
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
medzi

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Priemyselná 2 

824 73 Bratislava 26 
IČO 30844878

Zastúpený predsedom Ing. Karolom Mitríkom,
(ďalej len „NKÚ SR")

a

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12

974 01 Banská Bystrica 
IČO 30232295

zastúpená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD.

(ďalej len „UMB")

(na účely tejto zmluvy sa „NKÚ SR" a „UMB" označujú ďalej spoločne len „zmluvné strany")

Preambula
Zmluvné strany, akceptujúc svoju nezávislosť, uvedomujúc si spoločné ciele a postavenie 

v zodpovednom riadení a používaní verejných prostriedkov, vidiac užitočnosť výmeny informácií, 

skúseností a vzájomných konzultácií pre zlepšenie kvality svojej činnosti, uzatvárajú zmluvu 

o spolupráci (ďalej len „zmluva") v tomto znení:

ČI.l

Oblasť spolupráce

NKÚ SR a UMB sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä v nasledovných oblastiach:

1. participácia na riešení vybraných vzdelávacích a výskumných projektov, ktoré budú 

predmetom záujmu oboch zmluvných strán,

2. participácia na projektoch praktického riešenia vybraných problémov, ktoré budú 

predmetom záujmu oboch zmluvných strán,

3. poskytovanie odborných konzultácií vo vybraných oblastiach,



4. prehlbovanie a získavanie teoretických a praktických skúseností v ekonomických 

a manažérskych oblastiach formou odbornej praxe študentov UMB,

5. spolupráca a výmena skúseností s cieľom možného zamerania a riešenia diplomových prác,

6. participácia na prednáškovej činnosti,

7. podpora vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít,

8. zúčastňovanie sa na rôznych vzdelávacích aktivitách, vedeckých konferenciách alebo na 

riešení vedecko-výskumných projektov,

9. publikačná činnosť,

10. využívanie knižnice UMB,

11. riešenie návrhov oboch zmluvných strán týkajúcich sa nových foriem spolupráce, a to 

aktívnym prístupom.

ČI. 2

Výmena informácií a poznatkov

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si budú navzájom bezplatne poskytovať informácie zo svojej 

činnosti týkajúce sa oblastí spolupráce uvedené v článku 1, a to na základe písomnej žiadosti; 

to platí rovnako aj pre poskytovanie informácií a plnenie iných činností uvedených v tomto 

článku.

2. NKÚ SR bude UMB poskytovať informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti, praktické príklady 

a skúsenosti z praxe, ktoré môžu byť využité na účely výučby na UMB.

3. UMB bude oprávnená vyjadrovať sa k 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.

4. UMB bude NKÚ SR poskytovať odborné poradenstvo a konzultácie v metodologickej 

a empirickej činnosti, napríklad údaje a informácie z jej monitorovania a hodnotenia vývoja 

príslušných odvetví v hospodárstve Slovenskej republiky, z výskumno-vedeckej činnosti a 

odborné poznatky k vybraným problémom.

5. V záujme efektívnosti vzájomnej komunikácie si zmluvné strany dohodnú kontaktné osoby, 

ktoré sa budú podieľať na plnení úloh podľa tejto zmluvy a zodpovedať za jej plnenie.



ČI. 3

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Podrobnosti o oblastiach spolupráce, najmä o podpore vzdelávacích a vedecko-výskumných 

aktivít, o vykonávaní odbornej praxe a o poskytovaní odborných konzultácií upravia osobitné 

vykonávacie protokoly alebo osobitné zmluvy upravujúce konkrétne podmienky oblasti 

spolupráce medzi zmluvnými stranami pred ich samotnou realizáciou.

3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami a so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán.

4. Túto zmluvu možno ukončiť bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou, pričom výpovedná 

lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

5. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

dva rovnopisy.

Banská Bystrica 1. 3. 2017 Banská Bystrica 1. 3. 2017

í

Ing. Karol Mitrík
predseda

Najvyšší kontrolný úrad SR

UWVLR2TTÄ MATEJA KATA
v Banskej Bystrici 
R E K T O R. Á T 

Národná i 2
974 Oj. EJanská Bystrica

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor

Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici


