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Príloha č. 2 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ  

A VYLÚČENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 

  

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Kód výzvy na predkladanie 

projektových 

zámerov/výzvy/vyzvania48 
OPII-VA/DP/2020/9.4-01 

Kód žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok49  
 

 

 

Ja, dolupodpísaný/á, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese schvaľovania žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci vyššie uvedenej výzvy.  

 

 

Čestne vyhlasujem, že: 

 

 som spôsobilý/á na právne úkony; 
 som oboznámený/á so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP, ktoré sú 

platné k termínu výkonu mojich úloh;  

 budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným 
spôsobom; 

 nie som v konflikte záujmov v zmysle definície konfliktu záujmov podľa príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ostatných záväzných dokumentov50; 

                                                           
48 Nehodiace sa prečiarkne 

49 V prípade výkonu činností vo vzťahu k celej výzve (napr. účasť pozorovateľov v procese odborného hodnotenia) sa uvedená časť nevypĺňa 

a vyhlásenie sa vzťahuje na všetky ŽoNFP v rámci predmetnej výzvy; v prípade viacerých posudzovaných -žiadostí o NFP sa uvedú kódy 

všetkých pridelených projektových zámerov/žiadostí o NFP a nie je potrebné vypracúvať vyhlásenie osobitne za každú žiadosť o NFP 

50 Najmä v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na 

programové obdobie 2014 - 2020 
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 si nie som 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 
Výskumnej agentúre (ďalej len „VA“) a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na tomto procese; 

 o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o  NFP budem zachovávať 
mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich zverejnenia, 
postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe a to aj po ukončení pracovného pomeru 
s VA, resp. po ukončení platnosti dohody o vykonaní práce s  VA, resp. iného zmluvného vzťahu s VA; 
resp. po ukončení mojej účasti v pozícii pozorovateľa v rámci procesu odborného hodnotenia; 

 nebudem vyhotovovať kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti týkajúce sa 
procesu schvaľovania žiadostí o NFP, ak to nevyplýva z plnenia úloh pre VA v rámci pracovnoprávneho 
alebo iného právneho vzťahu s VA; 

 si nie som vedomý/á, že som zainteresovanou osobou na strane žiadateľa/partnera51 vo vzťahu 
ku ktorémukoľvek žiadateľovi/partnerovi v rámci schvaľovacieho procesu konkrétnej výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP/vyzvania (resp. konkrétneho kola výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP/vyzvania)52;  

v prípade, ak počas schvaľovacieho procesu zistím, že som zainteresovanou osobou na strane 

žiadateľa/partnera, ihneď túto skutočnosť oznámim VA53. 

 nie som zainteresovanou osobou voči prideleným žiadostiam o NFP (možné tendenčné hodnotenie)54: 

 

Kód žiadosti o NFP Názov projektu Žiadateľ Partner/-ri 

  
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  

    

                                                           
51 V zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

52 Nehodiace sa prečiarkne 

53 Netýka sa zamestnancov SO/VA, ktorí sú zainteresovanou osobou na strane žiadateľa, ktorým je SO/VA alebo pre projekty technickej 

pomoci. 

54 Nehodiace sa prečiarkne 
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 som zainteresovanou osobou na strane žiadateľa/partnera vo vzťahu k nasledovným žiadostiam o 
NFP55: 

Kód žiadosti o NFP Názov projektu Žiadateľ Partner/-ri 

    

    

    

    

    

 

 som nebol/a zapojený/á do prípravy projektu; 

 nie som riaditeľom, správcom alebo partnerom alebo akýmkoľvek spôsobom sa nepodieľam na riadení 
predkladateľa projektového zámeru alebo projektu (alebo prepojenej tretej strany alebo inej tretej 
strany podieľajúcej sa na aktivite); 

 nie som zamestnaný/á alebo zmluvne prepojený/á s jedným z predkladateľov projektového zámeru 
alebo projektu (alebo som nebol/a prepojený/á s treťou stranou, menovaným subdodávateľom alebo 
inými tretími stranami podieľajúcimi sa na aktivite); 

