
Zoznam situácií, 

ktoré môžu indikovať konflikt záujmov 

 Forma prepojenosti1 Prejav v dokumentácii k VO 

a) 

Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je 
zároveň členom štatutárneho orgánu 
obstarávateľa. 

Rovnaké meno, priezvisko, bydlisko, dátum 
narodenia, miesto podnikania/sídlo 
posudzovaných subjektov – všetky atribúty 
nasvedčujú tomu, že ide o totožnú osobu 
v rôznych funkciách. 

b) 

Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je 
rodinný príslušník alebo príbuzný2 člena  
štatutárneho orgánu obstarávateľa. 

Rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo 
subjektov. 

c) 

Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je 
obchodný partner člena štatutárneho orgánu 
obstarávateľa (napr. spolukonatelia/členovia 
štatutárneho orgánu majú majetkové prepojenie 
v tretej firme, spolumajitelia tretej firmy - súčasní 
alebo bývalí). 

Skúmateľné na webstránke www.foaf.sk, 

príp. OR SR a ŽR SR a verejné registre rôznych 
organizácií. 

d) 

Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je 
zároveň zamestnancom obstarávateľa alebo pre 
neho pracuje na základe živnostenského 
oprávnenia. 

Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu 
nezistiteľné, ale často zistiteľné 
z dokumentácie projektu. Tieto osoby 
uchádzačov často pracujú na projektovom 
manažmente a vystupujú v rozpočte projektu, 
pracovných výkazoch, pracovných zmluvách 
k projektu, atď. 

e) 

Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je 
zároveň členom osoby podľa § 8 zákona 
o verejnom obstarávaní (napr. občianskeho 
združenia). 

Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu 
nezistiteľné, ale často zistiteľné 
z dokumentácie projektu. Tieto osoby 
uchádzačov často vystupujú v stanovách, 
zápisniciach z valných zhromaždení, pracujú 
na projektovom manažmente na dohodu 
o vykonaní práce, atď. 

f) 

Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je 
blízkou osobou3člena štatutárneho orgánu 
obstarávateľa 

- rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo 
subjektov, alebo 

- náhodne identifikované príznaky - 
z dokumentácie VO alebo projektu 
zistiteľné iba náhodne, alebo 

- nepriame dôkazy o neracionálnom správaní 
obstarávateľa; 

                                                           
1 Nezáväzný príklad prehľadu vzorových situácií možného konfliktu záujmov sa primerane vzťahuje aj na vzťah medzi prijímateľom 
a subdodávateľom, ak je obstarávateľovi subdodávateľ známy 
2 Na účely definovania rodinného príslušníka alebo príbuzného sa použije § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, t.j. je ním príbuzný v priamom rade, ako aj príbuzný v pobočnom rade 
3 § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

http://www.foaf.sk/


g) 

Spolupráca člena štatutárneho 
orgánu/zamestnanca úspešného uchádzača 
s predstaviteľmi obstarávateľa na iných 
projektoch 

Náhodne identifikované príznaky z verejných 
a neverejných zdrojov (napr. IT monitorovací 
systém fondov - ITMS). 

h) 

Spolupráca člena štatutárneho 
orgánu/zamestnanca obstarávateľa s budúcim 
úspešným uchádzačom v etape prípravy 
verejného obstarávania. 

Opis predmetu zákazky tvoriaci súčasť 
súťažných podkladov alebo podpornú 
dokumentáciu k verejnému obstarávaniu 
(napr. štúdiu uskutočniteľnosti) vypracoval 
budúci úspešný uchádzač. 

i) 

Akákoľvek indícia o konflikte záujmov člena 
hodnotiacej komisie alebo člena štatutárneho 
orgánu obstarávateľa (napr. z dôvodu, že takáto 
osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré 
dávajú ponuku). Spoločenské alebo osobné 
kontakty (blízka osoba5) medzi osobami 
úspešného uchádzača a  obstarávateľa. 

 

- životopis jedného z členov hodnotiacej 
komisie indikuje predchádzajúce 
zamestnanie v jednej zo spoločností, ktoré 
sa zúčastňujú VO, alebo 

- spoločnosť, ktorá sa uchádza o účasť vo VO 
bola vytvorená tesne pred vyhlásením  VO, 
resp. bol upravený predmet jej podnikania, 
alebo 

- rovnaká adresa sídla obstarávateľa 
a uchádzača. 

 


