Dôvodová správa
k Informácii o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori
vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov.
V zmysle § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR
(ďalej len „NKÚ SR“) v znení neskorších predpisov, predkladáme na rokovanie
zastupiteľstva správu o výsledku kontroly: „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori
vybraných verejných politík“ a návrh opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly NKÚ
SR vykonanej v roku 2019.
Predmetom kontroly NKÚ boli tvorba, realizácia, kontrola a plnenie vybraných verejných
politík Košického samosprávneho kraja (školstvo, zdravotníctvo). Vyššie územné celky majú
v systéme verejnej správy rôznorodé kompetencie orientované najmä na starostlivosť
a všestranný rozvoj svojho územia, potreby svojich obyvateľov. Medzi základné úlohy
Košického samosprávneho kraja patrí usmerňovanie a utváranie podmienok na sociálnoekonomický rozvoj územia, vrátane vzdelávania a zdravotníctva. Účelom kontroly NKÚ SR
bolo preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík vyššími územnými
celkami, t.j. ako boli tvorené, realizované, dodržiavané, vyhodnocované.
A/ Školstvo
V oblasti politiky vzdelávania sa kontrola zaoberala tvorbou strategicko-plánovacích
dokumentov a ich plnenia: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 20072013, predĺžený do roku 2015, ďalej na roky 2016-2022, Regionálna stratégia rozvoja
výchovy a vzdelávania na roky 2014 -2017, ďalej na roky 2018-2022, Koncepcia rozvoja
výchovy a vzdelávania na roky 2010 -2013, Koncepcia rozvoja práce s mládežou na obdobie
rokov 2009-2013, predĺžená do roku 2014, ďalej na roky 2015-2020, Akčné plány rozvoja
práce s mládežou na roky 2012-2014,2015-2016, 2017-2019.
Výsledkom kontroly sú okrem iného aj navrhované opatrenia a odporúčania. Z jednotlivých
odporúčaných opatrení bude potrebné v budúcnosti zredukovať počet strategických
materiálov, ktoré upravujú politiku školstva, merateľné ukazovatele nastavovať tak, aby
logicky súviseli s cieľmi a neprekračovali plnenie nad 100%, zvážiť optimalizáciu siete škôl
a školských zariadení.
V súlade so závermi ku školskej politike a na základe zhrnutia kontrolných zistení,
odporúčaní kontrolnej skupiny boli spracované a na NKÚ SR predložené opatrenia, ktoré
v budúcnosti budú viesť ku skvalitneniu spracovávaných koncepčných materiálov.
B/ Zdravotníctvo
Kontrolná činnosť v oblasti politiky zdravotníctva bola rovnako orientovaná na tvorbu
a realizáciu strategicko-plánovacích dokumentov ako aj ich plnenia: Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK na roky 2007-2013, predĺžený do roku 2015, ďalej na roky 20162022, Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2012-2015, Priority zdravotnej
politiky pre Košický kraj na obdobie 2016-2020, Plnenie akčných plánov na jednotlivé roky.
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Strategicko-plánovací dokument v oblasti zdravotníctva mal v rámci kontrolovaného obdobia
spracovaný spomedzi samosprávnych krajov len Košický samosprávny kraj. Výsledkom
kontroly sú navrhované opatrenia a odporúčania, ktorých cieľom je zlepšiť, skvalitniť
a zefektívniť vzájomnú interakciu s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Závery odkazujú najmä na komplexnejšie zosúladenie strategicko-plánovacích dokumentov,
určenie merateľných ukazovateľov, definovanie zodpovednosti za plnenie aktivít a vytvorenie
samostatného programu s vyčlenením finančných prostriedkov v rámci rozpočtu KSK na
plnenie opatrení v oblasti realizácie zdravotnej politiky.
Protokol o výsledku kontroly „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných
verejných politík KA-027/2019/1140“, ktorý predložil Najvyšší kontrolný úrad SR
Košickému samosprávnemu v októbri 2019, obsahuje odporúčania pre kontrolovaný subjekt,
na základe ktorých vecne príslušné útvary (odbor školstva, oddelenie zdravotníctva) Úradu
Košického samosprávneho kraja vypracovali opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou NKÚ SR.
Návrh opatrení Košického samosprávneho kraja bol spolu s termínmi plnenia prijatých
opatrení predložený Najvyššiemu kontrolnému úradu v stanovenom termíne, t.j. dňa
17.12.2019.
Opatrenia Košického samosprávneho kraja k zisteniam NKÚ SR pri kontrole tvorby,
realizácie a plnenia školskej a zdravotnej politiky Košického samosprávneho kraja spolu
s protokolom o výsledku kontroly č. KA-027/2019/1140) tvoria prílohu tohto dokumentu.

Košice 21. januára 2020
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