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ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

ODBORNÉHO HODNOTITEĽA O ODBORNOSTI, NEZÁVISLOSTI, NESTRANNOSTI A VYLÚČENÍ 

KONFLIKTU ZÁUJMOV 

Názov výzvy  Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na 

podporu inovácií a rozvoja podnikania 

Kód výzvy 

 

BIN02 

Termín ukončenia hodnotenia pridelených ŽoP 17.12.2021 

Pridelené 

žiadosti o 

projekt 

Číslo žiadosti Žiadateľ Partner/i Názov projektu 

    

    

    

    

    

 

Ja, dolu podpísaný(á), týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese hodnotenia pridelených žiadostí 

o projekt. 

Podpísaním tohto čestného vyhlásenia potvrdzujem, že: 

 dokumenty, ktoré som poskytol(a) Správcovi programu za účelom preukázania mojej odbornosti, 

nezávislosti a nestrannosti, vrátane tohto čestného vyhlásenia, obsahujú výlučne aktuálne, pravdivé, 

správne, úplné a presné údaje; 
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 som oboznámený so všetkými informáciami, relevantnými pre objektívny a transparentný proces 

odborného hodnotenia; 

 budem svoje úlohy v rámci hodnotiaceho procesu vykonávať čestným, nezávislým, nestranným 

a nezaujatým spôsobom; 

 nie som v konflikte záujmov so žiadnym subjektom, ktorý môže mať akýkoľvek prospech z procesu 

hodnotenia a nie som si vedomý skutočností alebo okolností, v minulosti alebo prítomnosti, prípadne 

tých, ktoré by mohli vzniknúť počas tohto procesu, resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré 

by mohli spochybniť moju nezávislosť; 

 zaväzujem sa vylúčiť akýkoľvek konflikt záujmov, najmä, nie však výlučne, opísaný v čl. 7.5 Nariadenia 

pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a Nariadenia pre implementáciu 

Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, tak, aby nebol narušený alebo ohrozený nestranný, 

transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon mojej funkcie z finančných, 

osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov; 

 v prípade, že sa počas hodnotiaceho procesu preukáže, že existuje, resp. existoval akýkoľvek vzťah 

k subjektom, ktoré môžu mať akýmkoľvek spôsobom prospech z procesu hodnotenia, budem ihneď 

informovať Správcu programu a bezodkladne sa vzdám ďalšej participácie na hodnotení predmetnej 

žiadosti o projekt; 

 o všetkých informáciách a dokumentoch („dôverné informácie“), ktoré mi budú počas procesu 

hodnotenia pridelených žiadostí o projekt sprístupnené a ktoré vzniknú v priebehu tohto procesu, resp. 

ako výsledok hodnotiaceho procesu, budem zachovávať mlčanlivosť, nebudem ich ďalej poskytovať, ani 

akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať; 

 všetky dôverné informácie využijem výlučne pre účely hodnotenia pridelených žiadostí o projekt 

a neposkytnem ich žiadnej tretej strane; 

 súhlasím s tým, že nie som oprávnený reprodukovať alebo si ponechať žiadnu kópiu akejkoľvek písomnej 

informácie, resp. iného relevantného podkladu súvisiaceho s procesom hodnotenia pridelených žiadostí 

o projekt. 

Som si vedomá/ý, že úmyselné uvedenie nepravdivých informácií a/alebo absencia uvedenia informácií v rámci 

tohto čestného vyhlásenia, aj z nedbanlivosti, oprávňuje Správcu programu nevyplatiť odmenu dohodnutú podľa 

Príkaznej zmluvy uzatvorenej so Správcom programu, a že konanie podľa predchádzajúcej vety môže byť 

považované za priestupok v zmysle § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

Meno a priezvisko, titul  doc. RNDr. René Hudec, CSc. 

Dátum  

Podpis  

  

 


