Konflikt záujmov
KONFLIKT ZÁUJMOV
Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s realizáciou Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí sa musí
dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov a osôb vystupujúcich na strane
zodpovedného orgánu (ďalej len „zainteresovaných osôb“) nedochádzalo k stretu verejných a súkromných
záujmov (ďalej len „konflikt záujmov“).
Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je
alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone úloh, ktoré súvisia
s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o grant, hodnotením a schvaľovaním predložených žiadostí,
realizáciou a kontrolou realizácie projektov. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná
spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom
nesúvisiaci záujem.
1.1 Zainteresované osoby
Zainteresovanou osobou na strane zodpovedného orgánu môže byť zamestnanec zodpovedného orgánu zapojený
do ktoréhokoľvek procesu v rámci systému riadenia a kontroly vrátane hodnotiteľa v procese hodnotenia žiadostí
o grant alebo hodnotenia implementácie národného programu.
Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa je ktorákoľvek osoba participujúca na príprave žiadosti o grant,
predkladateľ žiadosti o grant, úspešný a neúspešný žiadateľ o grant, prijímateľ alebo osoba zapojená do
realizácie projektových aktivít.
Za osobu zainteresovanú do prípravy žiadostí o grant sa považuje osoba, ktorá bola od vyhlásenia výzvy na
predkladanie žiadostí o grant až po ukončenie implementácie projektu podporeného z danej výzvy v
zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere so žiadateľom o grant alebo sa osobne podieľala na vypracovaní
žiadosti o grant pre žiadateľa o grant alebo organizáciu v budúcnosti zainteresovanú do implementácie projektu
(napríklad platený konzultant, lektor alebo zamestnanec akéhokoľvek subjektu verejného alebo súkromného
práva, ktorý za úplatu vypracoval žiadosť o grant). Za osobu zainteresovanú do predkladania žiadostí o grant sa
považuje osoba, ktorá v mene žiadateľa o grant predkladá žiadosť o grant zodpovednému orgánu.
Za osobu zainteresovanú do prípravy žiadosti o grant sa nepovažuje zamestnanec zodpovedného orgánu
poverený poskytovaním informácií v čase vyhlásenia výzvy, prijímaním a registráciou žiadostí o grant.
Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa považuje osoba, ktorá sa v zamestnaneckom alebo inom
obdobnom pomere s organizáciami realizujúcimi podporený projekt osobne podieľa na realizácii úloh, opatrení a
aktivít, ktoré sú súčasťou projektu podporeného v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o grant alebo ktorá
príjme finančné prostriedky z rozpočtu podporeného projektu alebo inú formu kompenzácie od organizácií
podieľajúcich sa realizácii podporeného projektu za služby súvisiace s realizáciou projektu.
Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa nepovažuje zamestnanec zodpovedného orgánu alebo
osoba poverená zodpovedným orgánom, ktorej pracovnou úlohou je monitorovať, kontrolovať alebo hodnotiť
rozsah a kvalitu realizácie podporených projektov, ich rozpočtov a súvisiacich aktivít a výkon tejto úlohy je
financovaný z verejných zdrojov. Tieto osoby však nemôžu byť zainteresované do prípravy a predkladania
projektov.
1.2 Predchádzanie vzniku konfliktu záujmov
S cieľom zamedziť vzniku konfliktu záujmov na strane zodpovedného orgánu prijíma zodpovedný orgán
preventívne a nápravné opatrenia v jednotlivých procesoch systému riadenia a kontroly.

