
Memorandum o spolupráci

medzi

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Priemyselná 2 
824 73 Bratislava

zastúpeným 
Ing. Karolom Mitríkom 

predsedom úradu

(ďalej len “Najvyšší kontrolný úrad“)

a

Úradom komisára pre deti

zastúpeným
Ing. Vierou Tomanovou, PhD. 

komisárkou pre deti 

(ďalej len „Úrad komisára“)

(ďalej spoločne len „strany memoranda“)

Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci vo veciach spoločného záujmu takto:

ČI. I.
Predmet zmluvy

Predmetom tohto memoranda je vzájomná spolupráca strán memoranda vo veciach 
spoločného záujmu, rešpektujúc práva a povinnosti, ktoré obom stranám memoranda 
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť:

a) vzájomnú informovanosť o veciach, ktoré sa týkajú sociálnoprávnej ochrany detí 
na úrovni jednotlivých inštitúcií, ako aj zariadení, v ktorých sú umiestňované deti,

b) spoluprácu pre určenie konzistentných postupov pri riešení prípadov kontrolnej 
činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti so sociálnoprávnou ochranou 
detí.

ČI. II.
Postúpenie veci

1. Ak úradu komisára bude doručený podnet na konanie vo veci, v ktorej je oprávnený 
konať Najvyšší kontrolný úrad, postúpi podnet bez meškania na využitie Najvyššiemu 
kontrolnému úradu.



2. Ak Najvyššiemu kontrolnému úradu bude doručený podnet na konanie vo veci, 
v ktorej je oprávnený konať Úrad komisára, postúpi podnet bez meškania na využitie 
Úradu komisára.

3. Postúpenie veci podľa tohto článku nezaväzuje strany memoranda na začatie konanie 
vo veci.

ČI. III.
Vzájomné poskytovanie informácií

1. Strany memoranda súhlasia, že je v ich záujme, aby si poskytovali informácie 
o všetkých podstatných záležitostiach, ktoré sa týkajú ich pôsobnosti v súlade 
s predmetom tohto memoranda.

2. Úrad komisára poskytne Najvyššiemu kontrolnému úradu informácie o začatí konania 
vo veciach týkajúcich sa pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu, a to 
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu maria.kysucka@nku.gov.sk. 
Po skončení konania Úrad komisára zašle Najvyššiemu kontrolnému úradu kópiu 
svojho rozhodnutia v poskytovanej veci.

3. Najvyšší kontrolný úrad poskytne Úradu komisára informácie, ak pri svojej kontrolnej 
činnosti zistí také skutočnosti, ktoré by mohli naznačovať porušenie práv dieťaťa, a to 
písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu
info@komiksarpredeti.sk.

4. Strany memoranda si budú navzájom poskytovať informácie získané právnickými 
osobami, fyzickými osobami a inými subjektmi v súvislosti s ich činnosťami 
a konaniami, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie tejto zmluvy a ak neexistujú 
opodstatnené právne námietky alebo zákonné prekážky brániace takejto výmene 
informácií.

5. Strany memoranda sa budú navzájom informovať aj o všetkých ďalších 
skutočnostiach a zmenách , ktoré sú dôležité pre plnenie tohto memoranda.

6. Poskytovanie informácií podľa tohto článku nezaväzuje strany memoranda na začatie 
konania vo veci.

Či. IV.
Iné ustanovenie

1. Strany memoranda sa dohodli, že v prípade potreby vyškolenia zamestnancov 
Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, zabezpečí Úrad 
komisára takéto školenia.

2. V prípade potreby riešenia akéhokoľvek problému, ktorý nie je možné vyriešiť 
na nižšej organizačnej úrovni, tieto sa budú riešiť na úrovni štatutárnych zástupcov 
strán memoranda.
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3. Úrad komisára môže v prípade potreby Najvyššieho kontrolného úradu poskytovať 
odbornú činnosť, spočívajúcu v zabezpečení odborne spôsobilých osôb ako pribratých 
osôb na kontrolnej činnosti.

4. Úrad komisára môže Najvyššieho kontrolného úradu poskytovať odborné poradenstvo 
a konzultácie pre oblasť dodržiavania práv dieťaťa.

5. Strany memoranda sa dohodli, že spolupráca medzi nimi bude bezodplatná 
a akékoľvek vzniknuté náklady na základe tohto memoranda bude znášať každá strana 
memoranda samostatne.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

1. Toto memorandum môže byť zmenené iba písomne na základe súhlasu zástupcov 
obidvoch strán memoranda, a to formou písomných a očíslovaných dodatkov k tomuto 
memorandu.

2. Strany memoranda sa dohodli, že každoročne k 1. januáru prehodnotia potrebu revízie 
tohto memoranda a posúdia realizáciu vytýčených cieľov a napĺňanie tohto 
memoranda.

3. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a možno od neho kedykoľvek 
jednostranne odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Účinky odstúpenia od tohto memoranda 
nastávajú dňom jeho doručenia druhej strane memoranda.

4. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise 
pre každú stranu memoranda.

V Bratislave dňa. V Bratislave dňa

Za Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky

Za Úrad komisára pre deti

Ing. Karol Miťrík 
predseda úradu

ing. Viera Tomanová, PhD. 
komisárka pre deti


