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Čl. 1  
Úvodné ustanovenia   

 
1. V súlade s Memorandom o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Memorandom o porozumení pri implementácii Nórskeho 
finančného mechanizmu 2014 – 2021 uzatvorenými dňa 28. novembra 2016 je Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky správcom programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa 
zmene klímy (ďalej len „program“). 

2. Správca týmto zriaďuje Výberovú komisiu pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene 
klímy financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 
a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021  (ďalej len „výberová komisia“).   

3. V súlade s Organizačným poriadkom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v 
platnom znení zabezpečuje prípravu a implementáciu programu sekcia environmentálnych 
programov a projektov, odbor programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností.   

4. Štatút upravuje zloženie, kompetencie a činnosť výberovej komisie.   
5. Štatút je záväzný pre všetkých členov výberovej komisie uvedených v článku 3, bod 1. tohto štatútu, 

ako aj ich zástupcov a prizvané osoby podľa článku 8 tohto štatútu.  
 

Čl. 2  
Pôsobnosť a kompetencie výberovej komisie 

 
1. Výberová komisia pôsobí v súlade s článkom 7.4 Nariadenia o implementácii Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nariadenia o 
implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021, Programovou dohodou zo dňa  
23. 09. 2019 a Dohodou o implementácii programu zo dňa 07. 11. 2019. 

2. Výberová komisia sa pri svojej činnosti riadi princípmi implementácie uvedenými v článku 1.3 
Nariadenia o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a Nariadenia o 
implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021.  

3. Výberová komisia je kolektívny poradný orgán ministra, ktorý zabezpečuje preskúmanie poradia 
žiadostí o projekt zostaveného na základe odborného hodnotenia odbornými hodnotiteľmi. 

4. Výberová komisia môže zmeniť poradie zostavené na základe hodnotenia projektov odbornými 
hodnotiteľmi.  

5. Výberová komisia nesmie meniť ani upravovať hodnotiace a výberové kritériá a nesmie meniť 
bodové hodnotenie žiadostí o projekt stanovené odborným hodnotením iným spôsobom, než je 
uvedený v predchádzajúcom odseku.   

6. Po preskúmaní poradia žiadostí o projekt výberová komisia predloží správcovi programu zápisnicu 
zo svojho rokovania a zoznam odporúčaných žiadostí o projekt.  

 
Čl.3 

Zloženie výberovej komisie 
 

1. Výberová komisia sa skladá z predsedu výberovej komisie, členov výberovej komisie (členov 
výberovej komisie s hlasovacím právom a členov výberovej komisie bez hlasovacieho práva), 
pozorovateľov a tajomníka výberovej komisie. Ustanovenia štatútu výberovej komisie 
a rokovacieho poriadku výberovej komisie týkajúce sa členov sa vzťahujú rovnako na členov 
výberovej komisie s hlasovacím právom a členom výberovej komisie bez hlasovacieho práva, pokiaľ 
nie je uvedené inak.   

2. Výdavky predsedu, členov, pozorovateľov a tajomníka výberovej komisie súvisiace s výkonom ich 
funkcie vo výberovej komisii môžu byť oprávnené z výdavkov správcu programu. 

3. Predsedom výberovej komisie je minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej iba 
„minister“), alebo ním menovaná osoba. 

4. Výberová komisia sa skladá z minimálne troch členov s hlasovacím právom, pričom jeden z nich je 
v externom vzťahu k ministerstvu.  

5. Výberová komisia sa skladá aj z troch členov bez hlasovacieho práva, ktorými sú zástupcovia 
donorských programových partnerov. 
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6. Členovia výberovej komisie s hlasovacím právom sú odborníci s relevantnými skúsenosťami 
v oblastiach, na ktoré sú zamerané jednotlivé výzvy vyhlásené v rámci programu. 

7. Zloženie výberovej komisie sa obmieňa v závislosti od zamerania výzvy vyhlásenej v rámci 
programu. 

8. Členmi výberovej komisie s hlasovacím právom pre výzvu č. 1 z grantov EHP a výzvu č. 2 
z Nórskych grantov sú:  
a) jeden zástupca sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, 
b) jeden zástupca sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky,   
c) jeden zástupca Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

9. Členmi výberovej komisie s hlasovacím právom pre výzvu č. 3 z Nórskych grantov sú:  
a) jeden zástupca sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky,  
b) jeden zástupca sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, 
c) jeden zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

10. Členmi výberovej komisie s hlasovacím právom pre schému malých grantov výzvy č. 1 z Nórskych 
grantov  sú:  
a) jeden zástupca sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky,  
b) jeden zástupca sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, 
c) jeden zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

11. Členmi výberovej komisie s hlasovacím právom pre výzvu č. 4 z Nórskych grantov sú:  
a) jeden zástupca sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky,  
b) jeden zástupca sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, 
c) jeden zástupca  externého subjektu nezávislého od správcu programu. 

