
   

 

Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí                     
o poskytnutí dotácie z grantového programu „Bratislava pre všetkých“ 

 

 

ČASŤ I. – Všeobecné etické princípy grantového programu 

 

§ 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 Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „Hlavné mesto“) 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 prijalo Hlavné mesto dokument „Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri 
prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie z grantového programu „Bratislava pre všetkých“ 
(ďalej len „pravidlá“). 

 

(3) Všetky osoby, ktoré svojím postojom, konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou môžu 
ovplyvniť nezávislosť a nestrannosť rozhodovania o poskytnutí dotácie, sa zaväzujú 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 grantovej komisie, 

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

c) zamestnanci a zamestnankyne Sekcie sociálnych vecí, 

d) osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu s Hlavným mestom. 

Osoby uvedené v písm. c) a d) tohto odseku sú zároveň povinné konať v súlade s princípmi 
a pravidlami vychádzajúcimi z Etického kódexu zamestnanca hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 

(4) Vo všetkých prípadoch porušenia Pravidiel, gestor grantového programu, ktorým je Sekcia 
sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„Gestor“), bezodkladne postupuje podľa týchto ustanovení. 

 

§ 2 

Podmienky získania podpory formou dotácie z grantového programu 

 

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

stanovené kritériá výzvy v rámci grantového programu „Bratislava pre všetkých” a nie 

vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom 

pracovníkov a pracovníčok zapojených do grantového programu „Bratislava pre všetkých“ 

je preto deklarácia každého skutočného a/alebo potenciálneho a/alebo zdanlivého konfliktu 

záujmov. 



   

 

 

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

Členovia a členky grantovej komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach súvisiacich s jednotlivými žiadosťami o poskytnutie dotácie a tiež o návrhoch 

grantovej komisie na poskytnutie dotácie pred konečným rozhodnutím o 

poskytnutí/neposkytnutí dotácie. 

 

(3) Všetky osoby zapojené do grantového programu „Bratislava pre všetkých“ musia dbať o 

dobré meno Hlavného mesta. 

 

§ 3 

Princíp transparentnosti 

 

Transparentnosť a rovnosť podmienok, princíp otvorenosti, sa presadzuje aj v grantovom 

procese, a to tak, aby metódy a pravidlá tohto procesu boli objektívne, transparentné, v 

súlade s platnými normami, a aby potenciálni žiadatelia o dotáciu mali rovné podmienky so 

svojou žiadosťou o dotáciu. 

 

 

ČASŤ II. – Konflikt záujmov členov a členiek grantovej komisie a Komisie sociálnych 

vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

 

§ 4 

Typy konfliktu záujmov 

 

(1) Skutočný konflikt záujmov: pod skutočným konfliktom záujmov sa rozumie existencia 
osobného záujmu pri hodnotení alebo rozhodovaní o podpore projektov v rámci grantového 
programu „Bratislava pre všetkých“. Ide najmä o situácie: 

a) ak člen  alebo členka grantovej komisie alebo člen alebo členka Komisie 

sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (ďalej spolu len „člen alebo 

členka komisie“) nemôže zostať nezaujatý/nezaujatá a objektívny/objektívna pri 

posudzovaní predloženého projektu, pretože sa rozhoduje medzi verejným 

záujmom presadzovaným gestorom a svojím osobným záujmom, 

b) ak člen alebo členka komisie alebo jeho/jej príbuzná osoba, blízky priateľ alebo 

priateľka, obchodný spoločník alebo spoločníčka, osoba uvedená v § 116 a § 117 

zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov má 

finančný záujem na udelení dotácie alebo uzavretí zmluvy, alebo na rozhodovaní 

pri verejnom obstarávaní, 

c) ak člen alebo členka komisie alebo jeho/jej príbuzná osoba, blízky priateľ alebo 

priateľka, obchodný spoločník alebo spoločníčka, osoba uvedená v § 116 a § 117 

zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov má 

obchodnú spoluúčasť so žiadateľom o dotáciu alebo je jeho/jej potenciálnym 

kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných konfliktov, ktoré by mohli 

ovplyvniť hodnotenie alebo rozhodovanie o podpore projektov. Platí to aj v tom 

prípade, keď nejde o osobný finančný prospech člena alebo členky komisie 

z príslušnej dotácie. 
 



   

 

(2) Potenciálny konflikt záujmov: pod potenciálnym konfliktom záujmov sa rozumie situácia, 

kedy člen alebo členka komisie v súčasnosti nemá osobný záujem, ktorý by bol spojený 

hodnotením alebo rozhodovaním o podpore projektov v rámci grantového programu 

„Bratislava pre všetkých“, ale existuje potenciál pre vznik konfliktu v budúcnosti. 

 

(3) Zdanlivý konflikt záujmov: zahŕňa všetky situácie, kedy môže vzniknúť dojem, že člen 

alebo členka komisie má osobný záujem, ktorý môže ovplyvniť hodnotenie alebo 

rozhodovanie o podpore projektov v rámci grantového programu „Bratislava pre všetkých“. 
 

§ 5 
Postup pri nahlasovaní a riešení konfliktu záujmov 

 

(1) Člen alebo členka komisie je povinný/povinná nahlásiť skutočný, potenciálny alebo 

zdanlivý konflikt záujmov Gestorovi, ktorý konflikt záujmov posúdi a rozhodne o vhodnom 

postupe pri jeho riešení. V prípade, že Gestor nevie posúdiť konflikt záujmov alebo 

rozhodnúť o vhodnom postupe pri jeho riešení, požiada o usmernenie Komisára pre etiku 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

(2) Možnými riešeniami konfliktu záujmov sú najmä: 

a) vylúčenie člena alebo členky komisie zo všetkých úkonov a procesov týkajúcich sa 

dotknutého projektu, 

b) vylúčenie člena alebo členky komisie zo všetkých úkonov a procesov týkajúcich sa 

dotknutej schémy grantového programu „Bratislava pre všetkých“, 
c) zverejnenie oznámeného konfliktu tak, aby boli o konflikte informované všetky 

dotknuté osoby a organizácie v rámci grantového programu „Bratislava pre 
všetkých“, ako aj verejnosť. 
 

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

bývania nesmú byť štatutárnym orgánom alebo členom a členkou štatutárneho orgánu 

žiadneho zo žiadateľov, spoločníkom a spoločníčkou právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, 

nesmú byť zamestnancom a zamestnankyňou žiadneho zo žiadateľov, ani členom a členkou 

záujmového združenia alebo organizácie, ktorá je žiadateľom, čo preukážu doložením 

čestného vyhlásenia. Ak člen alebo členka grantovej komisie, resp. Komisie sociálnych vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania poruší ust. tohto odseku, je povinný/povinná zdržať sa 

akýkoľvek úkonov týkajúcich sa žiadostí o dotácie, vrátane hlasovania o odporúčaní žiadostí 

o dotáciu na schválenie. 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.  

 

 

 

 

 Ing. arch. Matúš Vallo 

  primátor 


