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POLITIKA KONFLIKTU ZÁUJMOV NADÁCIE ORANGE 
 

 
Nadácia Orange Slovensko ako inštitúcia slúžiaca na podporu verejnoprospešného účelu, 
s dôrazom na zachovanie dôvery verejnosti voči Nadácii Orange, ako aj jej dobrého mena, prijala 
tieto zásady Politiky konfliktu záujmov (ďalej len ako „Politika“). 

 
1. Členovia Správnej rady Nadácie Orange, Dozornej rady Nadácie Orange, zamestnanci 

Nadácie Orange v pracovnom pomere, im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú 
pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na 
základe zmluvy, nemôžu požiadať Nadáciu Orange o podporu z grantového programu.  
 

2. Členovia hodnotiacich komisií grantových programov Nadácie Orange a im blízke osoby 
a organizácie, v ktorých majú   pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré 
pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o podporu 
z grantového programu, kde sú členmi hodnotiacej komisie.  

 
3. Členovia Správnej rady Nadácie Orange, Dozornej rady Nadácie Orange, zamestnanci 

Nadácie Orange v pracovnom pomere, alebo inom obdobnom vzťahu s Nadáciou Orange 
nemôžu mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených prostriedkov v rámci grantových 
programov, a to v žiadnej fáze grantového programu.   
 

4. V prípade, že osoby uvedené v bodoch 1. až 3. tejto Politika žiadajú o finančnú či inú 
materiálnu podporu z grantových programov Nadácie Orange, sú v konflikte záujmov. 

 
5. Členovia Správnej rady Nadácie Orange, Dozornej rady Nadácie Orange, zamestnanci 

Nadácie Orange v pracovnom pomere, alebo inom obdobnom vzťahu, členovia hodnotiacich 
komisií programov Nadácie Orange a im blízke osoby, ktorí sú: 

 
a) dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie, a zároveň 
b) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z prostriedkov udelených 

z grantových programov Nadácie Orange pre tieto mimovládne organizácie,  
 
v prípade ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o podporu z grantového programu, 
nie sú tieto mimovládne organizácie v konflikte záujmov s Nadáciou Orange. Tieto osoby sú 
však povinné ihneď o tejto skutočnosti písomne informovať programového koordinátora 
grantového programu Nadácie Orange a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní 
o udelení  prostriedkov z grantového programu. 
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6. Správna rada Nadácie Orange si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný 
prípad ako konflikt záujmov, ak je možné predpokladať, že prípadná podpora daného 
žiadateľa môže naznačovať úzke, hoci aj neformálne prepojenie medzi členmi hodnotiacej 
komisie a podporeným žiadateľom, alebo ak táto podpora môže viesť k poškodzovaniu 
záujmov, cieľov Nadácie Orange a ohroziť vnímanie jej dobrého mena na verejnosti. 
 

7. Člen hodnotiacej komisie grantového programu podpisuje Čestné prehlásenie člena 
Hodnotiacej komisie, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Politiky konfliktu záujmov Nadácie Orange. 

 
 
 
 
Poznámky:   

 Pod pojmom „blízka osoba“ sa v zmysle §116 Občianskeho zákonníka rozumie príbuzný 
v priamom rade, súrodenec a manžel, prípadne iné osoby, v pomere rodinnom alebo 
obdobnom, pokiaľ ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju 
vlastnú. Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie 
 pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce (zákon. č. 311/2001 Z. z. v platnom znení). 

 Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie plnenie na základe 
obchodnoprávnej, či občianskoprávnej zmluvy, pri ktorom dochádza k dodaniu tovaru 
a/alebo služieb.   
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Príloha č. 1: 

 
Čestné prehlásenie člena Hodnotiacej komisie grantového programu Nadácie Orange 

o nestrannosti, zachovávaní dôvernosti informácií 
a vylúčení konfliktu záujmov 

 
Názov grantového programu Nadácie Orange:................................................(ďalej len 
„grantový program“) 
 
Ja, dolu podpísaný, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese hodnotenia 
grantového programu ako člen Hodnotiacej komisie. Týmto čestným prehlásením zároveň 
potvrdzujem svoju bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. 
 
Podpisom tohto prehlásenia potvrdzujem, že som oboznámený so všetkými informáciami, 
ktoré sú nevyhnuté pre objektívny a transparentný proces hodnotenia grantového programu. 
Ďalej prehlasujem, že budem pri hodnotení grantového programu ako člen Hodnotiacej 
komisie postupovať čestným, nezaujatým, zodpovedným a nestranným spôsobom. 
 
Ako člen Hodnotiacej komisie grantového programu, so zámerom vyhnúť sa poškodzovaniu 
záujmov, cieľov Nadácie Orange, jej dobrého mena a súčasne za účelom zabránenia 
zneužívania jej majetku na svoje osobné ciele, vyhlasujem, že nie som ja, ani mne blízke osoby 
v zmysle §116 Občianskeho zákonníka  v konflikte záujmov so žiadnym subjektom, ktorý 
môže mať akýkoľvek finančný alebo iný materiálny prospech z procesu hodnotenia 
grantového programu alebo finančných prostriedkov udelených nadáciou Orange v rámci 
tohto grantového programu, ktorých pridelenie je výsledkom procesu hodnotenia grantového 
programu. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že si nie som vedomý 
skutočností alebo okolností, v minulosti, v prítomnosti alebo ktoré by vznikli počas procesu 
hodnotenia grantového programu a ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť, resp. mne 
blízkych osôb. V prípade, že sa počas procesu hodnotenia grantového programu preukáže, že 
existuje, resp. už existoval vzťah k subjektom, ktoré by mohli mať prospech z procesu 
hodnotenia grantového programu, budem o tejto skutočnosti ihneď informovať 
programového koordinátora Nadácie Orange a bezodkladne sa vzdám účasti na procese 
hodnotenia tohto grantového programu. 
 
 Ďalej prehlasujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách 
a dokumentoch, ktoré mi budú počas procesu hodnotenia grantového programu 
sprístupnené, ktoré vzniknú počas tohto procesu alebo ako jeho výsledok (ďalej len „dôverné 
informácie“), a tieto nebudem ďalej poskytovať ani akýmkoľvek spôsobom zverejňovať bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rady Nadácie Orange. Prehlasujem, že 
uvedené dôverné informácie použijem výlučne pre účely hodnotenia grantového procesu, 
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resp. v spojení s ním a neposkytnem ich žiadnej tretej strane. Súhlasím s tým, že nie som 
oprávnený ponechať si kópie dokumentov, resp. iných  
 
 
 
 
informácií v písomnej alebo inej podobe, súvisiacich s procesom hodnotenia grantového 
programu po jeho skončení.  

 
Prehlasujem, že nebudem zasahovať do procesu hodnotenia grantového programu formou 
oslovenia niektorého z uchádzačov o grantový program s cieľom vyžiadania si ďalších 
informácií, ktoré by mohli ovplyvniť moje rozhodovanie.  

Prehlasujem, že som prevzal dokument „Politika  konfliktu záujmov Nadácie Orange“, že som 
uzrozumený s jeho obsahom a zaväzujem sa dodržiavať jeho ustanovenia.  

Podpisom tohto prehlásenia beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivosti 
vyhlásení, uvedených v tomto prehlásení, je Správna rada Nadácie Orange oprávnená 
rozhodnúť o skončení výkonu mojej funkcie člena Hodnotiacej komisie grantového programu, 
a to okamžite ako sa o tejto skutočnosti dozvie.  

 
 
 

Meno a priezvisko: 
Inštitúcia/organizácia: 
Dátum: 
Podpis: 


