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�LÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky (�alej len „vedúci ÚV SR“)  týmto zria�uje 

výberovú komisiu pre hodnotenie žiadostí o projekt v rámci všetkých programov  
Finan�ného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (�alej len „FM EHP“) 
a Nórskeho finan�ného mechanizmu (�alej len „NFM“) 2009 – 2014, ktorých správcom 
je Úrad vlády Slovenskej republiky. 

 
2. Tento štatút upravuje zloženie,  kompetencie a �innos� výberovej komisie.  
 
3. Štatút je záväzný pre všetkých �lenov výberovej komisie, ako aj ich zástupcov, tajomníka 

výberovej komisie, iné prizvané osoby a pozorovate�ov. 
 
 

�LÁNOK 2 
Pôsobnos� a kompetencie výberovej komisie 

 
1. Výberová komisia pôsobí v súlade s uznesením vlády SR �. 488 zo 6. júla 2011, ktorým 

vláda Slovenskej republiky schválila materiál Systém riadenia FM EHP a NFM pre 
programové obdobie 2009-2014.   
 

2. Výberová komisia je orgán, ktorý zabezpe�uje preskúmanie poradia žiadostí o projekt 
zostaveného na základe odborného hodnotenia odbornými hodnotite�mi (�alej len 
„odborníci“). 

 
3. Výberová komisia môže zmeni� poradie zostavené na základe hodnotenia projektov 

odborníkmi. Takáto zmena musí by� zdôvodnená, pri�om toto zdôvodnenie musí by� 
podložené hodnotením žiadosti o projekt, ktoré na základe pokynu výberovej komisie 
vykoná tretí, nezávislý odborník.  

 
4. Výberová komisia nesmie meni� ani upravova� hodnotiace a výberové kritériá a nesmie 

meni� bodové hodnotenie žiadostí o projekt stanovené odborným hodnotením iným 
spôsobom než je uvedený v predchádzajúcom odseku.  

 
5. Po preskúmaní poradia žiadostí o projekt, výberová komisia predloží správcovi programu 

zápisnice zo svojich zasadnutí a zoznam odporú�aných projektov. 
 

 
�LÁNOK 3 

Zloženie výberovej komisie 
 
1. Výberová komisia sa skladá z predsedu komisie, �lenov komisie a tajomníka komisie.  
 

Predsedom komisie je vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, respektíve ním písomne 
poverený zástupca. Tajomníkom komisie je zamestnanec Úradu vlády Slovenskej 
republiky.  

2. Najmenej traja �lenovia výberovej komisie musia ma� relevantnú odbornos� v danom 
odbore a zárove� najmenej jeden �len výberovej komisie musí by� v externom vz�ahu 
k správcovi programu. 
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3. �lenstvo vo výberovej komisii je nehonorované. Výdavky �lenov a predsedu výberovej 

komisie súvisiace s výkonom funkcie �lena alebo predsedu výberovej komisie môžu by� 
oprávnené. 

 
4. �lenmi výberovej komisie pre program Prispôsobenie sa klimatickým zmenám sú: 

a) dvaja zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
b) jeden zástupca ob�ianskej spolo�nosti 
c) jeden zástupca ÚV SR 

 
5. �lenmi výberovej komisie pre program Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie 

národnostných nerovností a podporu sociálnej inklúzie sú: 
a) dvaja zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej 

republiky, 
b) jeden zástupca ob�ianskej spolo�nosti 
c) jeden zástupca ÚV SR 

 
6. �lenmi výberovej komisie pre program Zelené inovácie v priemysle sú: 

a) jeden zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
b) jeden zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
c) jeden zástupca Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC-

106, Rovinka 
d) jeden zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia, 
e) jeden zástupca ob�ianskej spolo�nosti 
f) jeden zástupca ÚV SR 

 
7. �lenmi výberovej komisie pre program Domáce a rodovo podmienené násilie sú: 

a) dvaja zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, 

b) jeden zástupca ob�ianskej spolo�nosti 
c) jeden zástupca ÚV SR 

 
8. Zloženie �lenov výberovej komisie pre ostatné programy, ktorých správcom je Úrad vlády 

Slovenskej republiky sa doplní dodatkom k štatútu.  
 
