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Abstract 
The article deals with the role of control in public administration within the Slovak Republic, its definition, 

legislative determination and its division. It is focused on the analysis of control activities of the chief 

auditor´s office in the town of Stará Ľubovňa. The aim is to point out the role of control in public 

administration and to evaluate the performance of control activities carried out by the chief auditor of 

Stará Ľubovňa for the years 2017 - 2018. The chief auditor of this town provided an interview and all 

materials related to the controls for the above years. Obtained data shows that the control activity within 

the city of Stará Ľubovňa for the years 2017 and 2018 is effective and fulfills its role, the city puts strong 

accent on being carried out properly, effectively and within the limits of the law. In the present paper 

several methods were used, especially the method of analysis, synthesis, but also concreteization.  

 

Key words: control, public administration, control activity, chief auditor, Stará Ľubovňa 

 

 

Úvod 

O pojme kontrola sa hovorilo už v skoršom období antického Ríma a pochádza z latinských slov 

„contra“ a „rotulus“. Právo kontroly by malo vychádzať z určitého právneho základu. Tento 

právny základ musí byť založený na nejakej kompetenčnej právnej norme, avšak tento vzťah má 

byť k nepodriadeným subjektom. Môže tiež vyplývať z určitého hierarchického vzťahu, ktorý je 

založený na nadriadenosti a podriadenosti, takže z neho vyplýva právomoc riadiť určitý subjekt. 

Z vyššie uvedeného sa dá teda konštatovať, že kontrolná právomoc predstavuje istý atribút 

riadiacej právomoci, ktorý je nevyhnutný. 

V slovenskom právnom poriadku neexistuje zákonom stanovená definícia pojmu kontrola vo 

verejnej správe. Dokonca aj v právnej teórií takúto definíciu budeme hľadať márne. Jestvuje iba 

viacero pokusov, ktoré sa snažia tento pojem vymedziť a preto sa môžeme v odbornej literatúre 

stretnúť s rôznymi definíciami, čo kontrola znamená. Odlišným definíciám tohto pojmu sa niet čo 

čudovať, keďže názory a pohľady rôznych autorov sa líšia. Bez ohľadu na to, že sa tieto definície 

odlišujú sa môžeme zhodnúť na tom, že všetci autori kladu dôraz na potrebu definovať kontrolu 

vo všetkých odboroch ľudskej činnosti a špeciálne v riadiacej činnosti. V súvislosti s vyššie 

uvedeným je na mieste jednu z definícií, s ktorými sa stretávame v odbornej literatúre spomenúť. 

Podľa Škultétyho (2009), kontrola predstavuje „Výkon oprávnenia zistiť skutočný stav určitej 

činnosti a porovnať ho s predpokladaným stavom a správnou úpravou, a vytyčovanie opatrení na 

zabezpečenie ich súladu“.  

Vo verejnej správe kontrola predstavuje jedu z najväčších záruk zákonnosti v jej činnosti. Pri 

výkone kontrolnej činnosti vznikajú tzv. kontrolno-právne vzťahy, tie predstavujú isté 

spoločenské vzťahy, ktoré sú špecifické. Spomenuté spoločenské vzťahy sú regulované normami 
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verejného a správneho práva. Kontrola je neodmysliteľnou zložkou, respektíve súčasťou každej 

organizovanej činnosti a preto skúmanie kontrolnej „aktivity“ sa radí medzi viaceré vedné 

disciplíny. Systém kontroly v oblasti verejnej správy predstavuje veľmi zložitú a náročnú 

štruktúru orgánov a činnosti. Vo verejnej správe má kontrola dvojaké postavenie, keď na jednej 

strane orgány verejnej správy kontrolnú činnosť realizujú, tak na strane druhej tieto orgány sú 

samé kontrolované príslušnými orgánmi zo strany oprávnených subjektov. 

