Účtovanie rôznych foriem verejno-súkromných partnerstiev, 2. časť), Revizor, roč. 19, 
2008, č. 6, s. 23 – 40.

▪   Petrovič, J.K., Računovodsko evidentiranje različnih oblik javno-zasebnih partnerstev ,1. 
del (Účtovanie rôznych foriem verejno-súkromných partnerstiev, 1. časť), Revizor, roč. 19, 
2008, č. 5, str. 26 – 40.

Študijné pobyty v zahraničí     
▪  august 2014: Goetheho inštitút, Hamburg, Nemecko. Program odbornej prípravy pre 

vyšších úradníkov EÚ a vysokých ministerských úradníkov z členských štátov EÚ a 
ďalších krajín. Téma: EÚ – Hamburg.

▪  september 2010: Goetheho inštitút, Düsseldorf, Nemecko. Program odbornej prípravy pre 
vyšších úradníkov EÚ a vysokých ministerských úradníkov z členských štátov EÚ a 
ďalších krajín. Téma: Politika v oblasti vnútorných záležitostí.

▪  október/november 2007: Goetheho inštitút, Mníchov/Frankfurt nad Mohanom, 
Nemecko. Program odbornej prípravy pre vyšších úradníkov EÚ a vysokých 
ministerských úradníkov z členských štátov EÚ a ďalších krajín. Téma: Rozpočet a 
finančné prostriedky.

▪   jún 1998: Národný kontrolný úrad, Londýn, Spojené kráľovstvo.

Hliníkové členstvo     
▪   Ekonomická fakulta, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko
▪   Goetheho inštitút, Nemecko

Viedol prednášky, semináre, školenia, okrúhle stoly
 ▪   Razkritja, ukrepi in priporočila na področju turizma lokalnih skupnosti (Zverejnenia, 

opatrenia a odporúčania v oblasti cestovného ruchu miestnych spoločenstiev); Prezentácia 
zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu ( ZSTR-1) a vyhlášok o turistickej dani, 
Spoločenstvo obcí Slovinska; marec 2018.

▪   Transparentnost proračuna Republike Slovenije: predstavitev rezultatov mednarodnega 
vprašalnika IBP Transparentnosť rozpočtu Slovinskej republiky: Prezentácia výsledkov 
medzinárodného dotazníka Medzinárodného rozpočtového partnerstva (IBP), Centrum 
excelentnosti v oblasti financií (CEF), Ľubľana, okrúhly stôl, február 2018

▪   Kako izkoristiti potencial EU (Ako využiť potenciál EÚ), NEBRA, január 2018
▪   Zaključni račun (Správa o rozpočte miestneho spoločenstva), NEBRA, január 2018
▪   Nadzorni odbori in priprava poročil (Dozorné výbory miestnych spoločenstiev a príprava 

ich správ o audite), NEBRA, november 2017
▪   Računsko sodišče (Dvor audítorov – ako to robíme?), Škola ekonómie a podnikania, 

Univerzita v Ľubľane, Ľubľana, október 2017
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▪   Zaključni račun (Správa o rozpočte miestneho spoločenstva), NEBRA, január 2017
▪   Računovodstvo, Računsko sodišče – interno izobraževanje (Účtovníctvo, Dvor audítorov – 

interné vzdelávanie), december 2016
▪   Po labirintih občinskega računovodenja (V labyrintoch komunálneho účtovníctva), 

NEBRA, december 2016 
▪   Putting Public Debt on Leash (Skrotenie verejného dlhu), medzinárodná konferencia 

SDEVAL, Sarajevo, október 2016
▪   Računsko sodišče (Dvor audítorov – ako to robíme?), Škola ekonómie a podnikania, 

Univerzita v Ľubľane, Ľubľana, október 2016
▪   Dialóg o kontrole dlhu a verejných výdavkov (seminár o legislatíve týkajúcej sa účasti 

verejnosti na rozpočtovom procese, GIFT a Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos), Mexico City, september 2016

▪   Fiškálna udržateľnosť – medzi pravidlami a inštitúciami, pracovná skupina kontaktného 
výboru: Daňové audity, Brdo pri Kranju, máj 2016

▪   Fiskalno pravilo (Fiškálne pravidlo), Fakulta sociálnych vied, Univerzita v Ľubľane, máj 
2016

▪   Nadzor nad ključnimi izzivi javnih financ (Kontrola kľúčových výziev v oblasti verejných 
financií) Kako prenoviti davčni sistem (Ako reformovať daňový systém, Dni účtovníkov 
2016), Portorož, apríl 2016

▪   Podnikateľská etika (Medzinárodný podnikateľský víkend, Diecézne klasické gymnázium), 
Šentvid, apríl 2016

▪   Zadolževanje občin (Komunálny dlh), NEBRA, marec 2016
▪   Strukturni primanjkljaj (štrukturálny deficit); (Kongres o verejnom práve), február 2016
▪   Priprava zaključnega računa (Príprava správy o rozpočte miestneho spoločenstva), 

NEBRA, január 2016
▪   Laudato si (Okrúhly stôl, Cankarjev dom), Ľubľana, november 2015
▪   Računsko sodišče (Dvor audítorov – ako to robíme?), Ekonomická fakulta, Univerzita v 

Ľubľane, Ľubľana, október 2015
▪   Transparentnost proračuna Republike Slovenije: predstavitev rezultatov mednarodnega 

vprašalnika IBP Transparentnosť rozpočtu Slovinskej republiky: Prezentácia výsledkov 
medzinárodného dotazníka Medzinárodného rozpočtového partnerstva (IBP), Centrum 
excelentnosti v oblasti financií (CEF), Ľubľana, okrúhly stôl, september 2015

▪   Po labirintih občinskega računovodenja (V labyrintoch komunálneho účtovníctva), 
NEBRA, september 2015

▪   Nadzorni odbori občin Dozorné výbory miestnych spoločenstiev) NEBRA, september 
2015

▪   Kako se izvede nadzor in izdela poročilo nadzornega odbora občine Dozorné výbory 
miestnych spoločenstiev – Ako vykonať audit a ako napísať správu o audite), NEBRA, 
september 2015

▪   Nadzorni odbori občin Dozorné výbory miestnych spoločenstiev) NEBRA, jún 2015
▪   Nadzorni odbori občin – kako se izvede revizija (Dozorné výbory miestnych spoločenstiev 

– Ako vykonať audit), NEBRA, jún 2015
▪   Transparentnost financiranja političnih strank in volilnih kampanj (Transparentnosť 

financovania politických strán a volebných kampaní), Dni transparentnosti a slobody 
prejavu, Kranjska Gora, apríl 2015
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▪   Zakon o volilni in referendumski kampanji – finančno pravna vprašanja z vidika 
organizatorja (Zákon o volebnej a referendovej kampani – finančné a právne otázky z 
pohľadu organizátora volebnej kampane), Okresný súd v Ľubľane, február 2015

▪   Fiskalno pravilo (Fiškálne pravidlo), Slovinský podnikateľský klub, január 2015
▪   Nadzorni odbori občin (Dozorné výbory miestnych spoločenstiev), NEBRA, január 2015
▪   Zaključni račun (Správa o rozpočte miestneho spoločenstva), NEBRA, január 2015
▪   Računsko sodišče (Dvor audítorov – ako to robíme?), Ekonomická fakulta, Univerzita v 

Ľubľane, Ľubľana, október 2014
▪   Monitoring lokalnih volitev (Monitoring miestnych volieb), Transparency International 

Slovinsko, september 2014
▪   Lokalne volitve – finančni vidik občin in organizatorjev kampanj (Komunálne voľby – 

finančný aspekt obcí a organizátorov kampaní), NEBRA, jún 2014
▪   Fiskalno pravilo (Fiškálne pravidlo), Rotary klub Medvode, marec 2014
▪   Zaključni račun (Správa o rozpočte miestneho spoločenstva), NEBRA, január 2014 
▪   Posilnenie najvyšších audítorských inštitúcií – slovinské skúsenosti, Centrum excelentnosti 

v oblasti financií (CEF), Ľubľana, január 2014
▪   Strategija Računskega sodišča RS (Stratégia Dvora audítorov Slovinskej republiky), 

Vzdelávací deň Dvora audítorov Slovinskej republiky, december 2013
▪   Računsko sodišče (Dvor audítorov – ako to robíme?), Ekonomická fakulta, Univerzita v 

Ľubľane, Ľubľana, október 2013
▪   Nadzorni odbori občin Dozorné výbory miestnych spoločenstiev) NEBRA, september 

2013
▪   Dlhodobá fiškálna udržateľnosť štátnych rozpočtov, pracovná skupina kontaktného výboru: 

Daňové audity, Postupim, Nemecko, jún 2013
▪   Fiskalno pravilo (Fiškálne pravidlo), Rotary Club Ľubľana, február 2012

Iné činnosti
▪   Beh: Ľubľanský maratón, 42 km – október 2009
▪   Turistika: Camino de Santiago (Saint Jean Pied de Port – Santiago de Compostela – 

Finisterre), 800+ km – apríl a máj 2019
▪   Horolezectvo: Julské Alpy, Karavanky, Kamnicko-Savinjské Alpy, Karnské Alpy, Vysoké 

Taury,...
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE JORGA KRISTIJANA PETROVIČA NA DOTAZNÍK

Dotazník pre kandidátov na členstvo v Dvore audítorov

Odborná prax

1. Opíšte, prosím, svoje odborné skúsenosti v oblasti verejných financií, či už ide 
o rozpočtové plánovanie, plnenie rozpočtu, rozpočtové riadenie, rozpočtovú 
kontrolu alebo audit. 

Rozpočty sú môj život. Už viac ako 20 rokov sa venujem zostavovaniu alebo revízii 
rozpočtu. 

Okrem priamych skúseností s prípravou rozpočtu, plnením rozpočtu, opravami rozpočtu, 
podávaním správ o plnení rozpočtu a auditom rozpočtu som sa podieľal aj na širších 
činnostiach súvisiacich s rozpočtovaním. Vo svojej kariére som sa stretol s výzvami pri 
navrhovaní rozpočtového a účtovného informačného systému, pri príprave rozpočtových, 
účtovných a audítorských právnych predpisov a pri riadení širšej národohospodárskej 
bilancie, ktorá je výrazne ovplyvnená fiškálnou politikou.

Moja prvá profesionálna skúsenosť s rozpočtami a príležitosť ponoriť sa do nich prišla už 
v rokoch 1998 – 1999, keď som bol pozvaný do pracovnej skupiny, ktorá v tom čase, v 
prvých rokoch existencie Dvora audítorov Slovinskej republiky (ďalej len „slovinský 
Dvor audítorov“), pracovala na novom prístupe k auditu štátneho rozpočtu. V tejto 
skupine som bol zodpovedný za návrh modelu štatistického vyhodnotenia zistených 
nezrovnalostí, modelu, ktorý by nám umožnil vydať audítorské stanovisko, a za súvisiace 
plánovanie auditovanej vzorky (podrobne opísané v časti 2.a).