12. Členmi výberovej komisie bez hlasovacieho práva sú pre všetky výzvy vyhlásené v rámci programu 
zástupcovia nižšie uvedených donorských partnerov programu: 
a) jeden zástupca Nórskeho riaditeľstva pre vodné zdroje a energetiku, 
b) jeden zástupca Riaditeľstva pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie, 
c) jeden zástupca Nórskej agentúry životného prostredia. 

13. Pozorovateľmi výberovej komisie sú pre všetky výzvy vyhlásené v rámci programu: 
a) jeden zástupca odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády Slovenskej republiky ako 

Národného kontaktného bodu,  
b) jeden zástupca Úradu pre finančný mechanizmus, 
c) jeden zástupca Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave. 

 
Čl. 4  

Vznik a zánik členstva vo výberovej komisii  
 

1. Členov a pozorovateľov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, pričom zohľadňuje 
princípy odbornosti, nestrannosti, dôvernosti, etiky a musí byť dodržané pravidlo nestrannosti a 
vylúčení konfliktu záujmov.   

2. Výkon funkcie člena a pozorovateľa výberovej komisie je z dôvodu konfliktu záujmov nezlučiteľný 
s účasťou na procese odborného hodnotenia žiadostí o projekt predkladaných na rokovanie výberovej 
komisie.   

3. Menovaným a odvolaným členom a pozorovateľom výberovej komisie vydá minister 
menovací/odvolací dekrét. 

4. Minister odvolá člena a pozorovateľa výberovej komisie, ak sa v priebehu rokovania výberovej 
komisie zistí, že vymenovanie člena a pozorovateľa výberovej komisie je v rozpore s týmto článkom.  

5. Minister odvolá člena výberovej komisie, ak poruší svoje povinnosti člena výberovej komisie, ktoré 
mu vyplývajú z článku 5 tohto štatútu.  
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6. Minister odvolá pozorovateľa výberovej komisie, ak poruší svoje povinnosti pozorovateľa výberovej 
komisie, ktoré mu vyplývajú z článku 6 tohto štatútu.  

7. Minister môže odvolať člena a pozorovateľa výberovej komisie: 
a) ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne plniť úlohy 

člena a pozorovateľa výberovej komisie, 
b) ak sa bez písomného ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch za sebou nasledujúcich rokovaní 

výberovej komisie, 
c) z iných závažných dôvodov.  

8. Člen a pozorovateľ výberovej komisie sa môže svojho členstva vzdať písomným oznámením 
ministrovi. V takomto prípade minister vymenuje nového člena a pozorovateľa výberovej komisie v 
súlade s týmto článkom.   

9. Členstvo vo výberovej komisii zaniká:  
a) odvolaním ministrom,  
b) písomným vzdaním sa členstva,  
c) ukončením činnosti výberovej komisie. 

 
Čl. 5  

Povinnosti členov výberovej komisie   
 

1. Účasť členov výberovej komisie na rokovaniach je povinná.  
2. Ak sa člen výberovej komisie nemôže jej rokovania z vážnych dôvodov zúčastniť, zastúpi 

ho na rokovaní výberovej komisie zástupca menovaný ministrom, ktorý musí spĺňať ustanovenia 
a podmienky článkov štatútu. Zástupca člena komisie má komisie počas predmetného rokovania 
výberovej komisie rovnaké práva a povinnosti ako člen výberovej komisie.  

3. Členovia výberovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme ochrany záujmov 
žiadateľa o projekt nemožno oznamovať iným osobám, k čomu sa na úvodnom  rokovaní výberovej 
komisie zaväzujú podpisom čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti a nestrannosti, ktoré tvorí 
prílohu č. 1 štatútu. 

4. Člena výberovej komisie sa nesmie podieľať na príprave hodnotenej žiadosti o projekt a realizácii 
projektu.  

5. Člen výberovej komisie je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bola v rozpore s jeho 
činnosťou vo výberovej komisii.  

6. Ak sa člen výberovej komisie dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho zaujatosť so zreteľom na 
jeho pomer k žiadateľovi, alebo k žiadosti o projekt, oznámi to bezodkladne predsedovi výberovej 
komisie. Predseda výberovej komisie nariadi členovi výberovej komisie, aby sa zdržal výkonu svojich 
práv a povinností pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt. Ak sa predseda výberovej komisie 
dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho zaujatosť, zdrží sa výkonu svojich práv a povinností 
pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt.  

