MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEDZI

NAJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
zastúpeným
Ing. Karolom MITRÍKOM
predsedom úradu
A

INŠTITÚTOM FINANČNEJ POLITIKY
MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5
817 82 BRATISLAVA
zastúpeným
Mgr. Luciou Šrámkovou
vymenovanou na zastupovanie riaditeľa

A

ÚTVAROM HODNOTY ZA PENIAZE
MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5
817 82 BRATISLAVA
zastúpeným
Ing. Štefanom Kiššom, MSc.
riaditeľom
(ďalej len „strany memoranda“)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Inštitút finančnej politiky a Útvar
hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky konajúc v rámci svojich
zákonných právomocí, berúc do úvahy potrebu koordinovaného postupu s cieľom
zabezpečovať efektívnu a účinnú ochranu štátnych, verejných finančných
prostriedkov, uznávajúc dôležitosť vytvorenia praktických podmienok pre vzájomnú,
odbornú spoluprácu v medziach svojich zákonných kompetencií pri výmene
informácií, skúseností a najlepšej praxe

sa dohodli takto:

Článok 1
Oblasti vzájomnej spolupráce

1. Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá bude zahŕňať
predovšetkým tieto oblasti:
a) podporu a spoločnú kooperáciu pri príprave a realizácii analýz
makroekonomického, fiškálneho, daňového charakteru, ako aj štrukturálnych
a výdavkových politík,
b) analýzy výdavkov verejnej správy a súčinnosť pri formulácii odporúčaní v tejto
oblasti na účely prípravy rozpočtu verejnej správy,
c) spoluprácu pri hodnotení štátneho záverečného účtu,
d) výmenu informácií a spoločné používanie databázy ekonomických
ukazovateľov SR, dátových zostáv a iných relevantných dát pre výkon
a realizáciu ekonomických analýz a komentárov,
e) spoluprácu pri vytváraní metodiky hodnoty za peniaze v oblasti prevádzkových
výdavkov, investícií, politík a regulácie,
f) kooperáciu pri posudzovaní významných projektov, ich efektívnosti z hľadiska
verejných výdavkov v oblastiach prevádzkových výdavkov, investícií, politík
a regulácie,
g) vzájomnú spoluprácu v oblasti vybraných vzdelávacích projektov, projektov
praktického
riešenia
vybraných
problémov
ekonomickej
a manažérskej praxe, ktoré budú predmetom záujmu oboch strán,
h) výmenu informácií a vecných poznatkov súvisiacich s dodržiavaním, resp.
porušovaním všeobecne záväzných právnych predpisov, získaných
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i)

j)

k)
l)

pri kontrolnej činnosti. Strany memoranda si budú vymieňať informácie,
poznatky na základe vlastného uváženia,
spoluprácu pri plánovaní, príprave a realizácii kontrol výkonnosti Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, zameraných na hodnotenie
efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti vynakladania verejných prostriedkov,
školiace
aktivity:
vzdelávanie
formou
seminárov,
workshopov
a výmeny dobrej praxe, ako aj kooperácia pri riešení vedeckých prác,
odborných konzultácií vo vybraných oblastiach, publikačnej činnosti,
vzdelávania a odbornej prípravy kontrolórov, ako aj analytikov Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky,
pracovné stretnutia a konzultácie k riešeniu aktuálnych problémov za účelom
koordinácie ďalšieho vzájomného postupu v oblasti kontroly,
odbornú, vecnú súčinnosť pri tvorbe koordinačno-metodických interných
legislatívnych a riadiacich aktov.

2. Strany memoranda sa budú s dostatočným časovým predstihom písomne
informovať o plánovaných školiacich, vzdelávacích aktivitách a podľa vlastného
uváženia taktiež o iných aktivitách, ktoré patria do oblastí vzájomnej spolupráce tohto
memoranda.

Článok 2
Úrovne spolupráce

1. Odborná spolupráca a výmena informácií, kontrolných zistení sa bude realizovať
na najvyššej úrovni, ktorú reprezentujú štatutárni zástupcovia strán memoranda,
resp. nimi poverení zástupcovia.
2. Na centrálnej úrovni budú Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zastupovať
generálni riaditelia príslušných kontrolných sekcií, resp. riaditelia odborov, alebo nimi
poverení zástupcovia. Inštitút finančnej politiky a Útvar hodnoty za peniaze
Ministerstva financií Slovenskej republiky budú na centrálnej úrovni zastupovať
riaditelia alebo nimi poverení zástupcovia v zmysle ich činnosti podľa organizačného
poriadku.
3. Memorandum je primárne orientované na zabezpečenie spolupráce
medzi odborom analytickým sekcie stratégie Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky, Inštitútom finančnej politiky a Útvarom hodnoty za peniaze
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Ministerstva financií Slovenskej republiky, avšak v prípade požiadaviek a potrieb strán
memoranda je možná kooperácia a začlenenie ostatných organizačných zložiek strán
memoranda do vzájomnej spolupráce.
4. Na zabezpečenie foriem spolupráce medzi stranami memoranda, štatutárni
zástupcovia vymenujú kontaktné osoby, prostredníctvom ktorých sa bude
uskutočňovať výmena informácií a vecný rozmer spolupráce a zapojenie ďalších
dotknutých organizačných útvarov strán memoranda.

Článok 3
Iné dojednania

1. Strany memoranda sa zaväzujú, že sa budú bez zbytočného odkladu informovať
o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na dohody a plnenia 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 platnými v Slovenskej republike.
3. Strany memoranda sa zaväzujú, že informácie, ktoré si vzájomne poskytnú
v súvislosti s memorandom, nebudú obsahovať osobné údaje.
4. Strany memoranda sa zaväzujú, že informácie tretích strán poskytnú len s ich
súhlasom.
5. Strany memoranda vyhlasujú, že všetky plnenia vyplývajúce z memoranda
poskytnú bezodplatne; všetky, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením memoranda, znáša
každá strana memoranda samostatne.
6. Strany memoranda vyhlasujú, že jedenkrát ročne vyhodnotia vzájomnú spoluprácu
v zmysle memoranda.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania stranami
memoranda.
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2. Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať formou očíslovaných písomných
dodatkov, podpísaných stranami memoranda.
3. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Od memoranda môže ktorákoľvek
strana memoranda odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od memoranda musí
mať písomnú formu a musí byť doručené ostatným stranám memoranda. Účinky
odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia jednej strany memoranda
ostatným stranám memoranda.
4. Memorandum je vyhotovené v troch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú
stranu memoranda.

Bratislava dňa

Za Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky

Za Inštitút finančnej politiky
Ministerstva financií
Slovenskej republiky

Karol Mitrík
predseda úradu

Lucia Šrámková
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa

Za Útvar hodnoty za peniaze
Ministerstva financií
Slovenskej republiky

Štefan Kišš
riaditeľ
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