Pri kontrole vo verejnej správe je na mieste okrajovo spomenúť a definovať Medzinárodnú 

organizáciu najvyšších kontrolných inštitúcií, angl. International Organisation of Supreme Audit 

Institutions (ďalej len „INTOSAI“). Je to organizácia, ktorá bola založená už v roku 1953, kedy 

mala pôvodne 34 členských štátov, dnes sa rozrástla na 189 členských štátov. Slovenská republika 

je členom INTOSAI od roku 1993 a je zastupovaná Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky. V nasledujúcej Tabuľke 1 sú znázornené kontrolné štandardy, ktoré sú vydávane 

medzinárodnou organizáciou INTOSAI.  

 

Tabuľka 1: Členenie kontrolných štandardov 

Kontrolné štandardy 

Implementačné smernice  

Štandardy pre finančnú kontrolu – ISSAI 1000 – 2999  

Štandardy pre výkonnostnú kontrolu – ISSAI 3000 – 3999  

Štandardy pre kontrolu súladu – ISSAI 4000 – 4999  

Špecifické smernice – ISSAI 5000 – 5999  

Smernice vzorovej verejnej správy – INTOSAI GOV 9100 - 9299  

Zdroj: Tekeli, Hoffman, 2019 – vlastné spracovanie 

 

 

Druhy kontroly vo verejnej správe 

Dôležité postavenie z právneho hľadiska má kategorizácia kontroly na základe vzťahu 

kontrolujúceho a kontrolovaného. Z toho hľadiska rozlišujeme vnútornú kontrolu, ktorá je 

uskutočňovaná v rámci rovnakej organizačnej štruktúry. Vnútorná kontrola je vykonávaná ako 

súčasť riadenia v danej oblasti verejnej správy a je vykonávaná orgánmi verejnej správy. Druhou 

kontrolou je vonkajšia kontrola, ktorá akýmsi opakom vnútornej kontroly a je uskutočňovaná v 

rámci tých subjektov, ktoré nepatria do organizačnej štruktúry kontrolujúceho subjektu. Inak 

povedané kontrola vykonávaná voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú organizačne 

nepodriadené. 

 

Vnútorná kontrola verejnej správy 
Vnútorný kontrolný systém predstavuje integrovaný pojem, ktorý bol prvý krát publikovaný v 

roku 1992 pod názvom „COSO“ (Comittee of Sponzoring Organizations of the Treadway 

Commission). Je to akýsi úplne nový pohľad a filozofia na vnútornú kontrolu. Dá sa konštatovať, 

že táto nová predstavená filozofia sa stala meradlom kvality kontrolných činnosti v rámci celého 

sveta. Vnútorná kontrola verejnej správy je istý nástroj manažmentu, na základe ktorého sa 

overuje, či sa dosiahli ciele, ktoré boli vopred určené a naplánované manažmentom. Môžeme 

konštatovať, že zodpovednosť za efektívnosť a adekvátnosť vnútornej kontroly stojí na 
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manažmente danej organizácie. Pri vnútornej kontrole, obzvlášť pri územnej samospráve je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto kontroly hlavný kontrolór obce, resp. mestá. Postavenie hlavného 

kontrolóra obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18. Útvar hlavného 

kontrolóra na základe svojho vlastného zváženia a posúdenia zriaďuje obec, resp. mesto a je 

súčasťou mestského alebo obecného úradu. 

 

Vonkajšia kontrola verejnej správy 
Vonkajšia kontrola je charakteristická predovšetkým tým, že kontrolovaný subjekt nie je vo 

vzťahu podriadenosti k orgánu, ktorý ho kontroluje ani ním nie je riadený. V rámci Slovenskej 

republiky v nadväznosti na Ústavu ale aj viaceré právne normy sa vykryštalizovali následné druhy 

kontroly, ktorých je šesť: 

a) parlamentná kontrola, 

b) kontrola vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom SR, 

c) kontrola vykonávaná správnymi orgánmi, 

d) kontrola vykonávaná súdmi, 

e) kontrola vykonávaná na základe sťažností a petícií, 

f) kontrola vykonávaná verejným ochrancom práv. 

Každá zo spomenutých kontrol je upravená samostatnými právnymi predpismi. Systém kontroly 

verejnej správy zvýrazňuje predovšetkým postavenie verejnej správy v systéme vzťahov 

vytvorených sústavne vykonanou deľbou moci v štáte, ako aj systém vnútorných vzťahov vo 

verejnej správe. 

