
Príloha č. 1  
 

Zoznam členov 
Odbornej komisie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

pre Vianočné trhy  
 
 

Predseda komisie: Jakub Kmeť 
Zapisovateľ komisie: zamestnanec oddelenia nájmov majetku 
 
Podkomisia pre výber nájomcov stánkov s jedlom, občerstvením, nápojmi a stánkov s balenými 
potravinami / typ S2-S6 
Predseda podkomisie: Jana Vašáková 
Experti:   mená budú doplnené po podpise etického kódexu na prvom zasadnutí 
                                               komisie 
 
Podkomisia pre výber nájomcov stánkov s darčekovým sortimentom / typ S1  
Predseda podkomisie: Pavol Murín 
Experti:   mená budú doplnené po podpise etického kódexu na prvom zasadnutí 
                                               komisie 
 
Podkomisia pre výber nájomcov stánkov určených pre neziskové organizácie a kultúrne aktivity 
Predseda podkomisie: Sergej Kára 
Experti:   mená budú doplnené po podpise etického kódexu na prvom zasadnutí 
                                               komisie 
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Príloha č.2  
 

Etický kódex Odbornej komisie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
pre Vianočné trhy 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) Tento Etický kódex Odbornej komisie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pre Vianočné trhy (ďalej len „etický kódex“) stanovuje pravidlá správania sa členov 
Odbornej komisie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre Vianočné trhy 
(ďalej len „komisia“). 

(2) Na účely tohto kódexu sa členom komisie rozumie predseda komisie, všetci jej členovia 
a zapisovateľ komisie. 
 

Čl. 2 
Všeobecné zásady 

(1) Cieľom výberového procesu je odporučiť predsedovi komisie a jej hlasujúcim členom 
najkvalitnejších, najoriginálnejších a najdôveryhodnejších záujemcov o nájom stánkov na 
Vianočných trhoch reflektujúcich na záujmy mesta. 

(2) Členovia komisie konajú v súlade s platnými právnymi predpismi, štatútom a etickým 
kódexom vo verejnom záujme tak, aby dosiahli cieľ výberového procesu. 

(3) Členovia komisie pôsobia a konajú tak, aby zachovávali integritu a dôveryhodnosť 
výberového procesu v očiach záujemcov a verejnosti. 

(4) Členovia komisie pôsobia a konajú nestranne, profesionálne a objektívne, hodnotia 
záujemcov bez predsudkov a nediskriminačne. 

(5) Členovia komisie nežiadajú a neprijímajú žiadne inštrukcie vo vzťahu k výberu 
a hodnoteniu záujemcov, ktoré narúšajú zmysel výberového procesu alebo smerujú k zvýhodneniu 
alebo znevýhodneniu niektorého zo záujemcov. 

(6) Členovia komisie pôsobia a konajú tak, aby sa nedostali do postavenia, ktoré môže ohroziť 
nestrannosť a objektívnosť konania komisie, najmä aby sa neocitli v konflikte záujmov. 
 

Čl. 3 
Dôvernosť výberového procesu a ochrana osobných údajov  

(1) Členovia komisie rešpektujú a chránia dôvernosť výberového procesu počas celého jeho 
trvania a aj po jeho ukončení. Členovia komisie zvlášť obozretne pristupujú k dôverným 
informáciám, ktoré sa dozvedeli počas výberového procesu. 

(2) Členovia komisie chránia osobné údaje záujemcov. 

(3) Členovia komisie nesprístupňujú tretím stranám žiadne neverejné informácie nadobudnuté 
v súvislosti s výberovým procesom, ani nezverejňujú a nezneužívajú také neverejné informácie. 
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(4) Členovia komisie sú povinní naložiť s neverejnými informáciami nadobudnutými 
v súvislosti s výberovým procesom v súlade s pokynmi predsedu komisie a podmienkami ochrany 
osobných údajov záujemcov. 
 

Čl. 4 
Ovplyvňovanie zúčastnených osôb 

(1) Členovia komisie predchádzajú situáciám a kontaktom, ktoré môžu viesť k pokusom o ich 
ovplyvňovanie vo vzťahu k výberovému procesu. 

(2) Členovia komisie sú povinní odmietnuť akýkoľvek pokus o ich ovplyvňovanie vo vzťahu 
k výberovému procesu a bezodkladne hlásiť každý takýto pokus predsedovi komisie.  

(3) Členovia komisie neprijímajú žiadne finančné či nefinančné dary, zvýhodnenia, ponuky, či 
iné benefity vo vzťahu k výberovému procesu. 

(4) Členovia komisie neprijímajú žiadne finančné či nefinančné dary, zvýhodnenia, ponuky, či 
iné benefity, ktoré môžu ovplyvniť zdanie nestrannosti, objektívnosti či absencie konfliktu záujmov 
členov komisie. 
 

Čl. 5 
Konflikt záujmov zúčastnených osôb 

(1) Členovia komisie sa vyhýbajú a predchádzajú situáciám, kedy sa môžu ocitnúť v konflikte 
záujmov.  

(2) Členovia komisie sa správajú tak, aby sa vyhli prípadnému konfliktu záujmov vo vzťahu 
k niektorému zo záujemcov aj pred konaním výberového procesu. 

(3) Členovia komisie sa správajú tak, aby nevytvorili zdanie konfliktu záujmov vo vzťahu 
k niektorému zo záujemcov pred, počas a aj po konaní výberového konania. 

