
Pravidlo konfliktu záujmov  
 
Odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR, riadený podpredsedom vlády a ministrom 
spravodlivosti SR Danielom Lipšicom vypracoval v zmysle úlohy C.4 uznesenia vlády č. 
797/2004 zo dňa 18. augusta 2004 záväznú a jednotnú definíciu konfliktu záujmov. Podľa 
uvedenej definície sa bude riadiť posudzovanie konfliktu záujmov v procese poskytovania 
pomoci zo štrukturálnych fondov Ministerstvom školstva SR.  
  

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov 
 
 

Čl. I 
  
Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s prerozdeľovaním štrukturálnych fondov 
EÚ a Kohézneho fondu EÚ sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na 
strane žiadateľov o štátnu pomoc a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich 
a hodnotiacich subjektov (ďalej „zainteresovaných osôb“- ich špecifikáciu obsahuje čl. II) 
nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej „konflikt záujmov“). 
Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných 
vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom 
a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou,  implementáciou 
výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a  schvaľovaním predkladaných 
projektov.  Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová 
spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný záujem zdieľaný so 
žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych 
fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov. 
  
Všetky relevantné zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci musia obsahovať ustanovenie 
o odstúpení od zmluvy a vrátení nakontrahovaných prostriedkov, pokiaľ príslušný orgán 
prešetrujúci sťažnosť alebo iné obdobné podanie dospeje k záveru, že pravidlo zákazu 
konfliktu záujmov bolo porušené. 
  
Každá zainteresovaná osoba na strane hodnotiaceho alebo rozhodujúceho subjektu je povinná 
konflikt záujmov oznámiť príslušnému orgánu ihneď ako sa o ňom dozvie a v ďalšom
procese, ktorého sa konflikt záujmov týka nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým 
spôsobom ovplyvňovať. Ak pôjde o zamestnancov porušenie tohto pravidla sa bude 
posudzovať podľa príslušných právnych predpisov ako disciplinárne previnenie alebo 
porušenie pracovnej disciplíny. Ak pôjde o osoby v inom než zamestnaneckom pomere, 
v príslušných zmluvách (napr. o výkone práce) musí byť zakotvené, že porušenie pravidla 
zákazu konfliktu záujmov je dôvodom na jednostranné zrušenie zmluvného vzťahu.   
  
  

Čl. II 
  
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje najmä na nasledujúce oblasti 
a subjekty. Definovaním týchto oblastí a subjektov sa nevylučuje právo jednotlivých RO 
a SO/RO zakotviť prísnejšie pravidlá pre uplatnenie pravidla konfliktu záujmov.  
  
Príprava a podávanie projektov 
Osoby poverené riadiacimi orgánmi poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov 



(na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC)  nesmú 
byť  zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.  
Osoby podieľajúce sa na príprave výziev/grantových schém/schém štátnej pomoci (na úrovni 
ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť 
zainteresované do prípravy, predkladania ani implementácie projektov v rámci danej 
výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.  
Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov v rámci verejnej správy (na 
úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť 
zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy/grantovej 
schémy/schémy štátnej pomoci.  
  
  
Posudzovanie administratívnej zhody 
Osoby poverené riadiacimi orgánmi posudzovaním administratívnej zhody nesmú byť 
zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.  
  
  
Hodnotenie a výber projektov 
Osoby poverené riadiacimi orgánmi hodnotením projektov nesmú byť zainteresované do 
prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej 
schémy/schémy štátnej pomoci.  
Externí hodnotitelia nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie 
projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.  
Členovia výberových komisií nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani 
implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.  
Akékoľvek iné osoby zúčastňujúce sa hodnotenia a výberu projektov alebo kontroly týchto 
procesov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov 
v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.  
  
  
 
 