 

�LÁNOK 4 
Vznik a zánik �lenstva vo výberovej komisii 

 
1. �lenov výberovej komisie vymenúva  a odvoláva vedúci ÚV SR, pri�om zoh�ad�uje 

princípy odbornosti, nestrannosti, dôvernosti a etiky a musí by� dodržané pravidlo zákazu 
konfliktu záujmov.  

 
2. Výkon funkcie �lena výberovej komisie je z dôvodu možnej zaujatosti nezlu�ite�ný 

s ú�as�ou na procese odborného hodnotenia žiadosti o projekt predkladaných na 
rokovanie výberovej komisie.  

 
3. Vedúci ÚV SR odvolá �lena výberovej komisie, ak bol právoplatne odsúdený za 

spáchanie úmyselného trestného �inu. 
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4. Vedúci ÚV SR odvolá �lena výberovej komisie, ak sa v priebehu rokovania výberovej 
komisie zistí, že vymenovanie �lena výberovej komisie je v rozpore s týmto �lánkom. 

 
5. Vedúci ÚV SR odvolá �lena výberovej komisie, ak tento poruší svoje povinnosti �lena 

výberovej komisie, ktoré mu vyplývajú z �lánku 5. 
 

6. �len výberovej komisie sa môže svojho �lenstva vzda�. V takomto prípade vedúci ÚV SR 
vymenuje nového �lena výberovej komisie v súlade s týmto �lánkom.  

 
7. �lenstvo vo výberovej komisii zaniká: 

a) odvolaním vedúcim ÚV SR, 
b) písomným vzdaním sa �lenstva, 
c) ukon�ením �innosti výberovej komisie,                                                                                   
d) smr�ou �lena výberovej komisie. 

 
�LÁNOK 5 

Povinnosti �lenov výberovej komisie 
 

1. �lenovia výberovej komisie sú povinní zachováva� ml�anlivos� o všetkých 
skuto�nostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s �ou 
a ktoré v záujme ochrany záujmov žiadate�a o projekt nemožno oznamova� iným osobám, 
k �omu sa na úvodnom zasadnutí rokovania výberovej komisie zaväzujú podpisom 
�estného vyhlásenia o zachovaní ml�anlivosti a nestrannosti. 

 
2. �lenovia výberovej komisie sú povinní zú�ast�ova� sa na zasadaniach výberovej komisie. 

Ak sa �len výberovej komisie nemôže jej zasadnutia z vážnych dôvodov zú�astni�, zastúpi 
ho na zasadnutí výberovej komisie jeho zástupca, ktorý musí sp��a� ustanovenia tohto 
�lánku. Zástupca má rovnaké práva a povinnosti ako �len výberovej komisie po�as 
predmetného zasadnutia výberovej komisie. 

 
3. �lenovia výberovej komisie sa nesmú podie�a� na príprave hodnotenej žiadosti o projekt 

a realizácii projektu. 
 
4. �len výberovej komisie je povinný zdrža� sa akejko�vek �innosti, ktorá by bola v rozpore 

s jeho �innos�ou vo výberovej komisii. 
 
5. Ak sa �len výberovej komisie dozvie o skuto�nostiach nasved�ujúcich jeho zaujatos� so 

zrete�om na jeho pomer k žiadate�ovi alebo k žiadosti o projekt, oznámi to bezodkladne 
predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie nariadi �lenovi komisie, aby 
sa zdržal výkonu svojich práv a povinností pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt. 
Ak sa predseda výberovej komisie dozvie o skuto�nostiach nasved�ujúcich jeho zaujatos�, 
zdrží  sa výkonu svojich práv a povinností pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt. 
 
