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PREAMBULA

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravuje 
budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a 
ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a 
vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do 
ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej 
sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o 
variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.



I Yotimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na 
ohranú a podporu hospodárskej súťaže. Jeho hlavným poslaním je chrániť 

hospodársku súťaž pred jej obmedzovaním, podporovať ju a vytvárať podmienky pre 
|( i ďalší rozvoj.

Na základe memoranda o spolupráci zo dňa 23.3.2017, ktoré spolu uzavreli 
l konomická univerzita v Bratislave a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, a 
ktoré vymedzilo základný rámec pre obojstranne prospešnú spoluprácu, Fakulta 
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky uzatvárajú predmetnú Dohodu o spolupráci.

Predmetná Dohoda o spolupráci má za cieľ zabezpečiť medzi Stranami dohody úzku 
spoluprácu, ktorá zefektívni ich činnosť, umožní výsledky činnosti využiť v aplikačnej 
praxi Úradu a zabezpečí zapojenie študentov do priamej aplikácie získavaných 
poznatkov a rozšíri ich praktické poznatky.

Článok 1 
PREDMET DOHODY

1. Predmetom tejto Dohody je poskytovanie vzájomnej pomoci, cieľovo orientovanej 
do záujmových oblastí pôsobnosti Strán dohody za účelom kvalifikovaného, 
efektívneho a pružného vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného 
a spoločenského záujmu.

2 . Strany dohody prejavujú vôľu z vlastnej iniciatívy a na spoločný prospech 
spolupracovať pri realizácií úloh vo vymedzených oblastiach a formách.

3. Cieľom Dohody je dohodnúť a realizovať obojstranne prospešnú spoluprácu a na 
jej základe udržiavať vzájomne sa podporujúce partnerské vzťahy.

Článok 2 
OBLASTI SPOLUPRÁCE

i Oblasti spolupráce Strán dohody sa odvíjajú od prioritných úloh, ktoré vyplývajú zo 
zriadenia obidvoch inštitúcií. Spolupráca sa bude realizovať v oblastiach:

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

Článok 3
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FORMY SPOLUPRÁCE

1. Spolupráca podľa tejto Dohody sa bude realizovať bezodplatne na základe 
spresnených konkrétnych úloh vo vymedzených oblastiach.

2. Úlohy, ktorých výkon je podľa tejto Dohody podmienený požiadavkou Strany 
dohody sa budú realizovať len na základe konkrétnej ad hoc žiadosti tejto Strany 
dohody. Obsahom ad hoc žiadosti bude aj presné zadefinovanie konkrétnej úlohy, 
žiadosti o spoluprácu a súčinnosť.

3. V oblasti vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti:

a. Na základe požiadavky Úradu, FHI EU bude po vzájomnej dohode 
spracovávať samostatné analýzy alebo čiastkové úlohy resp. podľa 
požiadavky Úradu bude poskytovať súčinnosť alebo bude spolupracovať 
pri vypracovávaní samostatných analýz alebo čiastkových úloh. Pôjde 
o sektorové a trhové analýzy, dopadové analýzy a štúdie, ex post 
hodnotenia zásahov Úradu a prípadové analýzy a štúdie.

b. Úrad bude v súlade s podmienkami upravenými v článku 8 bode 1 tejto 
Dohody na základe požiadavky FHI EU po vzájomnej dohode poskytovať 
vybrané informačné údaje o činnosti Úradu zamestnancom FHI EU pre 
riešenie úloh vo vedecko-výskumnej činnosti a výučbe.

c. Zamestnanci FHI EU budú po vzájomnej dohode poskytovať Úradu 
priebežné a záverečné správy z výskumu. Poverení zamestnanci Úradu 
na základe požiadavky FHI EU a po vzájomnej dohode budú členmi 
komisií pre oponentské pokračovanie.

