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ETICKÝ KÓDEX 

Nadácie Národnej banky Slovenska 
 

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry 

a smerovanie Nadácie Národnej banky Slovenska (ďalej len „nadácia“). Týmito etickými 

zásadami sa riadi každý člen orgánov nadácie (ďalej len „členovia orgánov“), jej  zamestnanci, 

členovia poradných orgánov i spolupracovníci nadácie a všetky iné osoby vykonávajúce 

činnosť v záujme nadácie (ďalej len „spolupracujúce osoby“). Etický kódex je verejne 

prístupným dokumentom.  

  

Cieľ 

Základným cieľom Etického kódexu je zadefinovať požiadavky a princípy vo vzťahu k 
internému a externému prostrediu v činnosti nadácie. Členovia orgánov a spolupracujúce 
osoby dbajú o dobré meno nadácie a zaväzujú sa konať v súlade s Etickým kódexom.  
 

Verejnoprospešný účel  

Nadácia Národnej banky Slovenska je nezávislá právnická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť  
s cieľom podpory verejnoprospešných účelov: 

a)  podpora aktivít zameraných na finančné vzdelávanie, finančnú gramotnosť a ich 

rozvoj,  

a) podpora vedy a výskumu,  

b) spolupráca s inými subjektmi s obdobným verejnoprospešným účelom. 

 

Nezávislosť a apolitickosť  

V činnosti nadácie sa uplatňuje nezávislosť. Nadácia nespája svoju činnosť so žiadnou 
politickou stranou alebo hnutím.  
 

Konflikt záujmov 

Pod konfliktom záujmov sa rozumie materiálny alebo akýkoľvek iný záujem člena orgánu 
nadácie, spolupracujúcej osoby alebo ich blízkych osôb v programoch/projektoch 
podporovaných nadáciou, alebo záujem týchto osôb, ktorý je v rozpore so záujmom nadácie.  
 



Nadácia NBS IČO: 54 345 944 Etický kódex Nadácie NBS 
Imricha Karvaša 1 www.nadacianbs.sk  
813 25  Bratislava info@nadacianbs.sk  
  Strana 2 z 3 

 

 
 

 
 

 

 

Predchádzanie konfliktu záujmov:  

1. Členmi orgánov a spolupracujúcimi osobami nadácie sú osoby, ktoré nemajú žiadne 
osobné alebo materiálne záujmy v programoch/projektoch podporovaných nadáciou.  

2. Členovia orgánov nadácie  a spolupracujúce osoby a im blízke osoby nemôžu nadáciu 
požiadať o grant. 

3. Potenciálny konflikt záujmov je člen orgánu nadácie povinný oznámiť orgánu, ktorého 
je členom. V prípade konfliktu záujmov sa člen orgánu nepodieľa na rozhodovaní vo 
veci, ktorej sa konflikt záujmov týka. Potenciálny konflikt záujmov je spolupracujúca 
osoba povinná oznámiť správcovi nadácie, ktorý  vykoná opatrenia vo vzťahu 
k spolupracujúcej osobe tak, aby konflikt záujmov neovplyvnil rozhodovanie a činnosti 
nadácie. 
  

Etické zásady vo vzťahu k verejnosti a príjemcom grantov 

Členovia orgánov a spolupracujúce osoby si uvedomujú zodpovednosť, ktorú majú voči 
podporeným organizáciám, inštitúciám, komunitám a širokej verejnosti. Usilujú sa o to, aby 
podpora poskytnutá nadáciou bola oprávnená, transparentná a udržateľná. Finančné 
prostriedky sú prerozdeľované prehľadne, na základe jasne definovaných podmienok 
a požiadaviek. Využitie poskytnutej podpory podlieha detailnej kontrole. 

K hlavným etickým zásadám patria:  

1. Princíp otvorenosti – pravidlá grantových programov sú objektívne, transparentné, 
v súlade s platnými právnymi normami. Potenciálni uchádzači o grant majú rovnaké 
podmienky.  

2. Nadácia aktívne a zrozumiteľne komunikuje a informuje verejnosť o svojich aktivitách. 
Informácie o svojej činnosti zverejňuje včas a pravdivo.   

3. Všetky informácie o priebehu a výsledku hodnotenia projektov podaných do grantových 
výziev sú dôverné a nesmú byť komunikované pred oficiálnym zverejnením výsledkov 
na webovej stránke nadácie. 

 

Etické zásady vo vzťahu k členom orgánov a k spolupracujúcim 

osobám  

1. Nadácia je spravovaná profesionálne. Žiadosti o granty sú hodnotené odborne, na 
základe stanovených hodnotiacich kritérií. Prostriedky sú prerozdeľované 
transparentne a efektívne.  

2. Členovia správnej rady a správca nadácie aktívne pomáhajú rozvoju a zveľaďovaniu 
nadácie a jej majetku v súlade s poslaním nadácie.  

3. Členovia orgánov a spolupracujúce osoby sa riadia hodnotami čestnosti, odbornosti  
a najmä: 

a) vystupujú a rozhodujú nezaujato,  
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b) vykonávajú činnosť v nadácii podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 

c) konajú tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena nadácie, 

d) nekonajú pod vplyvom zámerov tretích osôb, ktoré by mohli ovplyvniť riadny 
a objektívny výsledok rozhodovania, 

e) nediskriminujú žiadateľov o granty alebo iné zainteresované osoby. 

 

Etické zásady vo vzťahu k prijímaniu darov a uzatváraniu 

partnerstiev 

O uzatváraní darovacích zmlúv a memoránd o spolupráci rozhoduje správca ako štatutárny 
orgán nadácie, pričom sa riadi Etickým kódexom. V prípade pochybností súvisiacich s Etickým 
kódexom informuje správnu radu. 

Základné princípy pri prijímaní daru:  

1. Nadácia neuzatvára žiadne zmluvy s osobami alebo inštitúciami, ktorých konanie nie je 
v súlade s legislatívou SR a/alebo je v rozpore s hodnotami nadácie.  

2. Nadácia sa nepodieľa na financovaní a činnosti politických strán, politických hnutí ani 
ich propagácii. Rovnako nadácia neprijíma od nich podporu ani dary. 

3. Nadácia neprijíma dary od subjektov finančného trhu, ktoré podliehajú dohľadu NBS 
alebo inak súvisia s činnosťou zakladateľa nadácie. 

Základné princípy pri uzatváraní partnerstiev:  

1. Ponuky na partnerstvo a spoluprácu alebo na poskytnutie podpory nadácia dôsledne 
analyzuje a prijíma len také, ktoré môžu byť využité na verejnoprospešný účel nadácie. 

2. Členovia orgánov a spolupracujúce osoby nadácie dbajú pri rokovaniach s druhou 
stranou o dobré meno nadácie, know-how nadácie a ochranu zmluvných záväzkov vo 
vzťahu k nadácii.  

 
Zmeny a doplnenia tohto Etického kódexu schvaľuje správna rada a vykonáva ich správca 

nadácie. Tento Etický kódex bol schválený správnou radou dňa 6. apríla 2022  a nadobúda 

účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 

 

 

 

 