 

 

Útvar hlavného kontrolóra v meste Stará Ľubovňa 

Mesto Stará Ľubovňa je situované v severovýchodnej časti Slovenskej republiky v regióne 

horného Spiša, spadá do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a zároveň je aj 

samostatným okresom. Nachádza sa neďaleko od hraníc s Poľskou republikou a k 31. decembru 

2017 má 16 348 obyvateľov. Kontrolný proces v meste Stará Ľubovňa predstavuje neoddeliteľnú 

súčasť štruktúry riadenia samosprávy tohto mesta a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami. 

Funkciu hlavného kontrolóra v meste Stará Ľubova vykonáva už druhé volebné obdobie Ing. Ján 

Šidlovský, ktorého do svojej funkcie zvolilo mestské zastupiteľstvo, prvý krát v roku 2014. 

Zároveň je jediný zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa. Kontrolná 

činnosť hlavného kontrolóra v meste Stará Ľubovňa za roky 2017 a 2018 bola vykonávaná 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, taktiež 

v súlade zo zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Tiež je vhodné poznamenať, že pri vykonávaní finančnej kontroly za 

skúmané roky sa kontrolný orgán mesta Stará Ľubovňa, ale aj kontrolované subjekty riadili podľa 

základných pravidiel finančnej kontroly. Predložené správy za roky 2017 a 2018 o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra informujú o vykonaných kontrolách, ich výsledkoch a plnení 

ostatných úloh a činností, ktoré boli v priebehu týchto rokov realizované.   

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa za rok 2017 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v meste Stará Ľubovňa bola v roku 2017 vykonávaná na 

základe:   

 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, ktorý bol schválený 

uznesením č. 443 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, č. XVII/2016 

zo dňa 10. 11. 2016,  

 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017, ktorý bol schválený 

uznesením č. 584 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, č. XXIV/2017 

zo dňa 21. 06. 2017,  
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So zameraním na následnú finančnú kontrolu:  

 Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných noriem mesta v oblasti nájomných zmlúv, ale aj v oblasti hospodárení s 

majetkom mesta, administrácia a spracovanie účtovných dokladov a úkonov, ktoré súvisia 

so zverejňovaním zmlúv, porovnávanie výšky nájomného v objektoch určených na 

prenájom, zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad s 

osobitnými predpismi, kontrola platnosti zmluvných a záväzkových vzťahov za účelom 

ochrany majetku mesta. Kontrola je vykonávaná u právnickej osoby: Mesto Stará 

Ľubovňa, Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, v zastúpení 

primátorom mesta PhDr. Ľubošom Tomkom,  

 Kontrola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a účtovných dokladov súvisiacich s využitím 

finančných prostriedkov právnickej osoby: Základná škola Komenského 6, Komenského 

ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa, v zastúpení riaditeľkou školy PaedDr. Alžbetou Chamillovou. 

 

Tabuľka 2: Organizácie a počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Stará 

Ľubovňa v roku 2017 

Kontrolovaný subjekt 

Počet 

vykonaných 

kontrol 

Predmet a zameranie 

kontroly 
Opatrenia 

Základná škola Komenského 

6, Komenského ul. 6, 064 01 

Stará Ľubovňa, IČO: 

35534681, v zastúpení: 

PeadDr. Alžbeta Chamillova, 

riaditeľka školy 

1 

Kontrola zameraná na 

dodržiavanie a 

uplatňovanie všeobecne 

záväzných právnych 

predpisov a interných 

noriem povinnej osoby 

3 

Mesto Stará Ľubovňa, 

Mestský úrad Stará Ľubovňa, 

Obchodná 1, 064 01 Stará 

Ľubovňa 

1 

Kontrola zameraná na 

dodržiavanie a 

uplatňovanie všeobecne 

záväzných právnych 

predpisov a interných 

noriem povinnej osoby 

3 

Zdroj: Mestský úrad Stará Ľubovňa, 2019 – vlastné spracovanie 

 

Z vyššie uvedenej Tabuľky 2 je čitateľné, že za rok 2017 hlavný kontrolór mesta vykonal jednu 

kontrolu v rozpočtovej organizácií zriadenej mestom, výsledkom tejto kontroly bolo navrhnutie 

troch opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Jedná kontrola bola vykonaná aj na 

mestskom úrade, pri ktorej boli hlavným kontrolórom mesta taktiež odporučené tri opatrenia.  

