
 

 
Vysvetlenie RO pre OP EVS ku konfliktu záujmov v procese odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok najmä so zreteľom k  žiadostiam o nenávratný finančný príspevok, kde sú 
oprávnenými žiadateľmi a partnermi v rámci projektov subjekty z mimovládneho a neziskového sektora: 

Po oboznámení sa so zoznamom pridelených žiadostí o NFP a pred uskutočnením odborného hodnotenia 
odborný musí odborný hodnotiteľ podpísať čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 
informácií a vylúčení konfliktu záujmov. V tomto  čestnom vyhlásení odborný hodnotiteľ vyhlasuje, že nie 
je v konflikte záujmov v zmysle definície konfliktu záujmov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a ostatných záväzných dokumentov.  

 

Pre účel posúdenia konfliktu záujmov v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavujú 
konflikt záujmov najmä nasledujúce skutočnosti: 

1. konfliktom záujmov sa rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických 
alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, 
efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku; 

2. zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je najmä: 
a) partner, 
b) užívateľ, 
c) dodávateľ, 
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu 

žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera, 
e) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom 

alebo partnerom, 
f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, 

dodávateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, 
užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi, 

g) osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa 
alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu, 

h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi 
alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g), podľa § 116 Občianskeho zákonníka je blízkou 
osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo 
obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, 
druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 

 

Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 2 ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo 
prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy alebo vyzvania podľa tohto zákona po ukončenie realizácie 
projektu. 

 

Odborný hodnotiteľ v čestnom vyhlásení ďalej vyhlasuje, že si nie je vedomý/á žiadnych skutočností alebo 
okolností, ktoré by vznikli počas tohto procesu, resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli 
súvisieť s konfliktom záujmov; v prípade, ak počas tohto procesu dôjde ku konfliktu záujmov, ihneď túto 
skutočnosť oznámim Riadiacemu orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len ,,RO“) 
a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na tomto procese. 

 
Na základe vyššie uvedeného v rámci tejto výzvy na výber odborných hodnotiteľov RO upozorňuje 
žiadateľov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP EVS na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, aby pre 
zabezpečenie nestranného, transparentného, nediskriminačného, efektívneho, hospodárneho 
a objektívneho výkonu činností pri poskytovaní príspevku zvážili podanie žiadosti o zaradenie do databázy 
odborných hodnotiteľov podľa tohto vyzvania, pokiaľ sú si vedomí, že v čase výkonu odborného hodnotenia 
alebo v neskoršom období počas realizácie projektov by sa ako fyzická osoba mohli dostať do konfliktu 
záujmov podľa odsekov 1. a 2. tohto vysvetlenia a to bez ohľadu na to či by šlo o možnú diskrimináciu 
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v pozitívnom alebo negatívnom význame (t.j. nie je rozhodujúce či pôjde o získanie neoprávneného 
prospechu alebo o úmyselné poškodenie konkurenta v súťaži).  
 
V prípadoch keď v čase vyhlásenia tejto výzvy si žiadateľ konfliktu záujmov nie je vedomý, resp. 
preukázateľne nie je  v konflikte záujmov, a táto situácia sa kedykoľvek po podaní žiadosti alebo zaradení 
žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov zmení, t.j. žiadateľ môže byť alebo potenciálne sa môže 
dostať pri výkone odborného hodnotenia do konfliktu záujmov, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 
RO. 
 
Pokiaľ žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov splní kritéria určené touto výzvou 
a zároveň oznámi RO, že je v konflikte záujmov alebo potenciálne sa môže dostať pri výkone odborného 
hodnotenia do konfliktu záujmov vo vzťahu k výzvam, kde sú oprávnenými žiadateľmi  a partnermi subjekty 
z mimovládneho a neziskového sektoru, môže byť takýto žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných 
hodnotiteľov zaradený do zoznamu pre výkon odborného hodnotenia s výhradou na základe jeho 
oznámenia. To znamená, že môže byť žrebovaný do   iných výziev na dopytovo-orientované projekty, pre 
ktoré odborný hodnotiteľ nie je v konflikte záujmov alebo nevie o možnom konflikte záujmov (napr. výzvy 
pre mestá a obce a pod.).  

Uvedené princípy platia všeobecne, teda aj pre odborných hodnotiteľov (vrátane záujemcov), ktorí sú 
v konflikte záujmov alebo sú si vedomí možného konfliktu záujmov na základe iných skutočností. 

 
 
 


