
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

medzi

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Priemyselná 2 
824 73 Bratislava 26 

IČO: 30 844 878
zastúpeným Ing. Karolom Mitríkom, 

predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR

a

Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Dolnozemská cesta 1 
852 35 Petržalka 
IČO: 00 399 957

zastúpenou prof. Ing. Ferdinandom Danom, PhD., 
rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave

Preambula

Akceptujúc svoju nezávislosť, uvedomujúc si spoločné ciele a postavenie v zodpovednom riadení a používaní 
verejných prostriedkov, vidiac užitočnosť výmeny informácií, skúsenosti a vzájomných konzultácií pre zlepšenie 
kvality svojej činnosti

uzatvárajú

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) ako štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej 
činnosti nezávislý, viazaný len zákonom č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úradu Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov,

a

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „Ekonomická univerzita“), ktorá je zriadená zákonom a je v zmysle 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov verejnou vysokou školou

toto Memorandum o spolupráci:



CI.1
Oblasť spolupráce

NKÚ SR a Ekonomická univerzita sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti:
1. vybraných vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov, projektov praktického riešenia vybraných 

problémov ekonomickej a manažérskej praxe, ktoré budú predmetom záujmu oboch strán,
2. plánovania výkonnostných kontrol NKÚ SR zameraných na hodnotenie účinnosti a efektívnosti 

vynakladania verejných prostriedkov,
3. výmeny skúsenosti s cieľom možného zamerania návrhov bakalárskych a diplomových prác,
4. výskumu hodnotenia ekonomickej činnosti verejnoprávnych inštitúcii,
5. odborných konzultácií vo vybraných oblastiach,
6. publikačnej činnosti.

ČI. 2
Výmena informácií a poznatkov

1. Strany tohto memoranda vyhlasujú, že si budú navzájom bezplatne poskytovať na požiadanie plnenia 

vyplávajúce z tohto memoranda a informácie zo svojej činnosti, náklady, ktoré vzniknú v súvislosti 

s plnením tohto memoranda znáša každá strana tohto memoranda samostatne.
2. NKÚ SR bude Ekonomická univerzita poskytovať informácie z kontrolnej činnosti vykonávanej v oblasti 

spoločného záujmu definovaného včl. 1 tohto memoranda. Na základe požiadavky NKÚ SR bude 
Ekonomická univerzita oprávnená sa vyjadrovať sa sk strategickým zámerom NKÚ SR, a to najmä 

v procese tvorby plánu kontrolnej činnosti, za účelom možného zamerania kontrolnej činnosti s cieľom 
dosiahnutia prínosov pre oblasť verejnej správy.

3. Ekonomická univerzita poskytne NKÚ SR údaje o informácie z jej výskumno-vedeckej činnosti 
a odborné poznatky k vybraným problémom.

ČI. 3
Záverečné ustanovenia

1. Obsah Memoranda je možné meniť len písomnými dodatkami so súhlasom strán tohto Memoranda.
2. Toto Memorandum je platné dňom podpisu strán tohto Memoranda a uzatvára sa na dobu určitú do

31. 12. 2020. Memorandum sa považuje za vypovedané doručením oznámenia o jeho vypovedaní 
druhej strane tohto Memoranda, a to aj bez udania dôvodov výpovede.

3. Toto Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch. Každá zo strán tohto memoranda dostane po 
dva rovnopisy.



4. Strany tohto Memoranda veria, že toto Memorandum prispeje k zabezpečeniu plnenia strategických 
cieľov Ekonomickej univerzity a NKÚ SR k skvalitneniu vlastnej činnosti a k riešeniu spoločenských 

problémov.
5. Na základe tohto memoranda o spolupráci môže podpísať NKÚ SR s jednotlivými pracoviskami 

Ekonomickej univerzity zmluvy o spolupráci.

Bratislava 12.4.2017 Bratislava 12.4.2017

ing. Karol Mitrik 
predseda

Najvyšší kontrolný úrad SR

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave


