
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

medzi

Úradom vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 1

zastúpeným Ing. Viktorom Nižňanským, PhD., vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky

a

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Priemyselná 2 

824 73 Bratislava 26

zastúpeným Dr.h.c. Doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky

Preambula

Vzhľadom na to že,

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) ako koordinačný útvar pre boj 
proti podvodom (AFCOS) plní úlohy zamerané na ochranu finančných záujmov Európskej 
únie a boj proti korupcii a spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej 
len „OLAF“)

a

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) ako štátny orgán, 
ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom

sa ako zúčastnené strany tohto memoranda dohodli takto:

ČI.1
Spolupráca v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii

ÚV SR a NKÚ SR sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti ochrany finančných záujmov 
Európskej únie a boja proti korupcii v zmysle ustanovení tohto memoranda a v medziach 
svojich zákonných oprávnení.



ČI. 2
Výmena informácií a poznatkov

1/ Strany vyhlasujú, že si budú navzájom poskytovať informácie o pripravovaných 
legislatívnych a koncepčných zámeroch v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie 
a boja proti korupcii.

2/ Strany vyhlasujú, že si budú na požiadanie poskytovať informácie o pripravovaných 
kontrolách, o práve prebiehajúcich kontrolách, ako aj o výsledku kontrol, ak súvisia, 
s finančnými záujmami Európskej únie.

3/ Strany vyhlasujú, že budú spolupracovať pri podaniach verejnosti, ak súvisia s finančnými 
záujmami Európskej únie a spadajú do ich pôsobnosti.

ČI. 3
Poskytovanie výsledných materiálov z kontrol a informácií o administratívnych 

vyšetrovaniach OLAFu

1/ NKÚ SR vyhlasuje, že na požiadanie poskytne ÚV SR informácie o kontrolách NKÚ SR a 
výsledné materiály z kontrol vykonaných NKÚ SR, ak si ich vyžiada OLAF.

2/ ÚV SR vyhlasuje, že na požiadanie poskytne NKÚ SR prehľad žiadostí o informácie 
požadované OLAFom v rámci jeho hodnotení a administratívnych vyšetrovaní.

3/ ÚV SR vyhlasuje, že bude NKÚ SR informovať o všetkých začatých administratívnych 
vyšetrovaniach OLAFu v Slovenskej republike.

Ó

ČI. 4
Vzdelávacie aktivity

1/ Strany vyhlasujú, že sa v časovom predstihu budú písomne informovať o vzdelávacích 
aktivitách organizovaných stranami v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie 
a boja proti korupcii a vzájomne umožnia účasť obom stranám na týchto vzdelávacích 
aktivitách.

2/ Strany sa zaväzujú aktívne pristupovať k organizácii spoločných vzdelávacích aktivít a 
informovať sa vzájomne o potrebách realizácie vzdelávacích aktivít.

ČI. 5
Kontaktné osoby

Spolupráca medzi stranami bude realizovaná predovšetkým prostredníctvom kontaktných 
osôb. Strany si navzájom písomnou formou oznámia kontaktné osoby a rovnako si písomnou 
formou budú oznamovať zmeny kontaktných osôb, pričom takéto zmeny nadobudnú účinnosť 
ich písomným oznámením druhej strane.
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ČI. 6
Ochrana údajov

Údaje, ktoré si strany navzájom poskytnú, budú chránené proti ich zneužitiu v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu údajov, platnými 
v Slovenskej republike.

ČI. 7
Záverečné ustanovenia

1/ Toto memorandum upravuje výlučne spoluprácu medzi ÚV SR a NKÚ SR v oblasti 
ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii a žiadnym spôsobom 
nezasahuje do ostatných právomoci strán.

2/ Obsah memoranda je možné meniť len písomnými dodatkami so súhlasom obidvoch strán.

3/ Toto memorandum je účinné dňom podpisu obidvoch strán a uzatvára sa na dobu neurčitú. 
Memorandum sa považuje za vypovedané doručením oznámenia o jeho vypovedaní druhej 
strane.

4/ Toto memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch. Každá zo strán obdrží po dva 
rovnopisy.

Bratislava, dňa

veuuci úradu vlády SIV 
Viktor Ň i ž ň a n s Úy

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR 
Ján Jasovský
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