d. Vybraní zamestnanci a študenti FHI EU budú po vzájomnej dohode 
spolupracovať s vybranými zamestnancami Úradu, budú sa na základe 
vzájomného konsenzu podieľať na príprave a spracovaní významných 
materiálov k problematike hospodárskej súťaže, k činnosti a ďalších úloh 
spoločného záujmu.

e. Požiadavky Úradu v poradenskej a informačnej činnosti môže FHI EU 
realizovať aj cez Bratislavskú Business School, ktorá je pracoviskom 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

4. V oblasti spoločensky prospešných aktivít:

a. Vzájomná výmena informácií a skúseností z oblasti hospodárskej 
súťaže v súlade s podmienkami upravenými v článku 8 bode 1 tejto 
Dohody.

b. Spoločné aktivity a súčinnosť pri usporiadaní vedeckých, odborných 
prípadne iných podujatí.
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c. Vzájomné využívanie knižných fondov zamestnancami Strán dohody.

d. Možná účasť zamestnancov a študentov FHI EU na publikačnej činnosti 
v informačných bulletinoch a spravodajcoch Úradu.

e. Možná účasť vybraných zamestnancov Úradu na publikačnej činnosti 
vo vedeckých zborníkoch vydávaných FHI EU.

5. V oblasti vzdelávacieho procesu:

a. Vybraní zamestnanci Úradu sa môžu na základe požiadavky FHI EU 
aktívne podieľať na príprave študentov v študijných odboroch 
a špecializáciách zameraných na problematiku ochrany hospodárskej 
súťaže.

b. Na základe požiadavky Úradu sa prostredníctvom foriem ďalšieho 
vzdelávania po vzájomnej dohode zabezpečí vzdelávanie zamestnancov 
Úradu a ich záujem v dohodnutých formách a obsahu za všeobecne 
platných podmienok.

c. Vybraní zamestnanci Úradu môžu byť na základe požiadavky FHI EU 
členmi skúšobných komisií, oponentmi a podľa potreby konzultantmi 
študentov a doktorandov pri spracovávaní diplomových a dizertačných 
prác v predmetnej oblasti.

d. Úrad môže na základe požiadavky FHI EU a v súlade s podmienkami 
upravenými v článku 8 bode 1 tejto Dohody poskytnúť vhodné 
informačné zdroje študentom a zamestnancom FHI EU pre vypracovanie 
ich diplomových, doktorandských a rekvalifikačných prác.

e. Úrad a FHI EU sa budú vzájomne pozývať na odborné podujatia, 
vzdelávanie, konferencie a pod.

6. Spracovanie sektorových a trhových analýz a štúdií podľa bodu 3 písm. a) tohto 
článku Dohody je na účely tejto Dohody najmä spracovanie a vyhodnotenie verejne 
dostupných dát na základe vzájomne odsúhlasenej metodológie do vopred 
definovaných štruktúrovaných dokumentov a ich pravidelná aktualizácia a 
definovanie a mapovanie vzájomne konkurujúcich si produktov, substitútov 
a komplementárnych výrobkov a služieb.

7. Spracovanie dopadových analýz a štúdií podľa bodu 3 písm. a) tohto článku 
Dohody je na účely tejto Dohody najmä spracovanie a vyhodnotenie verejne 
dostupných dát a dát zozbieraných prostredníctvom cielených prieskumov a 
formulácia a overovanie hypotéz v oblasti dopadov na jednotlivé sektory/trhy 
a hospodársku súťaž na nich v dôsledku zmien napr. právnych predpisov,



mikroekonomických a vybraných makroekonomických faktorov (napr. aj v oblasti 
štátnej pomoci).

8. Spracovanie Prípadových analýz a štúdií podľa bodu 3 písm. a) tohto článku 
Dohody je na účely tejto Dohody najmä poskytnutie spolupráce v oblasti 
čiastkových preskúmaní, ako aj komplexného zabezpečenia ekonometrických 
analýz a data miningu ako súčasť prešetrovacích úkonov Úradu.