V polovici roku 1999 som sa ujal novej výzvy a stal som sa vedúcim oddelenia financií a 
rozpočtu v tom čase novovytvoreného miestneho orgánu v Trzine. Začali sme na jednom 
počítači a v priebehu niekoľkých rokov sme vytvorili informačný systém, ktorý bol z 
hľadiska počtu vykonávaných funkcií porovnateľný s informačným systémom štátneho 
rozpočtu (podrobne opísané v bode 2.b). Počas piatich rokov vo funkcii som plánoval 
alebo priamo riadil prípravu piatich rozpočtov miestnych orgánov a niekoľkých 
opravných rozpočtov. Počas tohto obdobia som bol priamo zodpovedný za plnenie 
rozpočtu miestneho orgánu, od prípravy potrebnej dokumentácie pre každú platbu cez 
zabezpečenie hladkého priebehu celého procesu schvaľovania platieb až po priamu 
úhradu každej platby a súvisiace rozpočtové a účtovné záznamy. Zabezpečil som správne 
rozpočtové, účtovné a štatistické vykazovanie pri polročných a koncoročných 
uzávierkach (vrátane všetkých vykonaných zmien). 

V roku 2004 som sa na pozvanie vrátil na slovinský Dvor audítorov. Najskôr som rok 
viedol oddelenie auditu miestnych orgánov, v ktorom som sa opäť stretol s niekoľkými 
auditovanými rozpočtami miestnych orgánov. Niektoré z našich zistení sa týkali aj 
rozpočtového plánovania, plnenia rozpočtu, zodpovednosti, pôžičiek atď., a k mnohým z 
nich sme si vyžiadali vyjadrenia, aby sme mohli napraviť zistené nezrovnalosti. V 
prípadoch, keď to nebolo možné, sme vydali odporúčania, aby sa podobné nezrovnalosti 
v budúcnosti nevyskytovali.
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V roku 2005 som prevzal oddelenie auditu štátneho rozpočtu na slovinskom Dvore 
audítorov. Počas nasledujúcich 8 rokov som priamo plánoval a riadil audity rozpočtových 
účtov za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Tento proces bol 
každoročne kontinuálny a tvoril neoddeliteľnú (záverečnú) súčasť rozpočtového cyklu. 

V decembri a januári každého roka sme vypracovali plán auditu a súvisiace programy pre 
všetky oblasti auditu. Začiatkom januára sa časť nášho audítorského tímu ujala úlohy 
analyzovať predbežné elektronické údaje o rozpočtových transakciách za predchádzajúci 
rok a zároveň vykonať výber vzorky na audit. Práca audítorských tímov v teréne na 
každej priamej rozpočtovej položke sa potom sledovala na základe audítorských 
jednotiek vybraných do vzorky. Koncom marca každého roka slovinské ministerstvo 
financií predkladá Dvoru audítorov záverečný účet štátneho rozpočtu. Vtedy sme 
porovnali pôvodne získané údaje s konečnými údajmi. Všetky zistené nezrovnalosti sa 
zohľadnili pri (prípadných) opravách auditovanej vzorky. Akékoľvek dilemy sa riešili na 
koordinačných stretnutiach buď v rámci našich tímov, alebo v rámci oddelenia, alebo s 
pomocou Úradu pre právne záležitosti slovinského Dvora audítorov.

Od prijatia prvých zistení z auditu zaslaných našimi audítorskými tímami na základe 
úradných záznamov do začiatku júna pripravili vedúci jednotlivých sekcií auditu návrh 
správy o audite. Koncom júna sa uskutočnili prieskumné stretnutia s auditovanými 
subjektmi a komora slovinského Dvora audítorov rozhodla o ich námietkach v 
poslednom júlovom týždni. Správa o audite bola zverejnená v septembri, aby slovinská 
vláda mohla zaslať účtovnú závierku a príslušnú správu o audite Národnému 
zhromaždeniu do 1. októbra príslušného roka, ako to vyžaduje zákon. 

V roku 2013 som bol zvolený za prvého podpredsedu slovinského Dvora audítorov a 
člena trojčlennej komory. Ako príslušný člen komory som vykonával svoje povinnosti 
počas auditov ročných účtov štátneho rozpočtu v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 a 2020.

Vo fáze plánovania auditu sme koordinovali obsah plánov a programov auditu v rámci 
stanovených časových rámcov. Pri príprave návrhu správy o audite sme koordinovali 
zverejnenie chýb a nezrovnalostí v návrhu. Po uskutočnení prieskumných stretnutí s 
auditovanými subjektmi sme koordinovali:

- zverejňovanie chýb a nezrovnalostí,
- úpravy požadované audítorom (potrebné na opravu účtovných chýb),
- požadované nápravné opatrenie (potrebné na odstránenie nezrovnalostí) a
- odporúčania uvedené v návrhu správy o audite. 

Fáza po audite zahŕňala koordináciu posúdenia dôveryhodnosti a uspokojivého plnenia 
opatrení, ktoré mali auditované subjekty vykonať v súlade s požiadavkami, ktoré sme 
stanovili v správe o audite.

Od roku 2004 až dodnes som sa niekoľkokrát podieľal na príprave návrhov zmien a 
doplnení príslušných základných legislatívnych aktov: slovinského zákona o verejných 
financiách a slovinského zákona o účtovníctve. 

Prispel som aj k zakotveniu fiškálneho pravidla v slovinskej ústave a k vypracovaniu 
príslušného vykonávacieho zákona – slovinského zákona o fiškálnom pravidle (podrobne 
opísané v časti 2.c).
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Počas svojej kariéry, keď som pracoval na úrovni miestnych orgánov ako priamy 
zostavovateľ, vykonávateľ a spravodajca rozpočtu, ako aj na vnútroštátnej úrovni ako 
audítor rozpočtových účtov, som aktívne presadzoval a pomáhal realizovať myšlienku 
maximalizácie rozpočtovej transparentnosti a myšlienku maximálneho zapojenia občanov 
do všetkých fáz rozpočtového cyklu (od plánovania cez plnenie a podávanie správ až po 
audit).

Vždy som sa zasadzoval o vysokú úroveň transparentnosti činnosti politických strán, a to 
aj ako najvyšší štátny audítor – vedúci oddelenia auditu rozpočtu a politických strán – a 
neskôr ako prvý podpredseda slovinského Dvora audítorov. Slovinský dvor audítorov 
nielenže auditoval činnosť politických strán, ale aktívne sa podieľal aj na príprave 
všetkých právnych predpisov v tejto konkrétnej oblasti, a to buď nepriamo – 
prostredníctvom zistení v správach z ich auditu, – alebo priamo prostredníctvom 
pripomienok k návrhom zákonov a nariadení. 

Aktívne presadzovanie transparentnosti v oboch oblastiach – štátnom rozpočte a činnosti 
politických strán – viedlo k informačným riešeniam, ktoré občanom poskytujú hlbší 
prehľad o činnosti politických strán a vlády. Pokiaľ ide o štátny rozpočet, slovinskí 
občania môžu teraz dokonca denne sledovať príjmy a výdavky nášho štátneho rozpočtu 
(pozri: Štátny rozpočet (gov.si)).

Podpora aktívnej účasti občanov na príprave rozpočtov miestnych orgánov viedla v 
priebehu niekoľkých rokov k tomu, že čoraz viac miestnych orgánov sa rozhodlo pre 
postupy participatívneho rozpočtovania (podrobnejšie sa tomu venujem v časti 2.b). 

V roku 2019 som ako expert na verejné financie prispel do komentára k slovinskej 
ústave, kde som komentoval články 150 a 151. (Zdroj: e-KURS – Komentár k slovinskej 
ústave; Článok 150 – e-KURS; Článok 151 – e-KURS).

2. Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli?

Chcel by som zdôrazniť tieto: 

2a. Zavedenie modelu auditu ročných účtov štátneho rozpočtu Slovinska

V prvom období svojej kariéry na slovinskom Dvore audítorov (1998 – 1999) som bol 
členom projektového tímu, ktorý vyvinul nový prístup k auditu účtov slovinského 
štátneho rozpočtu. Boli to prvé roky existencie slovinského Dvora audítorov, počas 
ktorých bolo potrebné mnohé veci nanovo vybudovať. Slovinský Dvor audítorov, 
zriadený osobitným zákonom v roku 1994, začal pracovať 1. januára 1995. Audit 
štátneho rozpočtu bol kľúčovou prioritou, keďže v slovinskom zákone o Dvore audítorov 
sa stanovuje, že štatutárny audit sa musí vykonávať každoročne. Termín, do ktorého musí 
byť správa o audite zverejnená, je 1. októbra príslušného roka.

Členovia nášho projektového tímu získali základné poradenstvo na Národnom 
kontrolnom úrade (NAO) v Londýne v Spojenom kráľovstve, kde sme boli v roku 1998 
vybraní, aby sme sa zúčastnili jednomesačného školenia. Po našom návrate do Slovinska 
sa začali prípravy na vypracovanie prístupu k auditu štátneho rozpočtu, ktorý by v rámci 
správy o audite zabezpečil vydanie audítorských stanovísk o správnosti plnenia pre každé 
auditované ministerstvo, ako aj pre rozpočet ako celok. 
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V rámci tímu som bol zodpovedný za vypracovanie vedeckého prístupu, ktorý sa mal 
uplatňovať v procese plánovania potrebného rozsahu audítorských prác a následného 
hodnotenia výsledkov zistení z auditov. V súlade s usmerneniami, ktoré som dostal od 
svojich britských kolegov z NAO, a s usmerneniami vtedajšieho predsedu slovinského 
Dvora audítorov Prof. Dr. Vojka Antončiča som preskúmal, upravil a zaviedol systém 
výberu vzoriek peňažných jednotiek (MUS) na účely auditu rozpočtu. Tento systém 
používa na audity súladu väčšina najvyšších audítorských inštitúcií, väčšina komerčných 
audítorských spoločností a v neposlednom rade aj Európsky dvor audítorov pri 
vypracúvaní vyhlásenia o vierohodnosti (DAS alebo déclaration d'assurance, ako sa 
označuje vo francúzštine).

Model auditu zavedený v tom čase sa na slovinskom Dvore audítorov používa dodnes. 
Používa sa na ročný audit štátneho rozpočtu. Model auditu zahŕňa získavanie 
elektronických údajov od auditovaného subjektu (databáza všetkých transakcií získaná od 
slovinského ministerstva financií), spracovanie týchto údajov pomocou počítačového 
programu IDEA, navrhovanie vzoriek pre audit pomocou metódy výberu vzoriek 
peňažných jednotiek (od roku 2007 sa zahrnula len vzorka týkajúca sa plnenia celého 
rozpočtu, pretože v tom čase bolo prijaté rozhodnutie o ukončení vypracovávania 
stanovísk jednotlivých ministerstiev) a vyhodnotenie výsledkov na účely vypracovania 
audítorského stanoviska, ktoré sú odvodené zo štatistického odhadu 
najpravdepodobnejšej miery chybovosti, pričom sa pre tento odhad stanovuje dolná a 
horná hranica (za podmienky, že tieto odhady sú spoľahlivé na 95 %).