Žiadateľ o grant spolu so žiadosťou o grant predkladá čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.
Prijímateľ sa zaväzuje k dodržiavaniu pravidla zákazu konfliktu záujmov podpisom grantovej zmluvy alebo
schválením interného predpisu na poskytnutie grantu.
Koordinátor fondu, alebo iná osoba na strane zodpovedného orgánu je povinná bezodkladne oznámiť každé
podozrenie z konfliktu záujmov vedúcemu štátnemu zamestnancovi (riaditeľ OZP, generálny riaditeľ sekcie
európskych programov MV SR, vedúci služobného úradu).
1.3 Vznik konfliktu záujmov
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti a zainteresované osoby:
- Príprava a predkladanie žiadostí o grant - osoby podieľajúce sa na príprave a uverejňovaní výziev a poverené
poskytovaním informácií pre žiadateľov o grant nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani
implementácie projektov na strane žiadateľa/prijímateľa, ani byť blízkou osobou žiadateľa/prijímateľa bez
ohľadu na typ prijímateľa.
- Posudzovanie administratívnej zhody oprávnenosti žiadostí o grant - osoby poverené posudzovaním
administratívnej zhody a oprávnenosti žiadostí o grant nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani
implementácie projektov na strane žiadateľa/prijímateľa, ani byť blízkou osobou žiadateľa/prijímateľa.
- Hodnotenie a schvaľovanie žiadostí o grant - osoby poverené hodnotením žiadostí o grant, vrátane osôb z
externého prostredia, nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov na
strane žiadateľa/prijímateľa v rámci danej výzvy, ani byť blízkou osobou žiadateľa o grant a nesmú byť v
posledných dvoch rokoch v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu so žiadateľom o grant.
Hodnotitelia preukazujú neexistenciu konfliktu záujmov podpísaním čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu
záujmov. Podmienky sa vice versa vzťahujú aj na schvaľovateľa žiadostí o grant navrhnutých na podporenie
v rámci výzvy.
- Kontrola a overovanie oprávnenosti výdavkov a platby - osoby vykonávajúce kontrolu a schvaľovanie žiadostí
o platbu, žiadosti o preddavok, žiadosti o zúčtovanie preddavku, žiadosti o refundáciu a osoby vykonávajúce
monitorovanie a hodnotenie realizácie projektu na strane zodpovedného orgánu nesmú byť zainteresované do
implementácie projektov na strane prijímateľa, ani byť blízkou osobou prijímateľa. Osoby vykonávajúce v rámci
zodpovedného orgánu kontrolu a schvaľovanie oprávnenosti výdavkov nesmú byť zainteresované do
schvaľovania a realizácie platieb prijímateľa.
- Realizácia projektov - osoby podieľajúce sa osobne na realizácii úloh, opatrení a aktivít, ktoré sú súčasťou
daného projektu, nesmú byť osobami blízkymi zodpovednému orgánu, a orgánu auditu a nesmú sa podieľať na
príprave výzvy na predkladanie žiadostí o grant, posudzovaní administratívnej zhody a oprávnenosti žiadostí o
grant, hodnotení žiadostí o grant, kontrole a overovaní oprávnenosti výdavkov a platieb, a to priamo ani nepriamo
(prostredníctvom subdodávateľa). Prijímateľ uplatňuje rovnaký princíp aj pri obstarávaní tovarov, prác a služieb
od tretích osôb (pri realizácii verejného obstarávania na tovary a služby v rámci daného projektu).
Každá zainteresovaná osoba na strane zodpovedného orgánu je povinná konflikt záujmov oznámiť ihneď, ako sa
o ňom dozvie, a v ďalšom procese, ktorého sa konflikt záujmov týka, nesmie rozhodovať, ani tento proces
nijakým spôsobom ovplyvňovať. V prípade konfliktu záujmov koordinátorov fondov sa bude porušenie tohto
pravidla posudzovať podľa príslušných právnych predpisov a vzhľadom na intenzitu a okolnosti, za ktorých
konflikt záujmov vznikol. Kompetenciu rozhodovať o ďalšom postupe má priamy nadriadený vedúci štátny
zamestnanec.
Porušenie zákazu konfliktu záujmov vo vzťahu k prijímateľovi posudzuje zodpovedný orgán v súvislosti s
konkrétnou výzvou na predkladanie žiadostí o grant a konkrétnym projektom predloženým a/alebo podporeným v
rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant.

S ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže zodpovedný orgán:
1.
2.
3.
4.

neuznať výdavky konečného príjemcu za oprávnené
odstúpiť od grantovej zmluvy/ zrušiť interný predpis a požadovať vrátenie poskytnutých finančných
prostriedkov
vylúčiť hodnotiteľa z hodnotenia žiadosti o grant, voči ktorej je v konflikte záujmu
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak zainteresovaná osoba predloží nepravdivé čestné vyhlásenie, ktoré môže mať dopad na finančné
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu a vznikne podozrenie, že môže ísť o podvod, postupuje sa podľa Usmernenia
k predchádzaniu a k boju proti podvodom.