9. Ad hoc žiadosť podľa bodu 2 tohto článku Dohody bude Strana dohody 
prostredníctvom svojej kontaktnej osoby adresovať kontaktnej osobe druhej Strany 
dohody.

10. Strany dohody sa zaväzujú čo najlepšie podľa možností plniť úlohy upravené v tejto 
Dohode, aby bol čo najlepšie a s vysokou odbornosťou naplnený jej cieľ. Strana 
dohody je povinná vynaložiť všetko úsilie na splnenie úlohy a vyhovieť ad hoc 
žiadosti podľa bodu 2 tohto článku Dohody okrem situácie, ak je úloha, ktorej sa 
žiadosť týka v bodoch 3 až 5 tohto článku Dohody vymedzená ako možnosť alebo 
ak splneniu žiadosti resp. jej splneniu v určenom termíne bránia objektívne 
skutočnosti ako právne alebo technické prekážky alebo nedostatočné personálne 
kapacity Strany dohody. Potreba postupovať podľa článku 8 bodu 2 tejto Dohody 
nie je sama osebe prekážkou podľa tohto bodu. Ak Strana dohody nevyhovie ad 
hoc žiadosti, bez zbytočného odkladu po jej doručení, o tom upovedomí druhú 
Stranu dohody. Ak Strana dohody nevyhovela žiadosti pre existenciu prekážky, 
obsahom upovedomenia je aj identifikácia predmetnej prekážky.

Článok 4
VÝBER OSÔB NA ÚČELY SPOLUPRÁCE

1. FHI EU výberom osôb, ktoré sa budú na strane FHI EU podieľať na plnení 
konkrétnych úloh podľa tejto Dohody, zabezpečí vylúčenie prípadného konfliktu 
záujmov.

2. Ak sa neskôr ukáže, že sa na plnení konkrétnej úlohy podieľa osoba, pri ktorej sú 
oprávnené pochybnosti o možnom konflikte záujmov, táto osoba musí byť 
bezodkladne z plnenia predmetnej úlohy odvolaná.

3. V rámci úloh, na ktorých plnení sa majú v súlade s touto Dohodu podieľať aj 
študenti FHI EU, FHI EU vyberie v súlade s bodom 1 tohto článku Dohody na účely 
plnenia týchto úloh najlepších študentov.

4. Úrad má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu požiadať FHI EU o odvolanie 
konkrétnej osoby z plnenia konkrétnej úlohy podľa tejto Dohody. FHI EU takejto 
žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovie.



Článok 5 
PREZENTÁCIA VÝSTUPOV

1. FHI EU môže konkrétne výstupy úloh vykonávaných podľa tejto Dohody na základe 
žiadosti Úradu verejne prezentovať alebo použiť len na základe písomného 
súhlasu Úradu. FHI EU berie na vedomie a zaväzuje sa rešpektovať povinnosti 
Úradu ako orgánu štátnej správy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 136/2001 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZOHS“) a zákona č. 71/1967 Zb. o Správnom 
konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2. Úrad je oprávnený na účely jeho činnosti upravenej v ZOHS bezodplatne, 
v neobmedzenom rozsahu a bez časového obmedzenia spracovávať, 
rozmnožovať, vykonávať verejný prenos, alebo akokoľvek inak v zmysle § 19 ods. 
4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších prepisov (ďalej len 
„Autorský zákon“) používať všetky výstupy úloh poskytnuté Úradu zo strany FHI 
EU podľa tejto Dohody vrátane výsledkov tvorivej duševnej činnosti zamestnancov 
a študentov FHI EU, ktoré podliehajú ochrane podľa Autorského zákona, na čo mu 
FHI EU podpisom na tejto Dohode udeľuje súhlas. FHI EU vyhlasuje, že je 
oprávnená takýto súhlas poskytnúť. Ustanovenia bodu 4 tohto článku Dohody tým 
nie sú dotknuté.

