
   

 

 

Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí grantu1 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) V záujme realizácie grantového programu „Bratislava pre všetkých“ pri zachovaní najvyššieho stupňa 

transparentnosti, zodpovednosti a napĺňaní zásad dobrej správy, trvalo udržateľného rozvoja, rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí koná Magistrát hlavného mesta SR tak, aby príležitosť získať podporu 

z grantového programu bola rovnako otvorená všetkým oprávneným žiadateľom, a nie vymedzená, 

alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. 

 

(2) V záujme zachovania najvyšších etických princípov a pravidiel a  prevencie konfliktu záujmov prijal 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava „Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní 

rozhodnutí o poskytnutí grantu“ (ďalej len „Pravidlá“). 

 

(3) Všetky osoby, ktoré svojím postojom, konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou môžu ovplyvniť 

nezávislosť a nestrannosť rozhodovania o poskytnutí grantu, musia konať v súlade s týmito pravidlami 

a svojím vedomím a svedomím tak, aby boli zachované najvyššie etické princípy a pravidlá. Týmito 

osobami sú najmä: 

a) členovia a členky odbornej grantovej komisie, 

b) členovia a členky Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, 

c) zamestnanci a zamestnankyne Sekcie sociálnych vecí, 

d) splnomocnenci primátora, 

e) osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu so Sekciou sociálnych vecí. 

 

(4) Vo všetkých prípadoch skutočného alebo potenciálneho porušenia pravidiel, gestor programu (Sekcia 

sociálnych vecí) bezodkladne postupuje podľa ich ustanovení. 

 

§ 2 

Podmienky získania podpory formou grantu 

 

(1) Príležitosť získať podporu musí byť rovnako otvorená všetkým subjektom spĺňajúcim stanovené 

kritériá výzvy v rámci grantového programu Sekcie sociálnych vecí „Bratislava pre všetkých”, a nie 

vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom pracovníkov a 

pracovníčok Sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta Bratislavy je preto deklarácia každého 

skutočného a/alebo potenciálneho konfliktu záujmov. 

 

(2) Všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred ich realizáciou. 

 

(3) Členovia odbornej grantovej komisie resp. Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

musia dbať o dobré meno Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. 

 
1 Pri tvorbe týchto materiálov sme vychádzali z nasledovných zdrojov:  

osf.sk › wp-content › uploads › 2015/02 › eticky_kodex1 (citované dňa: 7. 1. 2019) 
 a https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty/ (citované dňa: 7. 1. 2019) 

http://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/eticky_kodex1.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/eticky_kodex1.pdf
https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty/


   

 

 

§3 

Princíp transparentnosti 

 

1) Transparentnosť a rovnosť podmienok princíp otvorenosti sa presadzuje aj v grantovom procese a to 

tak, aby metódy a pravidlá grantovania boli čo najobjektívnejšie, transparentné, v súlade s platnými 

normami, a aby potenciálni uchádzači o grant mali rovné podmienky so svojou žiadosťou o grant. 

 

 

§ 4 

Definícia konfliktu záujmov 

 

1) Členovia/členky odbornej grantovej komisie nesmú byť štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu žiadneho zo žiadateľov, spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, 

nesmú byť zamestnancom žiadneho zo žiadateľov, ani členom/členkou záujmového združenia alebo 

organizácie, ktorá je žiadateľom, čo preukážu doložením čestného vyhlásenia.  

 

§5 

Typy konfliktu záujmov 

 

(1) Skutočný konflikt záujmov: pod skutočným konfliktom záujmov sa rozumie vecný záujem v 

programoch / projektoch podporovaných v rámci programu „Bratislava pre všetkých” alebo rodinné 

vzťahy s organizáciou, o ktorej sa rozhoduje, konkrétne: 

 

a) ak člen/členka odbornej grantovej komisie nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri 

posudzovaní predloženého projektu, pretože sa rozhoduje medzi verejným záujmom 

presadzovaným Sekciou sociálnych vecí a svojím osobným záujmom, 

b) ak člen/členka odbornej grantovej komisie alebo jeho/jej príbuzný, blízky priateľ, 

obchodný spoločník má finančný záujem na udelení grantu alebo uzavretí zmluvy, alebo 

na rozhodovaní pri verejnom obstarávaní, 

c) ak člen/členka odbornej grantovej komisie alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný 

spoločník má obchodnú spoluúčasť so žiadateľom o grant alebo je jeho potenciálnym 

kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných konfliktov súvisiacich s 

lojálnosťou voči Sekcii sociálnych vecí, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie na sekcii. 

Platí to aj v tom prípade, keď nejde o osobný finančný prospech člena/členku odbornej 

grantovej komisie z príslušného grantu. 

 

 

2) Potenciálny konflikt záujmov: zahŕňa všetky situácie a okolnosti, kedy môže vzniknúť dojem, že 

zamestnanci magistrátu si navzájom podporujú svoje osobné záujmy, a to i napriek tomu, že nejde o 

skutočný konflikt záujmov. Rozhodovacie orgány musia pozostávať, alebo prevažne pozostávať z 

osôb, ktoré nemajú nijaké osobné vecné záujmy v organizáciách podporovaných Sekciou sociálnych 

vecí. Členovia a členky odbornej grantovej komisie aj ďalších stupňov posudzovania grantových 

žiadostí sa zaväzujú konať v súlade s etickým kódexom, čo potvrdzujú svojim podpisom na čestnom 

vyhlásení o prevencii konfliktu záujmov a dodržiavaní etických pravidiel. 

 



   

 

§ 6 

Postup v prípade zistenia konfliktu záujmov 

 

1) Ak dôjde ku konfliktu záujmov, postupuje sa nasledovne: 

 

v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti, t. j. skutočného konfliktu záujmov, je člen vylúčený 

z diskusie o projekte a projekt s obsahovým odporúčaním musí byť odsúhlasený vyššou inštanciou 

v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti, t. j. potenciálneho konfliktu záujmov (napr. 

odborný garant projektu) vysvetlí svoj postoj komisii, ktorá rozhodne o jeho účasti na diskusii e) ak 

člen/členka odbornej grantovej komisie niektorý z týchto bodov poruší, môže byť uvoľnený/á z 

komisie na základe návrhu zástupcu/zástupkyne gestora výzvy alebo iného členka/členky komisie. 

 

2) Ak konflikt záujmov nebude možné vyriešiť inak, gestor grantového programu bezodkladne vylúči 

dotknutú osobu z realizácie grantového programu Bratislava pre všetkých. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

 

 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 18. 2. 2020  

 

 

 

 

 Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor 

 


