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Preambula  
 
Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť (EIGE),  
 
ďalej uvádzané jednotlivo len ako „strana“ alebo spoločne ako „strany“,  
 
so zreteľom na nariadenie Rady č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre základné práva, najmä jeho článok 4 ods. 1 stanovujúci 
úlohy agentúry FRA, 
 
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1922/2006 
z 20. decembra 2006, najmä jeho článok 3 ods. 1 stanovujúci úlohy inštitútu EIGE, 
 
 
odvolávajúc sa na skutočnosť, že ochrana práv žien a uplatňovanie rodovej rovnosti 
sú nevyhnutnými predpokladmi na účinnú ochranu ľudských práv a na to, že ich 
vzájomné dopĺňanie sa je potrebné zdôrazniť,   
 
 
berúc do úvahy pridanú hodnotu spolupráce medzi agentúrami v záujme posilnenia 
spoločného chápania v určených oblastiach spolupráce, ako aj dosiahnutia vlastných 
cieľov obidvoch agentúr a maximalizácie prínosov, 
 
 
sa dohodli takto:  
 
 
 

Článok 1 
Účel 

 
Účelom tejto dohody o spolupráci je vytvoriť všeobecný rámec na spoluprácu medzi 
agentúrou FRA a inštitútom EIGE s cieľom:  

• podporiť úzku spoluprácu v oblastiach výskumu, komunikácie a vytvárania 
sietí; 

• posilniť presadzovanie ľudských práv a rodovej rovnosti;  
• čo najlepšie využiť ľudské a finančné zdroje v ich vlastných agentúrach;  
• zvýšiť účinnosť a predchádzať duplicitám; 

zabezpečiť súdržnosť a synergiu v oblasti výskumu s cieľom optimalizovať vplyv 
iniciatív vyvinutých v EÚ na zlepšenie rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe.



 
 

Článok 2 
Spoločný prístup k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti  

 
1.  Strany budú spolupracovať v záujme posilnenia spoločného chápania 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v kontexte ich činností v súlade 
so strednodobým a ročným pracovným programom a podľa potreby koordinovať 
svoje činnosti.  
 
2.  V záujme dosiahnutia uvedeného cieľa strany zvážia vývoj vhodných nástrojov 
na určenie existujúcich rozdielov, pokiaľ ide o otázky uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti na operatívnej alebo praktickej úrovni, ktoré majú vplyv na činnosti týchto 
strán. Tam kde je to možné, strany zvážia možnosť aj vhodnosť aproximácie 
existujúcich postupov a budú spolupracovať pri vývoji osvedčených postupov, 
usmerňujúcich poznámok a podobných iniciatív.  
 
3. Strany uskutočnia konzultácie o činnostiach spoločného záujmu, aby sa 
premietli v ich strednodobom a ročnom pracovnom programe. 
 
4.  Táto dohoda o spolupráci sa môže v prípade potreby kedykoľvek doplniť 
akčnými plánmi, na ktoré sa vzťahujú pravidelné kontroly a ktoré uvádzajú konkrétne 
činnosti spolu s príslušným harmonogramom ich realizácie.   
 
5. Strany môžu na požiadanie ponúknuť svoje odborné znalosti v rôznych fázach 
operatívnej činnosti (alebo v konkrétnej operatívnej činnosti). Môže to zahŕňať 
poradenstvo o spôsobe zohľadnenia rodovej rovnosti pri navrhovaní, realizácii 
a hodnotení činností, ktoré strany považujú za vhodné.  
 
6. Strany si budú vymieňať informácie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti. 

 
 

Článok 3 
Výskum 

 
1. Strany si budú vymieňať informácie o pripravovaných výskumných činnostiach 
spoločného záujmu a príslušnom vývoji v oblasti výskumu. 
 
2.  Strany sa budú vzájomne pozývať na relevantné stretnutia odborníkov a podľa 
potreby budú spolupracovať v prieskumoch vzťahujúcich sa na výskumné projekty, 
ako aj iných činnostiach alebo pripravovaných publikáciách.  
 
 
 



 
 

Článok 4 
Vytváranie sietí a spoločné podujatia 

 
1. Strany vyvinú spoločné úsilie pri identifikácii spoločných zainteresovaných 
strán a cieľových skupín a budú si vymieňať informácie o svojich príslušných 
kontaktoch so zainteresovanými stranami.  
 