3. FHI EU sa zaväzuje a súhlasí v súlade s Autorským zákonom upraviť a vysporiadať 
právne vzťahy so študentami a jej zamestnancami, alebo akýmikoľvek tretími 
stranami, ktorí sa budú podieľať na plnení úloh podľa tejto Dohody, tak aby bolo 
zabezpečené právo Úradu upravené v bode 2 tohto článku Dohody.

4. Úrad môže verejne prezentovať alebo medializovať výstupy úloh spracované 
výlučne FHI EU podľa tejto Dohody len po vzájomnej dohode s FHI EU. To sa 
nevzťahuje na zverejňovanie rozhodnutí Úradu podľa ZOHS.

Článok 6 
KONTAKTNÉ OSOBY

1. Každá zo Strán dohody vymedzí svoju kontaktnú osobu na účely tejto Dohody a do 
10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody oznámi druhej 
Strane údaje o kontaktnej osobe v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo 
a emailová adresa.



2. V prípade, že počas trvania Dohody dôjde k zmene v údajoch o kontaktnej osobe 
Strany dohody, táto Strana dohody je povinná do 10 pracovných dní upovedomiť 
o tejto zmene druhú Stranu dohody aj s uvedením aktuálnych kontaktných údajov.

Článok 7 
MLČANLIVOSŤ

1. FHI EU je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedela v súvislosti s plnením úloh podľa tejto Dohody. Táto povinnosť trvá aj po 
skončení účinnosti tejto Dohody.

2. FHI EU zabezpečí zachovávanie mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Dohody 
zamestnancami a študentami, alebo ďalšími osobami, ktorí sa na strane FHI EU 
budú podieľať na plnení úloh podľa tejto Dohody, najmä zabezpečí, že informácie 
získané podľa tejto Dohody nebudú použité v neprospech Úradu.

Článok 8 
SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

1. Úrad sprístupní FHI EU informácie potrebné na splnenie úloh podľa tejto Dohody, 
ak to nie je v rozpore so ZOHS.

2. Ak si vyžiada plnenie úloh podľa článku 3 bodu 2 písm. a) tejto Dohody poskytnutie 
aj iných informácií ako informácií sprístupnených podľa bodu 1 tohto článku 
Dohody, FHI EU umožní a sprostredkuje uzavretie osobitných dohôd medzi 
Úradom a konkrétnymi osobami, ktoré sa budú na strane FHI EU podieľať na 
plnení týchto konkrétnych úloh, tak aby bola zabezpečená ochrana týchto 
informácií. Uzavretie osobitných dohôd podľa prvej vety je nevyhnutné s ohľadom 
na skutočnosť, že Úrad je povinný v zmysle ZOHS informácie získané na účely 
jeho činnosti chrániť. Tieto osobitné dohody sa budú v osobitnom režime 
nezávislom od tejto Dohody uzatvárať tak, aby bol naplnený jej cieľ.

Článok 9 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Predmetná Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Stranu dohody.
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3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Stranami dohody a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Plnenie Dohody sa bude v prípade potreby každoročne vyhodnocovať k 15.4. 
a v prípade požiadaviek Strán dohody upravovať očíslovanými písomnými 
dodatkami podpísanými oboma Stranami dohody. Všetky dodatky sa stanú 
neoddoliloľnou súčasťou Dohody. Prvé vyhodnotenie plnenia Dohody sa vykoná 
najskôr k 1!).4 2018.

5. Dohodu možno zrušiť bez udania dôvodu písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Strany 
dohody Výpoveď nadobudne účinnosť uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty, 
klom začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
druhej Strane dohody doručená písomná výpoveď.

V Bratislave dňa ...^..'.^1.:... 2017 V Bratislave dňa ...Á t..'/.,... 2017

JUDr. Tibor Menyhart 
predseda 

Protimonopolného úradu SREkonomickej Univerzity v Bratislave
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