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Memorandum

vo veci spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže 

(ďalej len „Memorandum“)

Strany Memoranda

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Dolnozemská cesta 1 
852 35 Bratislava
Zastúpená: prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., rektorom univerzity

(ďalej len „EU v Bratislave“)

a

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
Drieňová 24 
826 03 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Tiborom Menyhartom, predsedom úradu

(ďalej len „PMÚ SR“)

(ďalej spolu EU v Bratislave a PMÚ SR len „Strany memoranda“)

(ďalej spolu EU v Bratislave a PMÚ SR samostatne aj ako „Strana 
memoranda“)

Preambula

EU v Bratislave je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou v oblasti ekonómie, 
ktorej poslaním je vzdelávať a rozvíjať poznanie na základe tvorivého 
vedeckého bádania v oblasti ekonómie, spoločenských a humanitných vied, a 
tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

PMÚ SR je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu a podporu 
hospodárskej súťaže. Hlavným poslaním PMÚ SR je chrániť hospodársku súťaž 
pred jej obmedzovaním, podporovať ju a vytvárať podmienky pre jej ďalší 
rozvoj.



Článok 1 
Cieľ Memoranda

1. Cieľom tohto Memoranda je vymedzenie rámca pre obojstranne prospešnú 
spoluprácu medzi EU v Bratislave a PMÚ SR realizovanú prostredníctvom 
poskytovania vzájomnej pomoci cieľovo orientovanej do záujmových oblastí 
pôsobnosti Strán memoranda za účelom kvalifikovaného, efektívneho 
a pružného vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného 
a spoločenského záujmu.

2. Strany memoranda prejavujú vôľu z vlastnej iniciatívy a na spoločný prospech 
spolupracovať pri realizácii úloh vo vymedzených oblastiach a formách na 
základe vzájomnej výhodnosti a prospechu.

Článok 2 
Formy spolupráce

1. Spolupráca Strán memoranda podľa Memoranda sa bude realizovať na základe 
dohôd medzi EU v Bratislave alebo jej fakultami a PMÚ SR, ktoré upravia 
konkrétne úlohy vo vymedzených oblastiach.

2. V prípade vzniku otázok súvisiacich s predmetom úpravy Memoranda, Strany 
memoranda ich budú riešiť v súlade s cieľom Memoranda tak, aby nedošlo 
k zmareniu jeho účelu.

Článok 3 
Oblasti spolupráce

1. Oblasti spolupráce Strán memoranda sa odvíjajú od prioritných úloh, ktoré 
vyplývajú zo zriadenia obidvoch inštitúcií. Spolupráca sa bude realizovať najmä

0 v oblastiach:

a. vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti
b. spoločensky prospešných aktivít
c. vzdelávacieho procesu

2. Na tieto účely môže PMÚ SR uzatvárať s EU v Bratislave osobitné dohody.

Článok 4 
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Memoranda vyjadrujú záujem Strán memoranda spolupracovať 
v oblasti hospodárskej súťaže a nezakladajú Stranám memoranda priamo 
vymáhateľné práva a povinnosti.
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2. Memorandum nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania obidvoma 
Stranami memoranda a vychádza zo stavu informácií ku dňu jeho podpisu. 
Zmena, aktualizácia alebo doplnenie Memoranda sú prípustné v písomnej 
form© na základe dohody obidvoch Strán memoranda.

3. Každá m Strán memoranda má právo písomným oznámením druhej strane 
ukončiť platnosť Memoranda. Tým nie je dotknutá platnosť zmluvných a iných 
vzťahov vzniknutých v súvislosti s Memorandom.

4. Memorandum bolo podpísané v štyroch originálnych vyhotoveniach, po dvoch 
vyhotoveniach pre každú Stranu memoranda.

V Bratislave dňa 23 MAR. 2017 V Bratislave dňa 2,3. MAR

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. JUDr. Tibor Menyhart
rektor univerzity predseda PMÚ SR