 
2. Strany budú podľa potreby spolupracovať pri plánovaní a realizácii činností 
týkajúcich sa vytvárania sietí a budú spoločne organizovať podujatia.  
 
 

Článok 5 
Komunikácia a šírenie informácií 

 
1. Strany zabezpečia šírenie informácií svojim zúčastneným stranám 
a partnerom o relevantných témach. 
 
2.  Strany si budú vymieňať informácie týkajúce sa strategických komunikačných 
činností, čím sa zabezpečí jednotnejšie vystupovanie v oblasti ľudských práv a práv 
vzťahujúcich sa na rodovú rovnosť na úrovni EÚ. 
 
3. V prípade potreby budú strany organizovať spoločné tlačové činnosti 
(oznámenia, tlačové správy, brífingy, pracovné skupiny) v záujme vytvorenia 
synergie a zabezpečenia konzistentnosti. 
 
4. Strany si budú vymieňať inovačné postupy týkajúce sa komunikácie, 
sociálnych médií a vytvárania sietí. 
 
 
 

Článok 6 
Administratívne a finančné záležitosti 

 
1.   Strany si budú vymieňať skúsenosti vo finančných a administratívnych 

otázkach. 
 
2. V súlade so svojim strednodobým a ročným pracovným programom môžu 
strany začať spoločné verejné obstarávanie v súvislosti s činnosťami spoločného 
záujmu. Strany sa dohodnú na vhodných opatreniach vzťahujúcich sa na stanovenie 
postupu. 
 
 



Článok 7 
Vzájomná pomoc 

 
S ohľadom na vykonávanie vlastného mandátu a vlastného ročného 

pracovného programu si strany budú v prípade potreby vzájomne pomáhať 
pri nadväzovaní kontaktov a zjednodušovaní komunikácie s príslušnými úradmi 
členských štátov a inými zainteresovanými stranami.  
 
 

Článok 8 
Kontaktné miesta 

 
 Obidve strany určia hlavné kontaktné osoby pre špecifikované oblasti 
spoločného záujmu. 
 
 

Článok 9 
Výdavky 

 
Strany znášajú vlastné výdavky, ktoré im vzniknú počas realizácie tejto 

dohody o spolupráci, ak sa v jednotlivých prípadoch nedohodnú inak.   
 
 

Článok 10 
Dôverné zaobchádzanie s informáciami 

 
Každá zo strán sa zaväzuje, že bude dôverne zaobchádzať s informáciami, 

dokumentmi alebo inými materiálmi, ktoré jej poskytla druhá strana ako dôverné, že 
ich nebude zverejňovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej strany a že nebude používať žiadne takéto informácie na iné účely, ako je 
uplatňovanie tejto dohody o spolupráci. 

 
Na účely tejto dohody je výmena utajovaných skutočností Európskej únie (EÚ) 

obmedzená na úroveň utajenia EU RESTRICTED/RESTREINT UE (EÚ 
VYHRADENÉ). Každá strana sa zaväzuje dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia 
týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ. 
 
 

Článok 11 
Riešenie sporov 

 
Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním 

tejto dohody o spolupráci, sa riešia prostredníctvom konzultácií a rokovaní medzi 
zástupcami týchto strán.  
 
 



Článok 12 
Zmeny, doplnenia a doplnky 

 
1.  Táto dohoda o spolupráci sa kedykoľvek môže zmeniť a doplniť po vzájomnej 
dohode týchto strán. Všetky zmeny, doplnenia a doplnky musia byť vypracované 
písomne.  
 
2.  Ktorákoľvek zo strán môže požiadať o konzultácie s úmyslom zmeniť a doplniť 
túto dohodu o spolupráci. 
 
 

Článok 13 
Ukončenie dohody 

 
Ktorákoľvek zo strán môže ukončiť túto dohodu o spolupráci písomne, a to 

so šesťmesačnou výpovednou lehotou.  
 
 

Článok 14 
Vstup do platnosti 

 
Táto dohoda o spolupráci vstupuje do platnosti dňom nasledujúcim po jej 

podpise obidvomi stranami.  
 
Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch kópiách v anglickom jazyku. 
 
 
 