 

�LÁNOK 6 
Predseda výberovej komisie 

 
 
1. Predseda výberovej komisie: 
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a) zastupuje výberovú komisiu navonok, 
b) zvoláva jednotlivé zasadnutia výberovej komisie, 
c) navrhuje agendu, vedie jednotlivé zasadnutia výberovej komisie, 
d) dohliada na dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie, 
e) dohliada na  dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti, 
f) dohliada na celkové dodržiavanie cie�ov a princípov FM EHP a NFM. 
 

2. Predsedu výberovej komisie môže na rokovaní nahradi� zástupca, ktorého ur�í predseda 
komisie, pri�om týmto zástupcom musí by� zamestnanec Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

 
 

�LÁNOK 7 
Tajomník výberovej komisie 

 
1. Tajomníka výberovej ustanovuje predseda komisie.  
 
2. Tajomník výberovej komisie nemá hlasovacie právo. 
 
3. Tajomník výberovej komisie:  
 

a) organiza�ne zabezpe�uje jednotlivé zasadnutia výberovej komisie, vrátane 
informovania potenciálnych pozorovate�ov, 

b) vyhotovuje zápisnice z jednotlivých zasadnutí výberovej komisie, 
c) zabezpe�uje �alšie administratívne �innosti spojené s �innos�ou výberovej komisie 

pod�a pokynov predsedu výberovej komisie v súlade so Štatútom výberovej komisie 
a Rokovacím poriadkom výberovej komisie.  

 
4. Tajomník výberovej komisie je povinný zachováva� ml�anlivos� o všetkých 

skuto�nostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s �ou 
a ktoré v záujme ochrany záujmov žiadate�a o projekt nemožno oznamova� iným osobám, 
k �omu sa na úvodnom zasadnutí rokovania výberovej komisie zaväzuje podpisom 
�estného vyhlásenia o zachovaní ml�anlivosti a nestrannosti.      
 

 
�LÁNOK 8 

Prizvané osoby a pozorovatelia 
 

1. Na základe prizvania predsedu výberovej komisie sa rokovania výberovej komisie môžu 
zú�astni� aj prizvané osoby a pozorovatelia.  

 
2. Odborníci, ktorí hodnotili jednotlivé žiadosti o projekt môžu by� prizvaní na zasadnutie 

výberovej komisie za ú�elom odborného zdôvodnenia hodnotenia konkrétnej žiadosti 
o projekt. 

 
3. Pozorovate�mi môžu by� zástupcovia Úradu pre finan�ný mechanizmus, zástupcovia 

donorských štátov, zástupcovia donorského partnera programu a �lenovia 
Monitorovacieho výboru pre FM EHP a NFM (�alej len „MV“).  
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4. Prizvané osoby a pozorovatelia majú právo vyjadrova� sa k jednotlivým žiadostiam 
o projekt, prezentova� svoj názor a upozor�ova� na nedostatky v súvislosti s �innos�ou 
výberovej komisie. Svojou ú�as�ou nesmú obmedzova� �innos� výberovej komisie 
a nemôžu zasahova� do jej �innosti. Prizvané osoby a pozorovatelia  nie sú �lenmi 
výberovej komisie a nemajú hlasovacie právo. 

 
5. Prizvané osoby a pozorovatelia sú povinní zachováva� princíp nestrannosti a ml�anlivosti 

o všetkých skuto�nostiach, o ktorých sa dozvedeli po�as hodnotenia žiadostí o projekt, k 
�omu sa pred zasadnutím výberovej komisie zaviažu podpisom �estného vyhlásenia 
o zachovaní ml�anlivosti a nestrannosti. 

 
�LÁNOK 9  

Zasadnutie výberovej komisie 
 

1. Zasadnutie výberovej komisie upravuje Rokovací poriadok výberovej komisie, v ktorom 
je stanovené najmä:  

a) príprava a priebeh rokovania výberovej komisie, 
b) spôsob preskúmania poradia žiadostí o projekt, 
c) spôsob prijímania uznesení a vyhotovenia zápisníc zo zasadnutí výberovej komisie. 

 
2. Rokovanie výberovej komisie a jej zasadnutia sú neverejné. Zo zasadnutí výberovej 

komisie sa vyhotovujú zápisnice. 
 