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa za rok 2018 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa za rok 2018 bola vykonaná na 

základe:  

 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018, ktorý bol schválený 

uznesením č. 689 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, č. XXIX/2017 

zo dňa 9. 11. 2017,  

  Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II, polrok 2018, ktorý bol schválený 

uznesením č. 837 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, č. 

XXXIV/2018 zo dňa 21. 06. 2018. 
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Zo schválených plánov kontrolnej činnosti vyplýva orientácia kontrolnej činnosti na finančné 

kontroly, konkrétne sa jedna o:  

 Dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

noriem mesta pri výkone správy dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného 

priestranstva, pri inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku, pri kontrole 

položiek rozpočtu spracovaných projektantom, porovnávanie s víťaznou cenovou 

ponukou a skutočne vyfakturovaných a uhradených položiek, pri uzatváraní dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, za účelom dostatočnej ochrany 

majetku mesta. Kontrola je vykonávaná u právnickej osoby: Mesto Stará Ľubovňa, 

Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, v zastúpení primátorom 

mesta Phdr. Ľubošom Tomkom.  

 Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami, účtovné doklady súvisiace s použitím finančných prostriedkov právnickej 

osoby: Základná škola, Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa, v zastúpení riaditeľom školy 

Mgr. Rastislavom Vitkovským. 

 

Tabuľka 3: Organizácie a počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Stará 

Ľubovňa v roku 2018 

Kontrolovaný 

subjekt 

Počet 

vykonaných 

kontrol 

Predmet a zameranie kontroly Opatrenia 

Základná škola, 

Za vodou 14, 

064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 

37872931, v 

zastúpení 

riaditeľom 

školy Mgr. 

Rastislavom 

Vitkovským 

1 

- Kontrola zameraná na dodržiavanie a 

uplatňovanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných 

noriem povinnej osoby pri 

hospodárení s verejnými 

prostriedkami 

- kontrola účtovných dokladov 

súvisiacich s použitím finančných 

prostriedkov 

Neprerokovaný 

protokol 

Mesto Stará 

Ľubovňa, 

Mestský úrad 

Stará Ľubovňa, 

Obchodná 1, 

064 01 Stará 

Ľubovňa 

 

2 

1. Kontrola dodržiavania plnenia 

opatrení vyplývajúcich z 

uskutočnených kontrol v 

predchádzajúcich obdobiach 

2. Kontrola dodržiavania 

a uplatňovania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, najmä zákona o 

verejnom obstarávaní, zákona o 

rozpočtových pravidlách, interných 

predpisov súvisiacich s výberom 

dodávateľa na uskutočnenie 

stavebných prác, 

3. Finančné krytie zákazky pred 

zadaním zákazky a počas jej realizácie 

Neprerokovaný 

protokol 

Zdroj: Mestský úrad Stará Ľubovňa, 2019 – vlastné spracovanie 

 

Z Tabuľky 3 je evidentné, že za rok 2018 hlavný kontrolór mesta vykonal jednu kontrolu 

v rozpočtovej organizácií zriadenej mestom. Na mestskom úrade boli za rok 2018 vykonané dve 

kontroly. Výsledky kontrol a počet opatrení navrhnutých hlavným kontrolórom je však otázny 

z dôvodu doposiaľ neprerokovaného protokolu. 
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Kontrola vybavovania petícií, sťažnosti, podnetov a návrhov hlavným 

kontrolórom mesta Stará Ľubovňa za roky 2016, 2017 a 2018 
Petičné právo, ako aj jeho právny inštitút vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a na jeho 

základe sa môžu občania, či už sami alebo spoločne s inými obrátiť na štátne orgány alebo organy 

samosprávy so žiadosťami, sťažnosťami alebo návrhmi, ktoré sa týkajú veci verejných alebo 