(4) Ak sa člen komisie ocitne v konflikte záujmov vo vzťahu k niektorému zo záujemcov, je 
povinný oznámiť túto skutočnosť predsedovi komisie bezodkladne potom, čo sa o tomto konflikte 
dozvedel.  

(5) Predseda komisie navrhuje spôsob riešenia konfliktu záujmov členov komisie v závislosti 
od obsahu a intenzity konfliktu záujmov člena komisie vo vzťahu k záujemcovi. V prípade 
neprekonateľného konfliktu záujmov bude člen komisie celkom vylúčený z daného výberového 
procesu. 
 

Čl. 6 
Osobitné ustanovenia o konflikte záujmov členov komisie 

(1) Člen komisie je povinný deklarovať predsedovi komisie minimálne nasledovné vzťahy so 
záujemcami: 

a) člen komisie je v rodinnom vzťahu, alebo obdobnom vzťahu so záujemcom, alebo jeho 
zamestnancom, prípadnou osobou, ktorá u záujemcu pôsobí, 

b) člen komisie pôsobil u rovnakého zamestnávateľa ako záujemca, 
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c) člen komisie pôsobil v rovnakej obchodnej spoločnosti na akejkoľvek pozícii/funkcii ako 
záujemca, 

d) člen komisie vlastní podiel v rovnakej obchodnej spoločnosti ako záujemca, 

e) člen komisie alebo jeho spriaznené osoby (obchodné spoločnosti, blízke osoby) sú vo 
významnejšom ekonomickom/obchodnom vzťahu (s výnimkou spotrebiteľských vzťahov). 

(2) V závislosti od intenzity a obsahu vzťahu člena komisie k záujemcovi sa rieši konflikt 
záujmov najmä nasledovne: 

a) ak predstavuje konflikt záujmov na základe usúdenia predsedu komisie nízke riziko pre 
integritu výberového konania, konflikt záujmov člena komisie bude deklarovaný a uvedený 
v záverečnom odporúčaní, 

b) ak predstavuje konflikt záujmov na základe usúdenia predsedu komisie stredné riziko pre 
integritu výberového konania, konflikt záujmov člena komisie bude deklarovaný a uvedený 
v záverečnom odporúčaní komisii a daný člen komisie bude vylúčený z bodovania a uvedenia 
názoru na záujemcu, vo vzťahu ku ktorému je v konflikte záujmov, 

c) ak predstavuje konflikt záujmov na základe usúdenia predsedu komisie vysoké riziko pre 
integritu výberového konania, konflikt záujmov člena komisie bude deklarovaný a uvedený 
v záverečnom odporúčaní a člen komisie bude vylúčený z bodovania a uvedenia názoru na 
záujemcu, vo vzťahu ku ktorému je v konflikte záujmov, ako aj z rokovania o danom 
záujemcovi, 

d) v prípade neprekonateľného konfliktu záujmov bude člen komisie celkom vylúčený 
z rokovania o všetkých záujemcoch; v takom prípadne navrhne osoba s nominačným právom 
bezodkladne náhradného člena komisie primátorovi na vymenovanie. 

(3) Predseda komisie môže navrhnúť aj iný spôsob riešenia konfliktu záujmov.  
 

Čl. 7 
Zneužitie postavenia vo výberovom procese 

(1) Člen komisie nesmie zneužiť svoje postavenie, oprávnenia a informácie nadobudnuté vo 
výberovom procese. 

(2) Člen komisie si aj po ukončení výberového procesu počína tak, aby zachovával integritu 
a dôveryhodnosť výberového procesu. 

 
Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 

Členovia komisie svojím podpisom na tomto etickom kódexe preukazujú, že sa pred zahájením 
výberového procesu oboznámili s pravidlami v ňom ustanovenými. 
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Príloha č. 3 
 
 

Kritéria pre výber nájomcov stánkov na Vianočných trhoch a spôsob ich hodnotenia 
 
Pri záujemcoch o predaj: 
    

Hodnotiace kritérium: Max. počet 
bodov 

Cena 30 bodov 

Záujemca je zároveň i producentom ponúkaného tovaru/ pri občerstvení - či si 
predajca svoj sortiment pripravuje sám, resp. dáva pripravovať u lokálnych 
dodávateľov,alebo používa vo veľkej časti polotovary ( hranolky, žemle, mäso,..) 

10 

Preukázanie pôvodu domáceho tovaru aj u medzinárodných importovaných 
produktov 

5 

Originalita ponúkaného tovaru 5 

Kvalita ponúkaného tovaru 10 

Originalita a kvalita prezentácie produktov zákazníkovi 5 

Regionálny charakter produktu 10 
Produkt je typickou vianočnou špecialitou, ktorá reprezentuje konkrétny región -
lokálny ale i medzinárodný 

10 

Dôveryhodnosť a kvalita referencií 10 

Dopad prevádzky na životné prostredie - používa predajca kompostovateľné obaly, 
opakovane použiteľné obaly, a podobne. 

 

5 

Pri neziskových organizáciach a kultúrnych aktivitách: 

Hodnotiace kritérium: Max. počet 
bodov  

Spoločenský prínos zapojenia neziskovej organizácie do vianočných 
trhov (lokálny bratislavský alebo celoslovenský význam) 
 

30 

Verejnoprospešnosť účelu, na ktorý bude použitý výnos z vianočných 
trhov 
 

20 

Skúsenosti organizácie s realizáciou podobných aktivít 
 

10 

Originalita a atraktívnosť nápadu a kvalita realizačného plánu  
 

20 

Propagácia a vizuálna identita stánku / aktivity 
 

20 

 
 