 
Čl. 6  

Povinnosti pozorovateľov výberovej komisie  
 

1. Pozorovatelia výberovej komisie majú právo vyjadrovať sa k jednotlivým žiadostiam o projekt, 
prezentovať svoj názor a upozorňovať na nedostatky v súvislosti s činnosťou výberovej komisie. 
Svojou účasťou nesmú obmedzovať činnosť výberovej komisie a nemôžu zasahovať do jej činnosti.  

2. Pozorovatelia výberovej komisie nemajú hlasovacie právo.  
3. Ak sa pozorovateľ nemôže jej rokovania z vážnych dôvodov zúčastniť, zastúpi ho na rokovaní 

výberovej komisie zástupca menovaný ministrom, ktorý musí spĺňať ustanovenia článkov 
a podmienky  štatútu. Zástupca pozorovateľa má rovnaké práva a povinnosti ako pozorovateľ 
výberovej komisie.  

4. Pozorovatelia výberovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme ochrany 
záujmov žiadateľa o projekt nemožno oznamovať iným osobám, k čomu sa na úvodnom rokovaní 
rokovania výberovej komisie zaväzujú podpisom čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti 
a nestrannosti, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. 
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5. Pozorovatelia výberovej komisie sa nesmú podieľať na príprave hodnotenej žiadosti o projekt 
a realizácii projektu.  

6. Pozorovateľ výberovej komisie je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bola v rozpore 
s jeho činnosťou vo výberovej komisii.  

7. Ak sa pozorovateľ výberovej komisie dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho zaujatosť 
so zreteľom na jeho pomer k žiadateľovi, alebo k žiadosti o projekt, oznámi to bezodkladne predsedovi 
výberovej komisie. Predseda výberovej komisie nariadi pozorovateľovi výberovej komisie, aby sa 
zdržal výkonu svojich práv a povinností pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt.  
 

Čl. 7  
Predseda výberovej komisie  

 
1. Predsedom výberovej komisie je minister, alebo ním menovaná osoba. 
2. Predseda výberovej komisie je členom výberovej komisie bez hlasovacieho práva.  
3. Predseda výberovej komisie:  

a) zastupuje výberovú komisiu navonok,  
b) zvoláva jednotlivé rokovania výberovej komisie,  
c) menuje členov a pozorovateľov výberovej komisie, 
d) menuje a odvoláva tajomníka výberovej komisie,  
e) navrhuje agendu, vedie jednotlivé rokovania výberovej komisie,  
f) vyhlasuje písomnú procedúru v súlade s rokovacím poriadkom, 
g) dohliada na dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku,  
h) dohliada na  dodržiavanie zásad nestrannosti, zachovania dôvernosti informácií a vylúčení 

konfliktu záujmov,  
i) dohliada na celkové dodržiavanie cieľov a princípov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu.  
4. Predsedu výberovej komisie môže na rokovaní nahradiť zástupca, ktorého určí predseda výberovej 

komisie, pričom týmto zástupcom musí by zamestnanec ministerstva.  
 

Čl. 8  
Tajomník výberovej komisie   

 
1. Tajomníkom výberovej komisie je zamestnanec sekcie environmentálnych programov a projektov 

ministerstva. 
2. Tajomníka výberovej komisie menuje predseda výberovej komisie.   
3. Tajomník výberovej komisie nemá hlasovacie právo.  
4. Tajomník výberovej komisie:   

a) organizačne zabezpečuje jednotlivé rokovania výberovej komisie,   
b) vyhotovuje zápisnice z jednotlivých rokovaní výberovej komisie,  
c) zabezpečuje ďalšie administratívne činnosti spojené s činnosťou výberovej komisie podľa 

pokynov predsedu výberovej komisie.   
5. Tajomník výberovej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, k čomu sa na rokovaní výberovej 
komisie zaväzuje podpisom čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií 
a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.  

 
Čl. 9  

Prizvané osoby 
 

1. Na základe pozvania predsedu výberovej komisie sa rokovania výberovej komisie môžu zúčastniť 
aj prizvané osoby. 

2. Odborní hodnotitelia, ktorí hodnotili jednotlivé žiadosti o projekt, môžu byť prizvaní na rokovania 
výberovej komisie za účelom odborného zdôvodnenia hodnotenia konkrétnej žiadosti o projekt.  