takého spoločenského záujmu, ktoré spadajú pod pôsobnosť dotknutých orgánov. Petične právo 

tiež predstavuje jednu z foriem priamej demokracie, prostredníctvom ktorej dochádza k 

uplatňovaniu princípu suverenity občanov. Do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Stará Ľubovňa patrí aj kontrolovanie vybavovania petícií, sťažnosti, podnetov a návrhov zo strany 

občanov. Počty týchto „inštitútov“ priamej demokracie, ktoré mesto za jednotlivé roky vybavilo 

sú v nižšie uvedenej Tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4: Počet prijatých petícií, sťažností, podnetov a návrhov v meste Stará Ľubovňa 

za roky 2016, 2017 a 2018 

 2016 2017 2018 

Petície 1 0 2 

Sťažnosti 16 2 11 

Podnety a návrhy 2 3 3 

Spolu 19 5 16 

Zdroj: Mesto Stará Ľubovňa, 2019 – vlastné spracovanie 

 

 

Záver 

Slovenský právny poriadok definuje celý systém prostriedkov a inštitútov, ktorých účelom je 

zabezpečiť nie len zákonný, ale aj riadne, vecne a včasne správny a hospodárny výkon verejnej 

správy. Kontrola, ktorá je účinná a cieľavedome uplatňovaná prispieva k neustálemu 

napredovaniu a skvalitňovaniu riadiaceho procesu. Na základe analýzy fungovania kontroly 

v meste Stará Ľubovňa a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra tohto mesta sa dá konštatovať, 

že v rámci výkonu kontroly sú badateľné značné pozitíva, ale aj nedostatky. Hlavný kontrolór 

mesta Stará Ľubovňa vykonáva svoju kontrolnú činnosť ako jediný zamestnanec v rámci 

kontrolného úradu, čo vo veľkostne nie najmenšom meste akým je Stará Ľubovňa je značne 

citeľné. Väčší počet zamestnancov, respektíve kontrolórov by zefektívnilo a skrátilo čas 

vykonávaných kontrol, tiež by odbremenilo jednu osobu od všetkých administratívnych a iných 

tlakov, ktoré sú spojené s výkonom kontrolnej činnosti. Viacero zamestnancov na tomto úseku by 

umožnilo detailnejšie spracovanie administratívy z hľadiska vykonaných kontrol. Je však otázne, 

či mesto Stará Ľubovňa dostatočnú finančnú kapacitu na zvyšovanie počtu zamestnancov v rámci 

útvaru hlavného kontrolóra mesta.  

V rámci Slovenskej republiky ako celku by bolo vhodné zamyslenie sa nad otázkou legislatívy 

kompetencií a právomoci hlavných kontrolórov miest, obci a vyšších územných celkov, keďže zo 

strany kontrolóra po vykonaní kontroly, nie je možné prijímať opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, ktoré boli pri kontrole zistené a ani vyvodzovať zodpovednosť osôb za zistené 

nedostatky. Touto činnosťou, ale disponujú štátne orgány kontrolovaných subjektov a tie sú 

zodpovedné za účinnú realizáciu a odstránenie zistených nedostatkov, ako aj uplatnenie 

primeraných a účinných sankcii voči zodpovedným zamestnancom. V nie poslednom rade je 

vhodné poznamenať, že kontrolná činnosť vychádza aj od samotných obyvateľov žijúcich 

v jednotlivých samosprávach, väčšina z nich však ani len netuší čo kontrola vo verejnej správe 

znamená a ako v nej môžu participovať. Pri zamyslení sa nad týmto konštatovaním nastávajú 
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viaceré otázky. Je to z dôvodu, že obyvatelia sa o túto problematiku nezaujímajú alebo z dôvodu, 

že spochybňujú objektívnosť a správnosť kontrolného systému v rámci Slovenskej republiky? 

Odpovedať na túto otázku je individuálna, avšak treba si uvedomiť, že práve participáciou vo 

veciach verejných môžeme kontrolovať nami zvolených zástupcov, ktorým sme dali svoju 

dôveru.  
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