 nemám blízke príbuzenské vzťahy (manžel/ka, druh/družka, dieťa, súrodenec, rodič a pod.) alebo iné 
blízke osobné vzťahy s predkladateľom projektu, ktorý je požiadaný, aby vyhodnotil projekt ako ďalší 
posudzovateľ/recenzent z iného panelu (projekt naprieč diskusným panelom alebo medzi doménami); 

 vedecky nespolupracujem (alebo som nespolupracoval/a počas posledných piatich rokov) 
s predkladateľom projektu; 

 nemám (alebo som nemal/a) vzťah vyznačujúci sa vedeckou rivalitou alebo profesionálnym 
nepriateľstvom s predkladateľom projektu. 

 môj zamestnanecký pomer vo vzťahu k žiadateľovi/partnerovi inej žiadosti o NFP nebude mať vplyv na 
výkon pozície zamestnanca/príkazníka vykonávajúceho úlohy odborného hodnotiteľa a môj 
zamestnanecký pomer/zmluvný vzťah nie je dôvodom na ohrozenie nestranného, transparentného, 
nediskriminačného, efektívneho, hospodárneho a objektívneho výkonu odborného hodnotenia. 

 

Nasledujúce situácie sa automaticky považujú za konflikt záujmov, ak odborný hodnotiteľ: 

 

a)  bol/a zapojený/á do prípravy projektu; 
b)  je riaditeľom, správcom alebo partnerom alebo akýmkoľvek spôsobom sa podieľa na riadení 

predkladateľa projektu (alebo prepojenie tretej strany alebo inej tretej strany podieľajúcej sa na 
aktivite); 

c)  je zamestnaný/á alebo zmluvne prepojený/á s jedným z predkladateľov projektu (alebo je prepojený/á 
s treťou stranou, menovaným subdodávateľom alebo inými tretími stranami podieľajúcimi sa na 
aktivite); 

d) má blízke príbuzenské vzťahy (manžel/ka, druh/družka, dieťa, súrodenec, rodič a pod.) alebo iné blízke 
osobné vzťahy s predkladateľom projektu, ktorý je požiadaný/á, aby vyhodnotil/a projekt ako ďalší 
posudzovateľ/recenzent z iného panelu (projekt naprieč diskusným panelom alebo medzi doménami); 

e)  má (alebo mal/a počas piatich rokov) vedeckú spoluprácu s predkladateľom projektu; 

                                                           
55 Nehodiace sa prečiarkne 
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f)  má (alebo mal/a) vzťah vyznačujúci sa vedeckou rivalitou alebo 
profesionálnym nepriateľstvom s predkladateľom projektu. 

 

Ak je odborný hodnotiteľ v konflikte záujmov podľa minimálne jedného z vyššie uvedených bodov, musí byť 
vylúčený z hodnotenia príslušného projektu. Časť hodnotenia, na ktorom sa už odborný hodnotiteľ zúčastnil, 
musí byť vyhlásené za neplatné. Komentáre v rámci hodnotenia alebo pridelené bodové hodnotenie musia byť 
zamietnuté. V prípade potreby musí byť odborný hodnotiteľ nahradený a príslušný projekt prehodnotený. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto čestného 

vyhlásenia, najmä možného postihu podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, resp. č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, resp. zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, §  46 zákona č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na túto oblasť 

vzťahujú.  

 

 

Pozícia v procese posudzovania projektových 

zámerov/schvaľovania žiadostí o NFP56 
Odborný hodnotiteľ 

Meno a priezvisko, titul  Ing. Michal Zemko, PhD. 

Inštitúcia Výskumná agentúra 

Dátum57   

Podpis  

 

 

                                                           
56 Vybrať iba relevantnú pozíciu v procese schvaľovania žiadostí o NFP: zamestnanec vykonávajúci administratívne overovanie/ odborný 

hodnotiteľ / pozorovateľ v procese odborného hodnotenia/ osoba vykonávajúca výber žiadostí o NFP/schvaľujúci zamestnanec. 

57 Uvádzaný dátum  predchádza výkonu činností vo vzťahu ku ktorým má byť ČV podpísané, napr. pred odovzdaním žiadosti o NFP na výkon 

činností v procese schvaľovania  
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