
DOHODA O SPOLUPRÁCI

uzatvorené medzi:

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
zastúpeným: Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom 

(ďalej len „NKÚ SR“)

a

Úradom pre dohľad nad výkonom auditu
adresa
zastúpeným: ' ľ

(ďalej len „UDVA“)

Účastníci tejto dohody za podmienok obojstrannej výhodnosti pristupujú k uzavretiu tejto 
dohody za nasledovných podmienok:

Článok 1

NKÚ SR a UDVA sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti audítorstva v rozsahu 
vymedzenom v tejto dohode a v medziach svojich zákonných oprávnení.

Článok 2

UDVA bude poskytovať NKÚ SR informácie v oblasti legislatívnych zámerov týkajúcich sa 
účtovných predpisov a audítorských postupov. Bude informovať NKÚ SR o skúsenostiach, 

postupoch a metódach získaných alebo uplatňovaných pri výkone svojej činnosti súvisiacej 
s dohľadom nad výkonom audítorskej činnosti.

Článok 3

NKÚ SR bude poskytovať informácie vyplývajúce z poznatkov získaných pri výkone 
kontrolnej činnosti v oblasti daňovej a účtovnej. Bude spolupracovať s UDVA pri 
vypracovávaní stanovísk k legislatívnym návrhom v ekonomickej oblasti a oblastí audítorstva 
formou konzultácií.
Bude informovať UDVA o skúsenostiach, postupoch a metódach získaných alebo 
uplatňovaných pri výkone svojej činnosti.
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Článok 4

Účastníci sa dohodli, že poskytovanie spolupráce je bezplatné a v prípade vzniku finančných 
nákladov v súvislosti s poskytovaním spolupráce na základe tejto dohody, tieto znáša každá 
strana samostatne.

Článok 5
Účastníci tejto dohody sú povinní sa navzájom informovať o skutočnostiach, ktoré majú 
vplyv na priebeh ich spolupráce.

Článok 6

Údaje, ktoré si účastníci navzájom poskytnú sú povinní chrániť proti ich zneužitiu v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu údajov platnými 
v Slovenskej republike.

Článok 7

Táto dohoda upravuje výlučne spoluprácu medzi NKÚ SR a UDVA v rozsahu spoločných 
záujmov v oblasti ekonomickej a žiadnym spôsobom nezasahuje do ostatných kompetencií 
účastníkov.

Článok 8

Túto dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami účastníkov.

Článok 9

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju vypovedať doručením písomnej 
výpovede druhému účastníkovi.

Článok 10

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každý 
účastník dohody.

V Bratislave dňa...

Za Najvyšší kontrolný úrad SR: Za Úrad pre dohľad nad výkonom auditu:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD. 
predseda
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