Slovinský Dvor audítorov uvádza vo svojich každoročných štatutárnych auditoch 
štátneho rozpočtu dve stanoviská, jedno k správnosti vykazovania a druhé k správnosti 
plnenia. Od počiatkov auditov rozpočtových účtov Slovinska bolo jedným z kľúčových 
cieľov Dvora audítorov dosiahnuť chybovosť pod prahom významnosti. Pokiaľ ide o 
presnosť účtovných závierok, cieľ bol splnený v prípade účtovných závierok za roky 
2019 a 2020. Tento úspech je výsledkom niekoľkoročného spoločného úsilia slovinského 
Dvora audítorov (ktorý každoročne zverejňuje výsledky auditu, požadované opatrenia a 
navrhuje opravy), ako aj slovinského ministerstva financií, najmä odboru rozpočtového 
účtovníctva, ktoré neustále modernizuje systém vnútornej kontroly a dopĺňa potrebné 
predpisy. 

Som naozaj rád, že som sa mohol aktívne podieľať na dosahovaní tohto cieľa, a som 
úprimne vďačný všetkým zúčastneným, že sa nám ho podarilo dosiahnuť.

2b. Vývoj finančného informačného systému pre nový miestny orgán

V júni 1999 som v rámci svojej kariéry mimo slovinského Dvora audítorov nastúpil na 
pozíciu vedúceho finančného oddelenia v novozaloženom miestnom úrade v Trzine. 
Základné problémy miestnych verejných financií sa veľmi nelíšia od problémov 
národných verejných financií. Zo skúseností môžem povedať, že sa zhodujú vo viac ako 
90 % scenárov. Zásadný rozdiel spočíva vo veľkosti a objeme finančných transakcií, čo 
znamená, že systém miestnej samosprávy musí pokrývať prakticky všetky procesy, ktoré 
pokrýva slovinské ministerstvo financií na vnútroštátnej úrovni, ale v oveľa 
obmedzenejšom rozsahu. Hlavný rozdiel spočíva len v niektorých aspektoch pokladnice, 
kde sú miestne orgány výrazne obmedzené zákonom. 

Ako vedúci finančného oddelenia v novovzniknutom miestnom orgáne som čelil výzve 
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vytvoriť rozpočtový a účtovný systém zdola nahor. Podobne ako štátne rozpočty, aj 
rozpočty miestnych orgánov prechádzajú niekoľkými fázami. 

Fáza 1 je fáza tvorby rozpočtu. Prvým krokom bolo navrhnúť a nastaviť systém v rámci 
informačného systému oddelenia financií a rozpočtu, ktorý by umožnil prípravu návrhov 
rozpočtov pre prvé a druhé čítanie v miestnej rade. Systém bol následne modernizovaný 
tak, aby umožňoval prípravu dvojročných rozpočtov a viacročných investičných 
záväzkov alebo plánov rozvoja. Systém rozpočtového plánovania bol navrhnutý tak, aby 
umožnil čo najväčšiu automatizáciu pri postupe prijatých rozhodnutí do fázy plnenia 
rozpočtu. Vzhľadom na obmedzené (ľudské aj finančné) zdroje nového miestneho orgánu 
a s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu nákladovú efektívnosť sa v prvých fázach plánovania 
návrhu informačného systému stanovilo ako jeden zo základných princípov jednotné 
zadávanie údajov. Systém rozpočtovania bol nastavený tak, aby podporoval transparentné 
plánovanie pre každú hospodársku oblasť a pre každý program a podprogram – až po 
jednotlivé rozpočtové položky a jednotlivé šesťmiestne účty. Už v tejto fáze boli 
poskytnuté odkazy na všetky prekladové tabuľky vytvorené pre rôzne potreby fázy 
finančného a rozpočtového výkazníctva (mesačné výkazy pre slovinské ministerstvo 
financií, polročné výkazy pre miestnu radu, opravné správy o rozpočte, ročné súvahy, 
rozpočtové účty, štatistické výkazy pre slovinský štatistický úrad, Slovinskú banku atď.)

Fáza 2 je fáza plnenia rozpočtu, ktorá je najtesnejšie prepojená s účtovnou časťou 
systému finančného účtovníctva. Starosta miestnej samosprávy – ako vedúci výkonnej 
zložky miestnej samosprávy, ako predseda miestneho orgánu a ako hlavná osoba 
zodpovedná za plnenie rozpočtu miestnej samosprávy – musí mať denne k dispozícii 
informácie potrebné na prijímanie všetkých rozhodnutí, ktoré majú pre miestnu 
samosprávu akékoľvek finančné dôsledky (krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé). To 
znamená, že systém poskytoval prehľad o rozpočtových prostriedkoch, ktoré boli v 
danom čase k dispozícii v každej rozpočtovej kapitole. Informácie pre každú rozpočtovú 
položku obsahovali údaj o výške rozpočtovej položky v schválenom rozpočte a 
informácie o všetkých dodatočných rozpočtových prostriedkoch presunutých do každej 
rozpočtovej položky (bežný rozpočet), informácie o už uhradených záväzkoch pre každú 
rozpočtovú položku, informácie o prijatých faktúrach splatných v nasledujúcich 30 dňoch 
(záväzná lehota na úhradu), informácie o uzatvorených zmluvách alebo už zadaných 
objednávkach a informácie o zostatku disponibilných rozpočtových prostriedkov (ešte 
nezaťažených alebo predbežne zaťažených) pre každú rozpočtovú položku. Systém 
rozpočtového výkazníctva tvoril neoddeliteľnú súčasť účtovného systému, z ktorého sa 
získavali všetky potrebné informácie. Účtovný systém bol navrhnutý nielen na 
poskytovanie informácií na účely plnenia rozpočtu (výdavkov), ale aj na zhromažďovanie 
všetkých informácií o rozpočtových príjmoch. Pozostával z niekoľkých rôznych modulov 
na oboch stranách (výdavky a príjmy). Na strane príjmov systém automaticky vytvoril 
zápisy na evidenciu všetkých príjmov – buď príjmov z daňových účtov, alebo príjmov z 
faktúr vystavených miestnym orgánom za nájomné alebo predaný majetok – na základe 
elektronického zberu údajov z platobných záznamov účtovníctva miestneho orgánu. Aj v 
tomto prípade bol systém nastavený na základe princípu jednotného zadávania údajov, 
pretože údaje na prípravu zápisov pre príjem z vystavených faktúr sa získavali z databáz 
vytvorených už pri vystavovaní faktúr. To isté platilo aj na strane výdavkov, kde sa údaje 
na vytvorenie zápisov získavali z platobných transakcií a porovnávali sa s údajmi, ktoré 
napĺňali databázy IT pri uzatváraní zmlúv alebo realizácii objednávok. Okrem toho boli s 
výdavkami prepojené špeciálne moduly pre mzdy a cestovné účty a modul pre účtovanie 
príspevkov za účasť na schôdzi a autorských honorárov. Základným kameňom systému 



PE700.503v03-00 16/32 RR\1246850SK.docx

SK

bola účtovná evidencie majetku a vlastného imania/pasív potrebných na zostavenie 
súvahy a výkazu o majetku miestneho orgánu. 

Fáza 3 je fáza podávania správ, v rámci ktorej sa získavali údaje zo všetkých uvedených 
záznamov. V polroku a na konci roka, ako aj v čase opravy rozpočtu sa tieto údaje 
zhromažďovali vo forme správy o plnení rozpočtu. Na konci bilančného roka bola 
zostavená na účely rozpočtového výkazníctva. 

Obdobie, počas ktorého sme vyvíjali systém „od koreňov po vetvy“, bolo intenzívne a 
únavné. Vypracovanie najefektívnejších riešení mi však prinieslo veľké uspokojenie. 
Dôležité bolo, aby mi starosta dôveroval a aby mi dal voľnú ruku pri 
navrhovaní/plánovaní systému alebo pri poverovaní programátorov programovaním 
jednotlivých modulov. Vďaka vysokej úrovni informatizácie a integrácie rôznych 
subsystémov sa naše oddelenie financií a rozpočtu počas celého obdobia úspešne 
vyrovnávalo s personálnymi a nákladovými obmedzeniami. 

Preto stále považujem tento projekt za veľmi úspešný – dosiahli sa ním všetky jeho ciele 
(urobili sme tie správne veci). Považujem ho za efektívny aj preto, že vykazoval vysoký 
pomer medzi účinkom (včasné a kvalitné informácie) a nákladmi – to znamená, že sme 
robili veci správnym spôsobom.

Aj po svojom návrate na slovinský Dvor audítorov som dlhé roky odovzdával poznatky a 
osvedčené postupy prostredníctvom rôznych prednášok, najmä poukazovaním na 
najčastejšie chyby v riadení miestnych orgánov. 

V poslednom období (od roku 2015) som tiež presadzoval víziu rozpočtovej 
transparentnosti a čo najväčšie zapojenie občanov do rozpočtových procesov – 
participatívne rozpočtovanie. 

Domnievam sa, že klesajúci záujem občanov o verejnú činnosť alebo účasť na 
demokratických procesoch, ktorý vyústil do klesajúcej volebnej účasti (volebnej 
absencie) v celej Európe, možno riešiť otvorením dverí priamej demokracii. 

Snaha o participatívne rozpočty stojí na troch pilieroch – transparentnosti a dostupnosti 
rozpočtových údajov, vplyve ľudí na rozpočtové rozhodnutia a vysokej rozpočtovej 
gramotnosti. Všetky tri piliere sú navzájom prepojené. Skúsenosti ukazujú, že počet 
občanov zapojených do procesov participatívneho rozpočtu sa z roka na rok zvyšuje len 
vtedy, ak majú pozitívnu spätnú väzbu, t. j. ak vidia hmatateľné výsledky svojej práce. 
Vysoká úroveň informovanosti verejnosti, transparentnosti a dostupnosti rozpočtových 
údajov je nevyhnutná na to, aby občania mohli plánovať a monitorovať realizáciu svojich 
nápadov v rámci rozpočtových cyklov. Ako následok dobrej informovanosti a videnia 
plodov svojej práce prichádza túžba občanov po vyššej úrovni zručností v oblasti 
rozpočtovania, čo z hľadiska interakcie povedie v nasledujúcich rokoch k ešte väčšej 
angažovanosti už zapojených osôb, zapojeniu nových ľudí a konštruktívnejším riešeniam 
v prospech celého miestneho spoločenstva. Keď ľudia cítia, že už nie sú vylúčení z 
priameho rozhodovania o svojom životnom prostredí, viac sa zapájajú do iných verejných 
záležitostí – v neposlednom rade do politického procesu či už ako kandidáti vo voľbách, 
alebo ako voliči.

