Dohoda o spolupráci
uzatvorená medzi účastníkmi:

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie č. 1, 917 00 Trnava
IČO:31825249
Zastúpená dekanom fakulty: prof. MUDr. Jaroslavem Slaným, CSc.
(ďalej len „fakulta“)
a
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
IČO: 30844878
Zastúpený predsedom Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD.
(ďalej len „NKÚ SR“)

I.
1. Fakulta ako súčasť Trnavskej univerzity plní úlohy verejnej vysokej školy podľa
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie
v bakalárskom, v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v akreditovaných
študijných programoch v študijných odboroch Ošetrovateľstvo, Verejné
zdravotníctvo, Laboratórne a vyšetrovacie metódy a v odbore Sociálna práca. Rozvíja
vedecké bádanie a poznanie v oblasti zdravotníckych a sociálnych vied a vytvára
primerané podmienky pre štúdium jednotlivých študijných programov.
2. NKÚ SR je nezávislý štátny orgán so sídlom v Bratislave, ktorý je vo svojej
kontrolnej činnosti viazaný len zákonom. Postavenie a pôsobnosť NKÚ SR ustanovujú
čl. 60 anásl. Ústavy Slovenskej republiky a zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Najvyšší
kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonáva svoju činnosť na základe uznesenia
Národnej rady Slovenskej republiky a podľa vlastného Plánu kontrolnej činnosti.
II.

1. Účastníci uzatvárajú túto dohodu s cieľom spolupracovať pri plnení ich hlavných úloh,
keďže zdieľajú spoločný názor, že spolupráca medzi nimi bude prospešná a vzájomne
užitočná.
2. Účastníci sa dohodli, že spolupráca bude prebiehať najmä v nasledovných oblastiach:
a) fakulta poskytne NKÚ SR odborné poradenstvo a konzultácie
v metodologickej a empirickej činnosti, napríklad pre oblasť verejného
zdravotníctva, ošetrovateľstva alebo pre oblasť sociálnej práce,

b) fakulta a NKÚ SR budú spolupracovať pri spracovávaní kľúčových oblastí
v rámci plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR formou odbornej diskusie,
napríklad na tému efektívna verejná správa - spokojný občan,
c) fakulta v rámci svojich možností vytvorí priestor na účasť vybraných
zamestnancov NKÚ SR na rôznych vzdelávacích aktivitách, vedeckých
konferenciách, resp. na riešení vedecko-výskumných projektov,
d) fakulta umožní trom zamestnancom NKÚ SR využívanie Univerzitnej knižnice
v Trnave,
e) účastníci si budú navzájom vymieňať skúsenosti aj s cieľom stanovenia tém
pre záverečné práce,
f) NKÚ SR poskytne fakulte informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti,
praktické príklady a skúsenosti z praxe, ktoré môžu byť využité na účely
výučby.
III.

1. V záujme efektívnosti vzájomnej komunikácie si účastníci dohodli kontaktné osoby,
ktoré sa budú podieľať na plnení úloh podľa tejto dohody. Kontaktná osoba za fakultu
je prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Kontaktnými osobami na NKÚ SR sú Ing. Pavel
Bočan, riaditeľ expozitúry Bratislava aPhDr. Petr Mrázek, kontrolór expozitúry
Bratislava.
2. Účastníci sa dohodli, že si budú vzájomne poskytovať všetky potrebné údaje
a informácie potrebné pre plnenie tejto dohody, pričom pre prípad elektronickej
komunikácie budú využívať nasledovné kontakty: pavel.bočan@nku.gov.sk,
petr.mrazek@nku.gov.sk.
3. Účastníci sa dohodli, že spolupráca medzi nimi bude bezodplatná a akékoľvek
vzniknuté náklady bude znášať dotknutý účastník.
IV.

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Dohoda zaniká písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo jej vypovedaním zo
strany ktoréhokoľvek účastníka. Účinky výpovede nastávajú posledným dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi.
3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto dohode je možné urobiť len formou
písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
4. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch s povahou originálu, pričom NKÚ SR
obdrží dve vyhotovenia a fakulta obdrží jedno vyhotovenie.

V Trnave, dňa

prof. M [BrťJaroslav Slaný, CSc.
škan fakulty

V Bratislave, dňa

Dr. h. c. doc. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