3. Na prijatie uznesenia výberovej komisie je potrebná nadpolovi�ná vä�šina všetkých 
�lenov výberovej komisie, okrem prípadu pod�a odseku 4 tohto �lánku.  

 
4. Na prijatie uznesenia výberovej komisie, ktorým sa mení poradie žiadostí o projekt 

zostavené na základe ich odborného hodnotenia odbornými hodnotite�mi sa vyžaduje 
súhlas všetkých �lenov výberovej komisie. 

 
 

�LÁNOK 10 
Zápisnice zo zasadnutí výberovej komisie 

 
1. Zápisnice zo zasadnutí  výberovej komisie vyhotoví tajomník výberovej komisie, pri�om 

obsah zápisníc je špecifikovaný v Rokovacom poriadku výberovej komisie. 
 
2. Zápisnice podpisujú všetci �lenovia výberovej komisie, �ím vyjadria súhlas s priebehom 

zasadnutia výberovej komisie.  
 
3. Kópie zápisníc budú po podpísaní všetkými �lenmi výberovej komisie postúpené �lenom 

výberovej komisie. Originály zápisníc sa uchovávajú u tajomníka výberovej komisie. 
 
 

�LÁNOK 11 
Závere�né ustanovenia 

 
   
1. Štatút výberovej komisie nadobúda platnos� a ú�innos� d�om jeho podpísania vedúcim 

ÚV SR. 
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2. Zmeny a doplnky štatútu výberovej komisie musia by� vykonané formou písomných 

dodatkov, ktoré nadobúdajú platnos� a ú�innos� d�om ich podpísania  vedúcim ÚV SR. 
 
3. Úrad vlády SR predloží Štatút výberovej komisie a dodatky k Štatútu výberovej komisie 

na vedomie MV na jeho najbližšom rokovaní. 
 
4. Výberová komisia zaniká d�om podpísania poslednej projektovej zmluvy s prijímate�om 

v rámci danej výzvy. Jej �innos� je možné v prípade potreby obnovi� na základe pokynu 
predsedu komisie. 

 
 
V Bratislave d�a ................................                                           
                          
 
 ..................................................... 

Igor Federi�  
vedúci ÚV SR 
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Príloha �. 1 
�estné vyhlásenie �lena výberovej komisie / tajomníka výberovej komisie / prizvanej 
osoby / pozorovate�a∗∗∗∗ pre hodnotenie žiadostí o projekt v rámci Finan�ného 
mechanizmu EHP / Nórskeho finan�ného mechanizmu  
 
 
 
Titul, meno, priezvisko:  
 
Zamestnávate�:  
 
 
Po oboznámení sa so žiados�ami o projekt v rámci Finan�ného mechanizmu EHP / Nórskeho 
finan�ného mechanizmu �estne vyhlasujem, že nenastali skuto�nosti, pre ktoré by som 
nemohol (a) by� �lenom výberovej komisie / tajomníkom výberovej komisie / by� prítomný 
na zasadnutí výberovej komisie∗. 
 
Týmto vyhlasujem, že: 
- som bezúhonný, nie som žiadate�om, ani zaujatý vo vz�ahu k žiadate�om alebo 

žiadostiam o projekt,  
- nie som ja, ani moji rodinní príslušníci nie sú štatutárnym orgánom alebo �lenom 

štatutárneho orgánu žiadate�a, ani spolo�níkom právnickej osoby, ktorá je žiadate�om, 
- nie som ja, ani moji rodinní príslušníci nie sú zamestnancom žiadate�a. 
 
Sú�asne sa zaväzujem zachova� ml�anlivos� o obsahu vyhlásení, potvrdení, dokladov 
a dokumentov, ku ktorým mám prístup v súvislosti s výkonom funkcie �lena výberovej 
komisie / tajomníka výberovej komisie/ prizvanej osoby / pozorovate�a∗ a získané informácie 
v procese hodnotenia  budem považova� za dôverné. 
 
 
v ...........................d�a ...................................   
 
 
  ...............................................  
        podpis  
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Nehodiace sa preškrtnú� 
 