2c. Ustanovenie fiškálneho pravidla a fiškálnej rady
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Na oddelení auditu štátneho rozpočtu slovinského Dvora audítorov (ktoré som viedol v 
rokoch 2005 až 2013) sme vykonávali audity s cieľom identifikovať rýchly nárast 
verejného dlhu. Nárast verejného dlhu sa výrazne prejavil po globálnej hospodárskej 
kríze, ktorá krajinu zasiahla v roku 2008. (Zdroje: Správa o audite za rok 2008: 
https://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/365/Javni_dolg.pdf; Správa o audite 
za rok 2013: https://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1231/Javni_dolg_2.pdf) 

Na základe dostupných informácií a zistení som si uvedomil, že tento problém sa bude 
musieť skôr či neskôr vyriešiť. Z dlhodobého hľadiska je potrebné zachovať rovnováhu 
vo všetkých záležitostiach. Chápem, že periodické nerovnováhy sa môžu prejavovať len 
ako hraničné fázy, ako medzistupne od jedného stavu rovnováhy k druhému, ale tieto 
prechody musia byť riadené z hľadiska veľkosti aj času. 

V októbri 2011 som ako prvý expert v Slovinsku uverejnil článok o fiškálnom pravidle. 
Tým som inicioval diskusiu o začlenení fiškálneho pravidla do slovinskej ústavy ako 
trvalého spôsobu riešenia problému nadmerného zadlženia. Prvé reakcie ukázali, že o 
diskusiu je rozhodne záujem. Ukazujú však aj to, že táto záležitosť musí byť verejnosti 
podrobnejšie a obšírnejšie predstavená. 

S pomocou podobne zmýšľajúcich kolegov som odvtedy pracoval na propagácii tejto 
myšlienky najmä organizovaním bezplatných prednášok a písaním populárnych článkov. 

Moja práca nielen v Dvore audítorov, ale aj v občianskej spoločnosti dokazuje moje 
osobné presvedčenie, že každý jednotlivec musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby 
dosiahol spoločné dobro. Nie som teda len človek, ktorý robí to, za čo je platený v rámci 
svojej profesie a v rámci svojich povinností, ale aj človek, ktorý sa vo svojom voľnom 
čase snaží ako aktívny občan o zmenu. 

V roku 2012 som bol pozvaný do skupiny expertov, ktorí pripravovali nové znenie 
článku 148 slovinskej ústavy. Uvedený článok bol novelizovaný v máji 2013. Po tejto 
novelizácii bol v júli 2015 prijatý slovinský zákon o fiškálnom pravidle. Okrem nových 
pravidiel sa zákonom zriadila aj fiškálna rada, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie 
fiškálneho pravidla. Obe tieto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 2 
rozpočtovej dohody (Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej 
únii), ktorý sa zaväzuje definovať fiškálne pravidlá a zriadiť nezávislú inštitúciu na 
dohľad nad ich dodržiavaním.

Zásada vyrovnaného rozpočtu v strednodobom horizonte, ktorá tvorí základný kameň 
fiškálneho pravidla, je inštitucionalizovanou zásadou, keďže sme využili legislatívny 
rámec na vytvorenie inštitúcie – fiškálnej rady – ktorá zabezpečuje dodržiavanie 
fiškálneho pravidla v rozpočtových procesoch. Fiškálnej rade nebol priznaný štatút 
ústavne kategorizovanej inštitúcie, keď bolo fiškálne pravidlo zakotvené v slovinskej 
ústave, ale zákon o jej zriadení bol prijatý v parlamente kvalifikovanou dvojtretinovou 
väčšinou. Uvedená kvalifikovaná dvojtretinová väčšina sa vzťahuje aj na voľbu všetkých 
troch členov fiškálnej rady. To určite zaručuje vysokú mieru legitimity, nezávislosti a 
integrity inštitúcie a jej členov. 

Ako aktívny iniciátor začlenenia fiškálneho pravidla do slovinskej ústavy a ako jeden z 
hlavných aktérov jeho tvorby a inštitucionalizácie som presvedčený, že Slovinsko je 
silným partnerom všetkých ostatných krajín EÚ, pokiaľ ide o dlhodobú stabilitu 
verejných financií. Svedčia o tom v neposlednom rade vysoký úverový rating Slovinska a 
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nízke úrokové sadzby na vládne pôžičky.

3. Aká je vaša profesijná skúsenosť s medzinárodnými multikultúrnymi 
a viacjazyčnými organizáciami alebo inštitúciami so sídlom mimo vašej domovskej 
krajiny?

Po dvojtýždňovom školení a tréningu som v druhej polovici školiaceho kurzu dostal 
príležitosť aktívne sa zúčastniť na štrnásť dní na práci vybraného tímu, ktorý vykonával 
audit Národnej advokátskej komory Spojeného kráľovstva. Po dvojtýždňovom školení a 
tréningu som v druhej polovici školiaceho kurzu dostal príležitosť aktívne sa zúčastniť na 
štrnásť dní na práci vybraného tímu, ktorý vykonával audit Národnej advokátskej komory 
Spojeného kráľovstva. Pri tejto úlohe som sa zameral na praktické dôsledky uplatňovania 
niektorých audítorských techník, ktorých teoretické znalosti sme získali počas prvých 
dvoch týždňov školenia. Celé školenie – prvá časť pozostávajúca z prednášok a druhá 
časť pozostávajúca z priamej práce v audítorskom tíme – prebiehalo len v angličtine.

Chcel by som tiež poukázať na niektoré ďalšie príklady mojej účasti na projektoch 
spolupráce a pracovných skupinách na medzinárodnej úrovni: 

▪ Člen pracovnej skupiny Kontaktný výbor – Pracovná skupina pre deficity verejného 
auditu (2011 – 2012).

▪ Člen pracovnej skupiny Kontaktný výbor – Pracovná skupina pre audity opatrení v 
čase finančnej a hospodárskej krízy (2009 – 2013).

▪ Člen pracovnej skupiny Kontaktný výbor – Pracovná skupina pre spoločné audítorské 
štandardy a porovnateľné kritériá auditu (2009 – 2010).

▪ Člen pracovnej skupiny pre zmluvu o EMS – iniciatíva európskych najvyšších 
kontrolných inštitúcií na posilnenie funkcie externého auditu v súvislosti s EMS (2011 – 
2012).

▪ Od roku 2016 sa aktívne zapájam do práce medzinárodnej mimovládnej organizácie 
GIFT – Global Initiative for Fiscal Transparency (Globálna iniciatíva za fiškálnu 
transparentnosť).

Okrem všetkých prednášok, ktoré som mal v Slovinsku, som počas svojej kariéry 
absolvoval aj niekoľko prednášok v zahraničí. Všetky boli prednesené v angličtine. 
Okrem angličtiny aktívne používam pri medzinárodných rokovaniach aj nemčinu a 
chorvátčinu.

4. Bolo vám udelené absolutórium za výkon riadiacich povinností, ktoré ste v minulosti 
plnili, ak sa takýto postup uplatňuje?

Slovinsko nemá takýto postup pre členov slovinského Dvora audítorov.

5. Ktoré z vašich doterajších funkcií boli výsledkom politickej nominácie? 

Slovinský zákon o Dvore audítorov stanovuje, že slovinský prezident vyzýva na 
predloženie návrhov spomedzi možných kandidátov na všetky tri miesta v Dvore 
audítorov. Po konzultácii s parlamentnými skupinami prezident navrhne Národnému 
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zhromaždeniu kandidáta na zvolenie. Kandidát je zvolený, ak zaňho hlasuje väčšina 
všetkých poslancov – najmenej štyridsaťšesť z deväťdesiatich. 

Na základe tohto protokolu ma slovinský prezident v roku 2013 navrhol Národnému 
zhromaždeniu na post prvého podpredsedu Dvora audítorov. V tajnom hlasovaní ma 
podporilo 82 z 99 členov.

6. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom 
profesionálnom živote podieľali?

Z hľadiska mojej profesionálnej kariéry by som vyzdvihol tieto tri rozhodnutia, ktoré 
považujem za najdôležitejšie: 

6a. Rozhodnutie, že súvaha by mala tvoriť neoddeliteľnú súčasť záverečného účtu 
štátneho rozpočtu Slovinska.

Slovinský Dvor audítorov počas svojich povinných auditov štátnych rozpočtových účtov 
zistil už pri audite v roku 2004 prvé prípady transakcií (prevzatie dlhu), ktoré boli 
zaznamenané len v súvahe. Zatiaľ čo v roku 2004 predstavovala uvedená suma len niečo 
vyše 18 miliónov EUR, v nasledujúcom roku – už v roku 2005 – bol zaznamenaný 
sedemnásobný nárast prevzatých dlhov, takmer 125 miliónov EUR. V tom čase sme sa s 
kolegami v záujme zabezpečenia úplnosti zaznamenávania príslušných transakcií a 
uprednostnenia obsahu pred formou rozhodli, že popri zmenách, ktoré bolo potrebné 
vykonať v súvahe, by sa výdavky na obstaranie pohľadávky alebo kapitálovej investície 
mali zaznamenávať a vykazovať aj na účte Finančné pohľadávky a investície a že výnosy 
z pôžičiek by sa mali zaznamenávať a vykazovať na účte Financovanie. Napriek 
výhradám slovinského Dvora audítorov v tomto smere Národné zhromaždenie schválilo 
štátny rozpočtový účet za rok 2004 a vláda zvýšila svoje investície tak, že v súvahe zostal 
zvýšený dlh. Napriek tomu to pomohlo vyhnúť sa zaťaženiu štátneho rozpočtu deficitom. 
Súvaha štátneho rozpočtu, ktorá začala netransparentne zvyšovať zostatok dlhu, nebola v 
tom čase súčasťou rozpočtových účtov, takže jej zostatky nemohli poslanci Národného 
zhromaždenia ani zďaleka kontrolovať. V nasledujúcich rokoch som preto trval na tom, 
aby sa súvaha stala neoddeliteľnou súčasťou záverečného účtu štátneho rozpočtu a aby 
slovinský Dvor audítorov každoročne vykonával jej audit. 

Slovinské ministerstvo financií a Národné zhromaždenie túto požiadavku prijali kladne a 
v priebehu nasledujúcich piatich rokov vypracovali a prijali príslušnú legislatívnu zmenu. 
Súvaha sa po prvýkrát stala súčasťou rozpočtových účtov za rok 2010. 

