Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov
Podpísaný/á
(titul, meno, priezvisko, ID SLK alebo dátum narodenia)
.................................................................................................................................................
týmto v zmysle článku III. ods. 12 smerníc SLK a SLS pre ARS CME k procesu sledovania
a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít1) vyhlasujem na svoju česť, že ako
odborný garant jednorazovej vzdelávacej aktivity organizátora
Názov a adresa organizátora:
................................................................................................................................................
Názov jednorazovej vzdelávacej aktivity:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Dátum a miesto konania:
.................................................................................................................................................
1. Alternatíva: Nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k vyššie uvedenej vzdelávacej aktivite
a zabezpečím preukázateľné (písomné, v prezentovaných materiáloch) deklarovanie konfliktu
záujmov u všetkých lektorov/prednášajúcich, členov vedeckého výboru členov programového
výboru, členov organizačného výboru, prípadne u organizátora, u hlavných autorov AD
testov prípadne moderátora vyššie citovanej vzdelávacej aktivity.
(v prípade neplatnosti alternatívu 1 prečiarknite a pokračujte alternatívou 2)
2. Alternatíva: Deklarujem nasledovné konflikty záujmov (vymenujte všetky):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................
(v prípade viacerých konfliktov záujmov pokračujte na ďalšej strane)
a zabezpečím preukázateľné(písomné, v prezentovaných materiáloch) deklarovanie konfliktu
záujmov u všetkých lektorov/prednášajúcich, členov vedeckého výboru členov programového
výboru, členov organizačného výboru, prípadne u organizátora, u hlavných autorov AD
testov prípadne moderátora citovanej vzdelávacej aktivity
Miesto, dátum

Meno, priezvisko titul
podpis

1) Konflikt záujmov odborníka je situácia, kedy so zreteľom na jeho pomer k organizátorovi, spoluorganizátorovi, sponzorom jednorazovej
vzdelávacej aktivity alebo ich k zástupcom možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najmä vtedy, keď z dôvodov
osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol by byť narušený, alebo ohrozený záujem na nestrannom a
objektívnom vzdelávaní. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a
ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný s organizátorom, spoluorganizátorom alebo sponzorom
jednorazovej vzdelávacej aktivity. Odborník alebo organizácia (vrátane ARS CME), ktorá vykonáva hodnotenie sa považuje za osobu
nachádzajúcu sa v konflikte záujmov najmä, ak je zároveň odborným garantom alebo lektorom jednorazovej vzdelávacej aktivity, ktorú má
posúdiť, je zamestnancom (v zmysle Zákonníka práce a obdobných predpisov upravujúcich pracovno-právny vzťah) alebo partnerom
(v zmysle Obchodného zákonníka) organizátora, spoluorganizátora, sponzora jednorazovej vzdelávacej aktivity a podobne.

