MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEDZI
MINISTERSTVOM VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2
812 72 Bratislava
zastúpeným
JUDr. Robertom Kaliňákom
podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR
GENERÁLNOU PROKURATÚROU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štúrova 2
812 85 Bratislava
zastúpenou
JUDr. Jaromírom Čižnárom
generálnym prokurátorom SR
A
NAJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
zastúpeným
Dr.h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD.
predsedom NKÚ SR
(ďalej len „strany memoranda“)

Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky (ďalej len „memorandum“)
___________________________________________________________________________

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej
republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, konajúc v rámci svojich
právomocí,
berúc do úvahy potrebu koordinovaného postupu s cieľom zabezpečovať
efektívnu a účinnú ochranu verejných finančných prostriedkov,
uznávajúc

dôležitosť

vytvorenia

podmienok

pre

odbornú

spoluprácu

v medziach svojich zákonných kompetencií pri výmene informácií, skúseností
a najlepšej praxe

sa dohodli takto:

Článok 1
Oblasti vzájomnej spolupráce

1.

Vzájomná spolupráca bude zahŕňať najmä tieto oblasti:
a) výmena

informácií

a poznatkov

súvisiacich

s porušovaním

všeobecne

záväzných právnych predpisov, získaných pri činnosti strán memoranda. Strany
memoranda si budú vymieňať informácie a poznatky na základe vlastného
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uváženia a iba také, ktoré považujú za potrebné pre činnosť zvyšných strán
memoranda,
b) školiace aktivity: vzdelávanie formou realizovania seminárov, workshopov
a výmeny dobrej praxe,
c) pracovné stretnutia a konzultácie k riešeniu aktuálnych problémov za účelom
koordinácie ďalšieho vzájomného postupu,
d) súčinnosť pri tvorbe koordinačno-metodických interných legislatívnych
a riadiacich aktov,
e) súčinnosť pred začatím trestného konania (včasnosť podávania trestných
oznámení,

obsahové

a formálne

náležitosti

trestných

oznámení,

druh

a charakter listín pripojených k trestným oznámeniam) a v trestnom konaní
(§ 3 ods. 1, § 151 Trestného poriadku, § 55 l zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov).
2.

Strany memoranda sa budú s dostatočným časovým predstihom písomne

informovať o plánovaných školiacich aktivitách a podľa vlastného uváženia aj o iných
aktivitách, spadajúcich do tej oblasti, ktorej sa týka toto memorandum.

Článok 2
Úrovne spolupráce
Odborná spolupráca a výmena informácií sa bude realizovať na najvyššej
úrovni, centrálnej úrovni a regionálnej úrovni.
Najvyššiu úroveň reprezentujú štatutárni zástupcovia strán memoranda
resp. nimi poverení zástupcovia.
Na centrálnej úrovni budú Najvyšší kontrolný úrad SR zastupovať generálni
riaditelia kontrolných sekcií, Generálnu prokuratúru SR budú zastupovať námestník
generálneho prokurátora SR pre trestný úsek, špeciálny prokurátor a nimi poverení iní
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vedúci prokurátori v ich riadiacej právomoci a Ministerstvo vnútra SR budú
zastupovať Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (riaditeľ
a zástupcovia) a Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru (riaditeľ
a zástupca) v zmysle ich vecnej príslušnosti a ich činnosti podľa organizačného
poriadku.
Na regionálnej úrovni budú Najvyšší kontrolný úrad SR zastupovať riaditelia
krajských expozitúr Najvyššieho kontrolného úradu SR, Generálnu prokuratúru SR
budú zastupovať krajskí prokurátori a nimi poverení iní vedúci prokurátori v ich
riadiacej právomoci a Ministerstvo vnútra SR budú zastupovať odbory kriminálnej
polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru a zároveň aj odbory kriminálnej
polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru, a to podľa ich vecnej príslušnosti.

Článok 3
Kontaktné osoby
1.

Na zabezpečenie foriem spolupráce medzi stranami memoranda štatutárni

zástupcovia vymenujú kontaktné osoby a ich zástupcov, prostredníctvom ktorých
sa bude uskutočňovať prenos informácií. Strany memoranda môžu kontaktné osoby
a ich zástupcov, ak to bude potrebné, zmeniť; takáto zmena nadobúda účinnosť jej
písomným oznámením obom ďalším stranám memoranda.

2.

Príslušné kontaktné osoby na jednotlivých úrovniach spolupráce môžu požiadať

strany memoranda o stretnutie pre účely napĺňania čl. 1 ods. 1 memoranda.
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Článok 4
Iné dojednania
1.

Strany memoranda sa zaväzujú, že sa budú navzájom bez zbytočného odkladu

informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na dohody vyplývajúce
z memoranda.

2.

Strany memoranda sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú

v súvislosti s memorandom, budú chrániť proti zneužitiu v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

3.

Strany memoranda vyhlasujú, že všetky plnenia vyplývajúce z memoranda

poskytnú bezodplatne; všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením
memoranda, znáša každá strana memoranda samostatne.

4.

Strany memoranda vyhlasujú, že jedenkrát ročne vyhodnotia vzájomnú

spoluprácu v zmysle memoranda.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania

všetkými stranami.

2.

Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať formou očíslovaných

písomných dodatkov, podpísaných všetkými stranami memoranda.

3.

Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od memoranda musí

mať písomnú formu a musí byť doručené všetkým stranám memoranda. Účinky
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odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia jednej strany memoranda dvom
ďalším stranám memoranda.

4.

Memorandum je vyhotovené v troch rovnopisoch, po jednom rovnopise

pre každú stranu memoranda.

Bratislava dňa

ZA MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA GENERÁLNU PROKURATÚRU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Robert Kaliňák

Jaromír Čižnár

Podpredseda vlády a minister vnútra SR

Generálny prokurátor SR

ZA NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ján Jasovský
Predseda NKÚ SR
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