Na oddelení, ktoré som v tom čase viedol, sme súvahu kontrolovali v rámci auditu 
rozpočtových účtov. V roku 2012 oddelenie vykonalo aj audit súvahy v rámci auditu 
ročnej účtovnej závierky štátneho rozpočtu za rok 2011. 

V roku 2013 som bol zvolený do funkcie prvého podpredsedu slovinského Dvora 
audítorov. Ako člen som bol zodpovedný za audity súvahy za roky 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 a 2018, ktoré boli vykonané v rokoch 2013 až 2019. To znamená, že 
som sa priamo alebo nepriamo podieľal na všetkých prvých deviatich auditoch súvahy 
štátneho rozpočtu (súvaha za obdobie rokov 2010 – 2018).

6b. Strategický posun, ktorý upriamil pozornosť na problém rastúcej zadlženosti 
vlády a miestnych orgánov a na potrebu začať tento problém riešiť systémovo. 
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V časti 2.c. som uviedol podrobnosti o tom, ako by sa mali riešiť rastúce pôžičky. K 
zvyšovaniu dlhu však neprispieva len vláda. Prispeli k nim aj miestne orgány. Vo väčšine 
auditov miestnych samospráv sa nám podarilo pri niektorých príležitostiach odhaliť 
finančné dôsledky „neznesiteľnej ľahkosti pôžičiek“ – ak mi dovolíte parafrázovať 
Milana Kunderu, česko-francúzskeho spisovateľa. Niekoľko miestnych orgánov čelilo 
kolapsu a „nútenej správe“ pre chybné projekty financované prostredníctvom úverov. V 
reakcii na to sme spolu s ostatnými členmi komory slovinského dvora audítorov prijali v 
roku 2015 stanovisko k problematike verejných financií pri nadobúdaní kapitálových 
investícií štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy a kapitálových investícií 
právnických osôb v ich vlastníctve (https://www.rs-rs.si/stalisca-in-mnenja/stalisca-in-
mnenja/javne-finance/stalisce/mnenje-o-javnofinancnem-vprasanju-glede-pridobivanja-
kapitalskih-nalozb-drzave-in-obcin-ter-kapitals/). Stanovisko v tomto zmysle viedlo k 
zastaveniu akýchkoľvek ďalších investícií miestnych orgánov. Domnievam sa preto, že 
toto rozhodnutie možno z hľadiska jeho obsahu aj účinku považovať v Slovinsku za 
prelomové.

6c. Rozšírenie strategického zamerania auditov Dvora audítorov o ciele 
udržateľného rozvoja.

Hoci slovinský Dvor audítorov v niektorých ohľadoch pôsobí lokálne (v rámci národných 
hraníc), naše myslenie a činnosť sú do veľkej miery zosúladené s globálnymi aspektmi. 
Keď v roku 2015 členské štáty Organizácie Spojených národov prijali Agendu 2030 pre 
udržateľný rozvoj, ktorá spája tri rozmery udržateľného rozvoja (hospodársky, sociálny a 
environmentálny), ako ich definuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, na slovinskom Dvore 
audítorov sme sa rozhodli prispieť k ich implementácii podľa našich najlepších 
schopností prostredníctvom auditov a správ o auditoch. Samozrejme, slovinský Dvor 
audítorov zameral svoje audity na oblasti, v ktorých má Slovinsko najhoršie výsledky. 

Rozhodli sme sa tiež o vhodnom spôsobe strategickej komunikácie. Po zhliadnutí 
prednášky „Audit výkonnosti pripravenosti na implementáciu cieľov udržateľného 
rozvoja, eLearningový kurz“ (https://www.youtube.com/watch?v=NpQzARv_Vec), ktorú 
v roku 2017 predniesla pani Aránzazu Guillán Montero (vedúca pracovníčka pre správu 
vecí verejných a verejnú správu na UNDESA – Oddelení OSN pre hospodárske a 
sociálne záležitosti), som navrhol, aby sme v našich správach o audite jasne uviedli, že 
súvisia s cieľmi udržateľného rozvoja. Tým sme ďalej prispeli k podpore ich 
implementácie. Kolegovia tento návrh privítali. Už niekoľko rokov sú na prednej strane 
našich správ o audite uvedené príslušné piktogramy oblastí cieľov udržateľného rozvoja, 
ktorých sa audit týka.

Nezávislosť

7. Podľa zmluvy vykonávajú členovia svoje funkcie „úplne nezávisle“. Ako by ste si 
plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh? 

Podľa môjho názoru k nezávislosti vykonávania prispievajú tak nezávislosť inštitúcie 
(pozri časť 7.a), ako aj nezávislosť konkrétneho držiteľa funkcie (pozri časť 7.b). 
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7a. Nezávislosť inštitúcie 

Hlavnými nástrojmi, ktoré definujú význam nezávislosti najvyšších inštitúcií, sú 
rezolúcie Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/209 z roku 2011 a A/RES/69/228 z 
roku 2014. 

Limská deklarácia (od roku 2019 označovaná ako INTOSAI-P 1), ktorú prijal IX. 
kongres INTOSAI (Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) v roku 
1977, osobitne zdôrazňuje význam nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií, ktorá 
musí byť hlboko zakotvená v pevnom právnom rámci už od ústavnej úrovne. Pevný 
právny rámec je možný len s dobre fungujúcimi inštitúciami – takými, ktoré zaručujú 
právnu istotu, najmä možnosť obhajoby ich nezávislosti prostredníctvom konania pred 
ústavným súdom. Inštitúcie právneho štátu môžu dobre fungovať len v demokratických 
systémoch založených na zásade právneho štátu. Obe sú preto predpokladom nezávislého 
štátneho auditu. V kapitole II Limskej deklarácie sa zdôrazňuje potreba funkčnej a 
organizačnej nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií, ako aj dôležitosť ich 
finančnej nezávislosti.

O tri desaťročia neskôr Mexická deklarácia (od roku 2019 označovaná ako INTOSAI-P 
10), ktorú INTOSAI prijala na svojom XIX. kongrese, definovala nezávislosť najvyšších 
kontrolných inštitúcií prostredníctvom ôsmich kľúčových zásad: 

1. existencia zodpovedajúceho a účinného ústavného/zákonného/právneho rámca a reálne 
uplatňovanie ustanovení tohto rámca; 2. nezávislosť vedúcich predstaviteľov a členov 
najvyšších kontrolných inštitúcií (v prípade kolektívnych inštitúcií) vrátane istoty ich 
funkčného obdobia a zákonnej imunity pri bežnom výkone povinností; 3. dostatočne 
široký mandát a výhradná právomoc pri výkone funkcií najvyšších kontrolných inštitúcií; 
4. neobmedzený prístup k informáciám; 5. právo a povinnosť poskytovať správy o svojej 
činnosti; 6. sloboda rozhodovania o obsahu a načasovaní správ o audite, ako aj 
uverejňovania a rozširovania týchto správ; 7. existencia účinného mechanizmu na výkon 
odporúčaní najvyšších kontrolných inštitúcií; 8. finančná autonómia, autonómia v oblasti 
riadenia a administratívy a dostupnosť zodpovedajúcich ľudských, materiálnych 
a finančných zdrojov.

7b. Nezávislosť jednotlivca

Nezávislosť najvyšších kontrolných inštitúcií je neoddeliteľne spojená s nezávislosťou 
ich členov. Sú povinní zabezpečiť, aby ich nezávislosť nebola ich správaním nijako 
ohrozená. To, ako úspešní v tomto smere budú, závisí predovšetkým od ich integrity. 
Preto sú povinní oznámiť všetky potenciálne konflikty záujmov – finančné, politické 
alebo súdne – pred, počas a po výkone svojich povinností. 

Počas svojho funkčného obdobia sú tiež povinní odmietnuť akékoľvek pozvanie alebo 
dar, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie alebo ktoré by v očiach verejnosti mohli 
spochybniť ich nezávislosť, objektivitu alebo efektívnosť. Počas svojho funkčného 
obdobia sú tiež povinní odolávať akémukoľvek tlaku, či už na nich osobne alebo na 
inštitúciu, či už zo strany auditovaných subjektov, politikov, verejnosti alebo médií, a to 
bez ohľadu na to, či je vyvíjaný tlak na výber auditovaných subjektov, výber typu auditu, 
výber rozsahu auditu, výber načasovania auditu, výber poskytovateľov auditu, výber 
úrovne kvality alebo hĺbky auditu, výber dynamiky auditu alebo načasovanie zverejnenia 
správy o audite. 
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Podľa môjho názoru sa od jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na audite, vyžaduje len to, aby 
ctili zákon a svoje vlastné svedomie, na základe ktorého neustále posudzujú správnu 
rovnováhu medzi kvalitou a rýchlosťou auditu, čo je faktor, ktorý bude mať v konečnom 
dôsledku najväčší možný vplyv na audit. 

Ak budem vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, budem prísne dodržiavať 
zásady, ktoré som dodržiaval pri svojej práci na slovinskom Dvore audítorov. Koniec 
koncov, zaväzuje ma k tomu už zásada 4 INTOSAI – INTOSAI-P 20 –, podľa ktorej sa 
vyžaduje, aby najvyššie kontrolné inštitúcie uplatňovali vysoké štandardy integrity a 
etiky voči zamestnancom na všetkých úrovniach, ako aj ISSAI 130 – Etický kódex ako 
celok.

Pokiaľ ide o právny rámec, v ktorom Európsky dvor audítorov a jeho zamestnanci 
pracujú, som si vedomý:

– ustanovení článku 285 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa 
stanovuje, že Európsky dvor audítorov sa skladá z jedného štátneho príslušníka každého 
členského štátu a že jeho členovia sú pri výkone svojich povinností vo všeobecnom 
záujme Únie úplne nezávislí, 

– ustanovení článku 286 ods. 1, v ktorých sa stanovuje, že členovia Európskeho dvora 
audítorov sa vyberajú spomedzi osôb, ktoré patria alebo patrili vo svojich príslušných 
štátoch k externým audítorským orgánom alebo ktoré majú na túto funkciu osobitnú 
kvalifikáciu, a v ktorých sa uvádza, že: „Musia byť úplne nezávislí.“ 

– Tiež som si vedomý, že členovia Európskeho dvora audítorov pri výkone svojich 
povinností podľa článku 286 ods. 3 nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády 
ani od žiadneho iného orgánu. 

Ak budem vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, budem konať v súlade s 
ustanoveniami uvedených článkov Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s 
vykonávacími predpismi k rokovaciemu poriadku Dvora audítorov a všetkými ich tromi 
prílohami a napokon v súlade s kódexom správania členov Dvora audítorov.

Ku všetkým účastníkom auditu budem pristupovať rovnako, objektívne a nestranne. 
Svoje povinnosti budem vykonávať nezávisle od záujmov členských štátov a ich 
inštitúcií, politických strán, záujmových skupín alebo súkromných spoločností.

V rámci svojich možností zabezpečím, aby všetky správy Európskeho dvora audítorov o 
auditoch boli vypracované v súlade s Medzinárodnými štandardmi najvyšších 
kontrolných inštitúcií (ISSAI). Budem sa snažiť zabezpečiť, aby zistenia boli 
prezentované na základe zhromaždených audítorských dôkazov a aby audítorské 
stanoviská boli vyjadrené na základe objektívnych kritérií, ktorých obsah a spôsob 
uplatnenia sú v správach jasne uvedené, a aby zistenia aj závery boli prezentované čo 
najjasnejšie, najtransparentnejšie, najkonštruktívnejšie a predovšetkým nezaujato. 

Dovoľte mi, aby som na záver dodal niekoľko slov o konflikte záujmov. Ak sa počas 
svojej činnosti stretnem so záležitosťou, ktorá môže viesť k skutočnému alebo 
potenciálnemu konfliktu záujmov z mojej strany, alebo dokonca k vzniku dojmu 
konfliktu záujmov, budem o tom informovať predsedu Európskeho dvora audítorov a 
požiadam ho, aby túto záležitosť pridelil inému členovi Európskeho dvora audítorov. 
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Aj po skončení môjho funkčného obdobia budem z úcty k Európskemu dvoru audítorov, 
v duchu kolegiality voči všetkým jeho zamestnancom a v záujme ochrany našej spoločnej 
povesti naďalej konať v súlade s uvedenými normami.

8. Máte vy alebo vaši blízki príbuzní (rodičia, súrodenci, právny partner a deti) nejaké 
obchodné alebo finančné podiely alebo iné záväzky, ktoré by mohli byť v konflikte 
s vašimi budúcimi povinnosťami? 

Ani ja, ani nikto z mojich blízkych rodinných príslušníkov nemá obchodné alebo 
finančné záujmy či iné záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s mojimi budúcimi úlohami 
v Dvore audítorov.

9. Ste ochotní informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých vašich finančných 
záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich? 

Som pripravený oznámiť predsedovi Európskeho dvora audítorov všetky svoje finančné 
záujmy a iné záväzky a zverejniť tieto informácie, ako som to urobil v Slovinsku za 
posledných osem rokov v súlade s článkom 41 slovinského zákona o integrite a prevencii 
korupcie.

10. Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte 
podrobnosti. 

Nie som účastníkom žiadneho súdneho konania.

11. Máte politickú funkciu alebo mandát? Ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste 
v posledných 18 mesiacoch politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

V politike nemám aktívnu ani výkonnú funkciu.

12. Vzdáte sa po vymenovaní za člena Dvora audítorov akéhokoľvek volebného 
mandátu, ako aj akejkoľvek aktívnej funkcie a s ňou spojenej zodpovednosti 
v politickej strane?

Ak budem vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, budem pripravený 
odstúpiť zo svojej súčasnej funkcie v Slovinsku. 

Chcel by som dodať, že nie som členom žiadnej politickej strany.

13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu 
či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého 
pochádzate?

Ak by akýkoľvek audit Európskeho dvora audítorov odhalil akékoľvek dôkazy o 
možnom podvode, korupcii alebo inej nezákonnej činnosti, prijal by som všetky potrebné 
opatrenia, aby som o zisteniach informoval Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF), bez ohľadu na to, o koho ide alebo o ktorý členský štát. Povinnosťou člena 
Európskeho dvora audítorov zodpovedného za audit je bezodkladne informovať OLAF, 
ak sa pri audite zistí akýkoľvek dôkaz o možnom podvode, korupcii alebo inej 
nezákonnej činnosti, ako sa uvádza v rozhodnutí Dvora audítorov č. 97-2004 – Dohody o 
spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom. Podľa môjho názoru musí Dvor 
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audítorov ako celok a každý jeho člen ako jednotlivec preukázať nulovú toleranciu v 
prípadoch podvodov alebo korupcie, či už vo vlastných radoch, alebo medzi 
auditovanými osobami.

Vykonávanie úloh

14. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia 
vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Hlavnou zásadou je zásada zákonnosti. Je založená na zásadách účinnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti. Európsky parlament a Európsky dvor audítorov môžu 
prispieť k podpore dodržiavania týchto zásad prostredníctvom vhodného výberu auditov, 
vhodného podávania správ o auditoch a vhodného zaobchádzania so správami o auditoch. 
Všetky zúčastnené strany (auditované subjekty, Európsky dvor audítorov, Európsky 
parlament) si musia byť neustále vedomé, že slúžia občanom a že musia urobiť všetko 
pre to, aby zabezpečili čo najefektívnejšie využívanie zdrojov, ktorými občania 
prispievajú na spoločné dobro prostredníctvom svojich daní. Preto musia byť všetky 
postupy čo najtransparentnejšie (zásada transparentnosti) a občania musia mať 
možnosť sa na nich v čo najväčšej miere podieľať (zásada participácie). Všetky postupy 
musia podliehať aj nezávislému preskúmaniu, aby bolo možné overiť ich dodržiavanie a 
nezávislé posúdenie ich kvality prostredníctvom interných a externých auditov. Táto 
požiadavka je základom zmyslu existencie Európskeho dvora audítorov a definuje jeho 
poslanie. Európsky dvor audítorov prostredníctvom svojich nezávislých auditov 
„nastavuje zrkadlo“ všetkým audítorom, pokiaľ ide o posudzovanie súladu ich činností so 
všetkými uvedenými zásadami (zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť, efektívnosť, 
transparentnosť a účasť) v najnovších trendoch auditu – najmä v súvislosti so 17 cieľmi 
udržateľného rozvoja – aj so zásadami etiky, rovnosti a šetrnosti k životnému prostrediu.

15. Dvor audítorov má podľa zmluvy pomáhať Parlamentu pri výkone jeho právomocí 
kontrolovať plnenie rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom 
audítorov a Európskym parlamentom (najmä jeho Výborom pre kontrolu 
rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami a ich hodnota 
za peniaze?

Účinná spolupráca medzi Európskym parlamentom a Európskym dvorom audítorov je 
kľúčom k dosiahnutiu lepších výsledkov jednotlivých auditovaných subjektov a 
Európskej únie ako celku. Každé spoločenstvo je odrazom svojich voličov. To platí aj pre 
Európsku úniu a všetky jej inštitúcie, ktoré patria do pôsobnosti auditu Dvora audítorov.

Výber tém auditu a auditovaných subjektov, ktoré Európsky dvor audítorov zahŕňa do 
svojich ročných programov, má zásadný význam pre účinné zlepšenie fungovania celku. 
Výber by mal byť založený na holistickom pohľade na riziká slabej výkonnosti v každej z 
oblastí činnosti Európskej únie a v rámci týchto oblastí na riziká slabej výkonnosti 
jednotlivých auditovaných subjektov. Európsky dvor audítorov musí v rámci svojich 
plánovacích postupov analyzovať riziká na základe všetkých dostupných informácií 
získaných z vlastných auditov a od Európskeho parlamentu (najmä Výboru pre kontrolu 
rozpočtu (výbor CONT), vnútroštátnych najvyšších kontrolných inštitúcií, inštitúcií 
vykonávajúcich iné formy kontroly (napr. OLAF), médií atď.) 

Okrem pravdepodobnosti by sa v analýze rizík mal zohľadniť aj rozsah potenciálnych 
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nepriaznivých následkov. Oblasti alebo auditované subjekty, v ktorých analýza rizík 
ukazuje najvyššiu pravdepodobnosť nedostatočného výkonu a najvyššie spôsobené 
škody, by mali mať pri auditoch najvyššiu prioritu. Pri konečnom výbere musí Európsky 
dvor audítorov zohľadniť svoje vlastné kapacity a svoje hodnotenie kvality a včasnosti 
projektu. V procese výberu je potrebné zohľadniť skutočnosť, že rýchlosť vypracovania 
správy o audite môže byť kľúčom k dosiahnutiu účinku (napr. rýchle informácie o 
vznikajúcich škodách alebo rýchle usmernenia k náprave – opatrenia alebo odporúčania), 
pričom je potrebné uznať, že primeraná a očakávaná kvalita audítorskej práce si vyžaduje 
čas.

Som presvedčený, že Európsky parlament (najmä výbor CONT) a Európsky dvor 
audítorov môžu zlepšiť výkonnosť audítorov a Európskej únie ako celku tým, že čo 
najviac zlepšia tok informácií. To sa dá zabezpečiť len prostredníctvom dobrej 
komunikácie – vo fáze plánovania aj podávania správ – a prostredníctvom dobrej externej 
komunikácie so všetkými kľúčovými používateľmi výsledných informácií (auditované 
subjekty, používatelia služieb, médiá, verejnosť atď.). 

Vo fáze plánovania by mal Európsky dvor audítorov považovať Európsky parlament 
(najmä výbor CONT) za svojho kľúčového partnera pri zhromažďovaní informácií o 
rizikách, ktoré sa majú zohľadniť v analýzach, z ktorých vychádza ročný pracovný plán. 
A napokon, hlavným poslaním Európskeho dvora audítorov je pomáhať Európskemu 
parlamentu pri výkone jeho právomocí kontrolovať plnenie rozpočtu. 

Vo fáze podávania správ je veľmi dôležité, aby sa Európsky dvor audítorov a Európsky 
parlament (najmä výbor CONT) navzájom považovali za partnerov, ktorí môžu 
spolupracovať na zlepšení situácií, o ktorých Európsky dvor audítorov informoval, a na 
vykonaní nápravy, ktorú Európsky dvor audítorov v týchto správach odporučil. 

Môj osobný názor je, že vypočutie správ o audite pred výborom CONT a pred inými 
výbormi, ak je to vhodné a v závislosti od oblastí pôsobnosti, je kľúčom k dosiahnutiu 
tohto cieľa. Vypočutie správ o audite pred príslušnými výbormi za prítomnosti 
auditovaných subjektov môže poskytnúť silné uistenie, že je možné dosiahnuť zlepšenie. 
Na takýchto vypočutiach, keď zástupcovia Európskeho dvora audítorov predložia jeho 
správy, by sa od auditovaných subjektov malo očakávať, že v prvom rade vysvetlia, 
prečo sa zistené nezrovnalosti vyskytli, a potom ako a kedy budú napravené a kto bude 
zodpovedný za vykonanie týchto opatrení. Auditované subjekty sa musia najmä zaviazať, 
že budú Európskemu parlamentu a Európskemu dvoru audítorov podávať správy v 
primeranom čase a s náležitými dôkazmi. Ak sa v priebehu ďalšieho obdobia vyskytnú 
pochybnosti o implementácii (napr. neimplementácia alebo predčasná implementácia) 
alebo spôsobe implementácie (napr. neefektívna alebo nehospodárna implementácia) 
odporúčaní, Európsky dvor audítorov opäť preverí auditovaný subjekt prostredníctvom 
následného auditu a informuje Európsky parlament o svojich zisteniach.

16. Aký je podľa vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky 
začleniť do postupov riadenia?

Počas svojej profesionálnej kariéry som pracoval v oblasti verejných financií. Zameriaval 
som sa najmä na zlepšovanie výkonnosti vlády ako celku alebo jej jednotlivých 
kľúčových častí – systémov, subsystémov a jednotlivých organizačných 
jednotiek/agentúr – či už na národnej, alebo miestnej úrovni. Moja práca sa vždy riadila 
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základnými zásadami, ktorými sú v prvom rade zákonnosť a v druhom rade najvyššia 
možná úroveň výkonu. Pokiaľ ide o dodržiavanie platného regulačného rámca, vždy som 
zastával názor, že ide o absolútnu podmienku, ktorá musí byť splnená bez ohľadu na 
okolnosti. Až keď je toto zaručené, môžeme pristúpiť k diskusii o aspektoch výkonnosti. 
Preto dôrazne odmietam snahu o dosiahnutie akýchkoľvek výkonnostných účinkov, ktoré 
presahujú rámec právnych predpisov. 

Môj prístup k výkonnosti bol vždy taký, že pre každého jednotlivca alebo organizáciu je 
nevyhnutné dosiahnuť primeranú výkonnosť v širšom zmysle slova. Výkonnosť v širšom 
slova zmysle pozostáva z účinnosti v užšom slova zmysle a efektívnosti. Účinnosť v 
užšom zmysle slova chápem ako dosiahnutie cieľov a efektívnosť ako prostriedok na 
dosiahnutie týchto cieľov. Preto sa domnievam, že každý subjekt by sa mal snažiť robiť 
tie správne veci správnym spôsobom, pretože len tak je možné dosiahnuť dobré výsledky 
v širšom zmysle slova.

Vždy som sa riadil týmito hodnotami pri svojej práci na slovinskom Dvore audítorov a v 
miestnom spoločenstve, ako aj pri úlohách, ktoré som vykonával mimo svojej odbornej 
pôsobnosti. V neposlednom rade sa nimi riadim aj v súkromnom živote, kde sa snažím čo 
najlepšie starať o svoju rodinu, udržiavať sa v dobrej kondícii a zdraví, rozvíjať svoje 
osobné vedomosti a duchovne rásť.

Podľa môjho názoru je kľúčovou pridanou hodnotou auditov výkonnosti pre auditovaný 
subjekt skutočnosť, že správy o audite upozorňujú na celkový obraz dobrej správy vecí 
verejných a na každú jej zložku. Prostredníctvom zistenej slabej výkonnosti a vydaných 
odporúčaní sa auditovaný subjekt oboznamuje so vzájomným vzťahom medzi faktormi 
výkonnosti, hospodárnosti a efektívnosti a s potrebou dosiahnuť medzi nimi správnu 
rovnováhu a je podnecovaný k ich zlepšeniu. To sa vzťahuje na interné operácie 
auditovaného subjektu, t. j. na všetky jeho interné obchodné funkcie, ako aj na externé 
operácie auditovaného subjektu, t. j. na jeho operácie voči iným subjektom v oblasti 
činnosti auditovaného subjektu a v konečnom dôsledku voči spoločnosti ako celku.

V prípade auditu výkonnosti je prvým krokom informovať auditovaný subjekt o súlade 
jeho výkonnosti s množstvom dostupných nástrojov strategického riadenia, ktoré 
zahŕňajú všetky nástroje na budovanie strategickej pyramídy. Po prvé analýzou a 
hodnotením svojho poslania a súvisiacich základných hodnôt a po druhé vypracovaním 
vhodnej vízie budúceho rozvoja svojej inštitúcie. Auditovaný subjekt je potom 
konfrontovaný s hodnotením primeranosti procesu, výsledku formulácie strategických 
cieľov a ukazovateľov a míľnikov na monitorovanie ich dosahovania. Je potrebné 
poznamenať, že auditovaný subjekt dostane úplné informácie o všetkých nástrojoch 
vyvinutých na tento účel (napr. SWOT a PEST analýza atď.). 

Ciele sú určené na realizáciu vízie. Preukazujú pochopenie smerov, ktorými by sa 
organizácia mala uberať, aby dosiahla svoju víziu. Vízia sa nedá dosiahnuť 
prostredníctvom jedného cieľa, pretože jej dosiahnutie zvyčajne závisí od viacerých 
oblastí, v ktorých je potrebné zosúladené konanie. Ciele môžu byť externé a interné. 
Môžu sa týkať oblastí, ktoré predstavujú činnosti, prostredníctvom ktorých organizácia 
vstupuje do interakcie so širším prostredím, v ktorom pôsobí, alebo sa môžu týkať 
vnútorných činností organizácie. Počet oblastí – interných aj externých – od ktorých 
závisí úspech pri realizácii vízie, je zvyčajne veľmi veľký, ale nie všetky oblasti sú 
rovnako dôležité. V skutočnosti sa nachádzajú v hierarchii a majú rôzne časové priority. 
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Toto všetko je potrebné zohľadniť pri stanovovaní cieľov. Cieľov nesmie byť ani príliš 
málo, ani príliš veľa. Príliš malý počet cieľov vystavuje organizáciu riziku, že nepokryje 
všetky oblasti, ktoré majú významný vplyv na dosiahnutie vízie. Na druhej strane príliš 
veľa cieľov vystavuje organizáciu riziku, že nebude schopná riadiť všetky stanovené ciele 
z dôvodu veľkého množstva a rozptylu údajov, ktoré musí monitorovať, analyzovať, 
pochopiť a včas a vhodne na ne reagovať. Preto je vhodný počet cieľov 5 až 7.

Ciele musia mať aj určité kvalitatívne vlastnosti. Tieto ciele sú známe pod anglickou 
skratkou SMART (specific, measurable, attainable, relevant, timely). Špecifické 
(Specific) – ciele musia byť dostatočne úzke, aby nepokrývali príliš širokú oblasť, 
pretože nedostatočné zameranie (vzhľadom na veľký počet faktorov pôsobiacich v tejto 
oblasti) znižuje šance na úspech. Spoločný menovateľ klesá s rastúcim počtom faktorov. 
Merateľné (Measurable) – ciele musia byť merateľné. Musia preto obsahovať číselnú 
zložku, pretože len tak možno objektívne monitorovať dosiahnuté výsledky. 
Dosiahnuteľné (Attainable) – ciele musia byť dosiahnuteľné. Ambície by sa mali 
podporovať, ale musia byť v reálnych medziach. Stanovenie nedosiahnuteľných cieľov 
svedčí o nedostatku kontaktu s realitou. Tento prístup frustruje aktérov a je 
kontraproduktívny. Dosiahnuté výsledky v takom prípade z dôvodu demoralizácie 
zostávajú pod úrovňou skutočných možností tímov. Na druhej strane, príliš nízke ciele 
nás môžu zbytočne vzdialiť od dosiahnutia našej vízie v stanovenom čase. Relevantné 
(Relevant) – ciele musia súvisieť s víziou a oblasťou, pre ktorú sú stanovené. Ak takýto 
vzťah neexistuje, ani úplné dosiahnutie cieľa nám nepomôže dosiahnuť našu víziu. 
Uberali sme sa nesprávnym smerom. Včasné (Timely) – ciele musia mať aj časový prvok. 
Je potrebné presne definovať, dokedy sa majú dosiahnuť. Aby sa dosiahla ešte väčšia 
istota pri dosahovaní cieľov, musia sa ako súčasť konečného cieľa stanoviť aj čiastkové 
(míľnikové) ciele. Pri priebežných cieľoch je časový prvok cieľa spojený so zložkou 
merateľnosti cieľa. Míľniky musia byť definované z hľadiska času aj hodnoty.

Okrem toho, najmä pri auditoch, pri ktorých sa audit výkonnosti vykonáva spolu s 
auditom účinnosti, je auditovaný subjekt konfrontovaný s vykonanými hodnoteniami a 
odporúčaniami, ktoré sa týkajú súladu jeho výkonnosti so zákonnosťou hospodárskych 
alebo efektívnych operácií. V týchto prípadoch je dôležité pochopiť nielen hospodárnosť, 
ale aj efektívnosť operácií a predovšetkým ich vzájomné prepojenie, resp. snahu o ich 
optimalizáciu, pričom je potrebné dosiahnuť rovnováhu s (obmedzenými) dostupnými 
zdrojmi – ľudskými aj finančnými.

Pokiaľ ide o dosiahnutie našich cieľov, najčastejšie si vyberáme najlacnejšie možné 
varianty ciest. Aj keď si dobrí manažéri uvedomujú, že najlacnejšie možnosti nie sú vždy 
najlepšie z hľadiska dlhodobých nákladov a že zásady monitorovania nákladov počas 
celej životnosti sa už v týchto koncepciách uplatňujú, nie vždy je takýto prístup možný. 
Pokiaľ ide o nákladové aspekty, sme na území hospodárnosti. V živote každého projektu 
však nie sú vždy dôležité len náklady, ale aj prínosy, ktoré prinášajú. Keď porovnávame 
náklady a výnosy, sme na poli efektívnosti. Vzťah medzi nákladmi a výnosmi sa mení 
tak, ako sa menia náklady. Niekedy sa pomer nákladov a výnosov zlepší, keď sa náklady 
zvýšia z najnižšej úrovne. Z hľadiska hospodárnosti sa teda vzďaľujeme od optimálnej 
situácie, ale v tomto prípade sa začíname približovať k optimu z hľadiska efektívnosti. V 
určitom okamihu sa toto optimum dosiahne. Pomer sa potom opäť zhoršuje. Toto 
zhoršenie je spôsobené rastúcimi hraničnými nákladmi a klesajúcimi hraničnými 
výnosmi. Rozhodnutie, či sa rozhodnúť pre zásadu hospodárnosti alebo efektívnosti, 
závisí od súčasnej a budúcej finančnej situácie. Finančné obmedzenia nás zvyčajne nútia 
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riadiť sa zásadou hospodárnosti. Bez ohľadu na to, ktorá zásada prevláda, je dôležité 
uvedomiť si, že obe sú zamerané na cieľ a smerujú k zásade účinnosti. Je potrebné 
poznamenať, že niekedy je potrebné dosiahnuť cieľ bez ohľadu na náklady. Vtedy je 
dôležitá len účinnosť a hospodárnosť a efektívnosť ustupujú do úzadia. Takéto scenáre 
vznikajú najmä v krízových situáciách, ktoré sa zvyčajne týkajú existenčných otázok.