3. Prizvané osoby svojou účasťou nesmú obmedzovať činnosť výberovej komisie a nemôžu zasahovať 
do jej činnosti. Prizvané osoby nie sú členmi výberovej komisie a nemajú hlasovacie právo. 
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4. Prizvané osoby sú povinné zachovávať princíp nestrannosti a mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli počas hodnotenia žiadostí o projekt, k čomu sa pred rokovaním výberovej 
komisie zaviažu podpisom čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií 
a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré tvorí prílohu č. 1 štatútu.  

 
Čl. 10   

Rokovanie výberovej komisie   
 

1. Rokovanie 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 z rokovania výberovej komisie. 

2. Rokovania výberovej komisie sú neverejné.  
3. Na prijatie uznesenia výberovej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov výberovej 

komisie, okrem prípadu podľa odseku 4 tohto článku.   
4. Na prijatie uznesenia výberovej komisie, ktorým sa mení poradie žiadostí o projekt zostavené na 

základe odborného hodnotenia odbornými hodnotiteľmi, sa vyžaduje súhlas všetkých členov 
výberovej komisie.  

 
Čl. 11  

Zápisnica z rokovania výberovej komisie  
 
1. Zápisnice z rokovania výberovej komisie vyhotoví tajomník výberovej komisie, pričom obsah 

zápisníc je špecifikovaný v Rokovacom poriadku výberovej komisie.  
2. Zápisnicu podpisuje predseda výberovej komisie.   
3. Kópia zápisnice bude postúpená členom a pozorovateľom výberovej komisie. Originály zápisníc 

uchováva tajomník výberovej komisie. 
 

Čl. 12  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Zmeny a doplnky k štatútu musia byť vykonané písomne formou očíslovaných dodatkov.   
2. Výberová komisia zaniká dňom podpísania poslednej projektovej zmluvy s prijímateľom v rámci 

poslednej výzvy vyhlásenej v rámci programu. Jej činnosť je možné v prípade potreby obnoviť 
na základe pokynu predsedu komisie. 

3. Tento štatút nadobúda účinnosť 29.11.2019.  
                        
 
 
 
 
 
  László Sólymos 
                        podpredseda vlády  

    a minister životného prostredia  
                                                                                                        Slovenskej republiky  

 
  



  7 

 
Príloha č. 1 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ  

A VYLÚČENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV  
 

 

Program  

Názov výzvy:  

Kód výzvy:  

Dátum konania rokovania:   

Ja, dolu podpísaný/á, týmto vyhlasujem, že po oboznámení sa so žiadosťami o projekt predloženými 
v rámci výzvy č. ....... z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) / Nórskeho 
finančného mechanizmu (NFM) nenastali skutočnosti, pre ktoré by som nemohol plniť povinnosti 
predsedu výberovej komisie / člena výberovej komisie s hlasovacím právom / člena výberovej komisie 
bez hlasovacieho práva / pozorovateľa výberovej komisie / tajomníka výberovej komisie / byť prítomný/á 
na rokovaní výberovej komisie ako prizvaná osoba1.  

Týmto čestne vyhlasujem, že pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z môjho členstva vo výberovej komisii 
v rámci vyššie uvedenej výzvy budem konať nestranne, budem zachovať dôvernosť informácií 
a zaväzujem sa vylúčiť akýkoľvek konflikt záujmov, najmä, nie však výlučne, opísaný v článku 7.5 
Nariadenia o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021/Nariadenia o implementácii 
NFM 2014 – 2021, tak aby nebolo narušené alebo ohrozené nestranné, transparentné, nediskriminačné, 
efektívne, hospodárne a objektívne plnenie mojich povinností vyplývajúcich z členstva vo výberovej 
komisii z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov.  

Ak napriek tomu príde ku konfliktu záujmov, alebo k obdobnej situácii, zaväzujem sa bezodkladne 
informovať predsedu výberovej komisie, aby bolo možné zabrániť tomu, že táto situácia ovplyvní 
integritu činnosti výberovej komisie.  

Ďalej čestne vyhlasujem, že o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa činnosti výberovej komisie budem 
zachovávať mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich 
zverejnenia, postúpenia, alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe, a to aj po ukončení plnenia 
mojich povinností vyplývajúcich z členstva vo výberovej komisii. 

Nebudem vyhotovovať kópie, ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti týkajúce sa 
činnosti výberovej komisie, ak to nevyplýva z  plnenia mojich povinností vyplývajúcich z členstva vo 
výberovej komisii. 

Som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto čestného vyhlásenia.  

Pozícia vo výberovej komisii predseda výberovej komisie / člen výberovej komisie 
s hlasovacím právom / člen výberovej komisie bez hlasovacieho 
práva / pozorovateľ / tajomník výberovej komisie / prizvaná 
osoba2 

                                                 
1 Vybrať relevantné 
2 Vybrať relevantné 
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