Budovanie systému efektívnosti je preto budovaním systému účinnosti. Systém 
efektívnosti optimalizuje dosahovanie cieľov stanovených v systéme účinnosti. V 
počiatočnej fáze – fáze plánovania – sa pýtame sami seba, čo by sme mali urobiť. 
Efektívnosť – vo fáze realizácie – sa týka toho, ako to urobiť.

V tejto časti preskúmania strategického riadenia auditovaného subjektu v rámci auditu sa 
kriticky hodnotí jeho rozhodovanie o zmenách potrebných na dosiahnutie stanovených 
cieľov a využívanie vhodných nástrojov riadenia, a to tak na úrovni organizácie ako 
celku, ako aj na úrovni jej jednotlivých častí. Za zmienku stojí, že sú v ňom uvedené 
všetky procesné nástroje vyvinuté na tento účel (najčastejšie používaným nástrojom je 
nástroj s anglickou skratkou PERT – Project Evaluation and Review Technique 
(Technika hodnotenia a kontroly projektu)). Je to nástroj na riadenie projektu, v ktorom 
analyzujeme každý potrebný krok najmä z hľadiska času, ale dôležitejšie sú pre nás 
analýzy z hľadiska peňazí (ktoré zahŕňajú aj časové prvky, pretože oneskorenie spôsobuje 
náklady). Zvyčajne sa to robí pomocou metódy kritickej cesty (CPM) alebo analýzy 
kritickej cesty (CPA). Ak tieto nástroje už auditovaný subjekt používa, môžu byť tieto 
procesy predmetom kritického preskúmania v rámci auditu. 

V záverečnej fáze sa audit môže zaoberať hodnotením riadenia rizík. Pravdepodobnosť 
dosiahnutia cieľov alebo vízie závisí od úspešného riadenia rizík. Poznanie všetkých 
rizík, ktoré by v prípade ich naplnenia mohli spôsobiť nesplnenie cieľa, a príprava a 
realizácia opatrení na riadenie týchto rizík sú preto jediným spôsobom ako zabezpečiť, 
aby sa riziká nenaplnili a ciele sa dosiahli. 

Pokiaľ ide o riziká, vždy by sme mali mať na pamäti, že nie všetky riziká sa môžu 
naplniť s rovnakou pravdepodobnosťou. Je tiež dôležité pochopiť, že nie všetky riziká, 
ktoré sa naplnia, majú rovnaké dôsledky. Riziká preto vždy rozdeľujeme na niekoľko 
segmentov. Pri ich riadení sa zameriavame na riziká, ktorých výskyt je veľmi 
pravdepodobný a ktoré sú sprevádzané veľmi závažnými dôsledkami.

Čo bude predmetom auditu, závisí od vyspelosti auditovanej inštitúcie. V rámci našich 
skúseností s riadením výkonnosti sme sa na slovinskom Dvore audítorov zaoberali 
výkonnosťou najmä v prvých rokoch, keďže sme sa stretli s audítormi, ktorých ciele 
neboli navrhnuté vhodným spôsobom, a dokonca aj s audítormi, ktorí nemali žiadne ciele 
a pre ktorých bolo strategické riadenie úplnou neznámou. O auditoch ich činnosti sme 
mohli diskutovať až po rokoch.

Preto je nevyhnutné uvedomiť si skutočnosť, že budovanie účinného systému riadenia je 
kontinuálny proces a trvá dlhé obdobie. Je to akýsi maratón, ktorý si vyžaduje veľa 
trpezlivosti a vytrvalosti tak zo strany auditovaného subjektu, ako aj zo strany audítorov, 
a ktorý pravdepodobne nikdy nie je úplne dokončený, pretože aj v tých 
najoptimalizovanejších organizáciách sa vždy vyskytnú výzvy z vnútra organizácie, ako 
aj z prostredia, v ktorom organizácia pracuje. Môžu to byť ľudské, organizačné, 
vlastnícke alebo finančné, ale aj sociálno-politické, environmentálne, ekologické alebo 
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dokonca geostrategické výzvy. 

Pri výzvach, ktorým auditované subjekty čelia, sú audítori vždy presvedčení, že im naša 
práca môže pomôcť. Podľa môjho názoru môže dodržiavanie zistení a odporúčaní auditu 
rozhodujúcim spôsobom prispieť k zlepšeniu výkonnosti každého auditovaného subjektu. 
Očakáva sa, že odporúčania sa budú podľa možnosti realizovať počas samotného auditu. 
V opačnom prípade sa od auditovaných subjektov očakáva, že sa zaviažu k ich realizácii 
s jasne definovaným obsahom a časovým rámcom a presným vymedzením príslušných 
nositeľov zodpovednosti (čo, kedy a kto?). 

Na záver je potrebné zdôrazniť, že činnosť auditovaných subjektov nie je samoúčelná, ani 
jej cieľom nie je zlepšiť výkonnosť auditovaných organizácií kvôli nim samotným. 
Všetky kontrolované organizácie existujú preto, aby sledovali verejný záujem – záujem, 
ktorý slúži občanom. Dovoľte mi preto uzavrieť túto časť dokumentu posledným prvkom 
názvu normy INTOSAI-P 12, ktorý presne definuje význam celého spektra výkonnosti 
organizácií a hodnotu a výhodnosť ich auditu. Presne o tom to je: Dosiahnutie zmeny v 
životoch občanov.

17. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými 
audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu 
rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Dvory audítorov členských štátov EÚ už dobre spolupracujú s Európskym dvorom 
audítorov a medzi sebou navzájom, ale samozrejme, vždy je čo zlepšovať. 

V duchu článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Európsky dvor audítorov vždy 
informuje vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie o svojich kontrolných návštevách v 
každom členskom štáte. Táto prax umožňuje vnútroštátnym najvyšším kontrolným 
inštitúciám, aby umožnili svojim zamestnancom pripojiť sa k práci audítorov Európskeho 
dvora audítorov v ich krajine a pozorovať ju. Tým sa posilňuje prepojenie medzi 
inštitúciami priamo na úrovni audítorských tímov a uľahčuje sa výmena poznatkov, 
skúseností a osvedčených postupov, pričom sa rešpektuje nezávislosť oboch inštitúcií. 
Posilňujú sa aj vedomosti a povedomie o význame mechanizmov vnútornej kontroly 
súvisiacich s čerpaním európskych finančných prostriedkov, na ktorých zlepšení môžu 
pracovať tak vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie, ako aj Európsky dvor audítorov.

Súčasne prebieha výmena informácií na najvyššej úrovni prostredníctvom kontaktného 
výboru, ktorý tvoria predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ. 
Kontaktný výbor je nielen kontaktným miestom medzi Európskym dvorom audítorov a 
vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami, ale aj kľúčovým kontaktným 
miestom medzi samotnými vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami. Všetky 
kontakty na tejto úrovni sú dôležité najmä pre možnosť plánovania spoločných a 
paralelných auditov, keď sa dve alebo viac najvyšších kontrolných inštitúcií dohodne na 
spoločnom vykonaní konkrétneho auditu alebo na práci na rovnakej téme auditu v 
rovnakom čase. Osobitný význam pre takéto audity má spoločný harmonogram 
plánovania ročných pracovných programov jednotlivých najvyšších kontrolných inštitúcií 
– vrátane Európskeho dvora audítorov.

Ak budem vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, budem sa usilovať o 
pokračovanie a rozšírenie dialógu, výmenu skúseností a spoluprácu na spoločných 
audítorských projektoch a o predkladanie zistení a odporúčaní národným parlamentom aj 
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Európskemu parlamentu. Spoluprácu medzi audítorskými inštitúciami a parlamentmi, ako 
aj medzi Európskym parlamentom (najmä výborom CONT) a národnými parlamentmi 
považujem za kľúč k dosiahnutiu pozitívnej zmeny vo výkonnosti auditovaných 
subjektov.

18. Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal 
Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, 
ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii?

Hlavným poslaním Európskeho dvora audítorov je poskytovať Európskemu parlamentu 
relevantné a spoľahlivé informácie o tom, ako sa vynakladajú prostriedky európskeho 
rozpočtu. To všetko má vytvoriť pridanú hodnotu pre občanov Európskej únie. 

Spoľahlivé údaje sú kľúčom k spoľahlivému posúdeniu auditu. Európsky dvor audítorov 
však môže pomôcť zabezpečiť jeho spoľahlivosť dvoma nepriamymi spôsobmi. Nemôže 
priamo ovplyvňovať údaje, pretože ich nemôže priamo požadovať od národných vlád. 
Môže tak urobiť len Európska komisia. 

Prvým spôsobom je ich audit. V rámci auditu založeného na preskúmaní dostupnej 
dokumentácie a v prípade potreby na priamych návštevách v teréne sa najprv 
zhromažďujú dôkazy o pravdivosti získaných informácií a potom sa posudzuje 
konzistentnosť postupov, ktoré viedli k jednotlivým platbám. 

Ďalším spôsobom zabezpečenia presnosti údajov sú audity spoľahlivosti systémov zberu 
údajov, up-streaming údajov a sumarizácia údajov a všetky súvisiace vnútorné kontroly. 
Frekvencia a rozsah používania jednej alebo druhej metódy súvisí so zákonnými úlohami 
Dvora audítorov a so zisteniami analýz rizík vo fáze výberu auditu. 

Domnievam sa, že Európsky dvor audítorov vykonáva pri audite údajov dobrú prácu. 
Preto vidím potenciál pre budúci rozvoj, najmä pokiaľ ide o audity systémov vnútornej 
kontroly alebo informačných systémov.

Ostatné aspekty

19. Zriekli by ste sa kandidatúry v prípade, že bude stanovisko Parlamentu k vášmu 
vymenovaniu za člena Dvora audítorov záporné?

Ak sa tak stane, budem sa musieť nad situáciou hlboko zamyslieť, pretože som si vedomý 
dôležitosti vysokej úrovne dôvery medzi Európskym dvorom audítorov a Európskym 
parlamentom. Samozrejme, som si vedomý dôvery, ktorú mi slovinská vláda vyjadrila 
schválením mojej kandidatúry, a preto budem cítiť povinnosť konzultovať s ňou pred 
prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.

Dúfam však, že vedomosti a skúsenosti, ktoré som získal počas svojej doterajšej kariéry a 
ktoré sú uvedené v mojom životopise, a úsilie, ktoré som doteraz vynaložil a ktoré sa 
odráža v mojich odpovediach na tento dotazník, sú dostatočnou zárukou kvality mojej 
budúcej práce pre výbor CONT a Európsky parlament, aby som podporil svoju 
kandidatúru na post člena Európskeho dvora audítorov.

Ako som napísal na začiatku tohto dotazníka: „Rozpočty sú môj život.“ Budem skutočne 
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poctený a vďačný, ak dostanem príležitosť zaoberať sa aj veľkým európskym rozpočtom, 
ako som to v minulosti robil s miestnymi a štátnymi rozpočtami v Slovinsku.
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