
 
 

Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

  

Zmena výzvy na základe: 

 
§ 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) 
 

Druh zmeny: 
zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. h) zákona 
o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

1. Výzva  
 

2. Výzva – podkapitola 1.2 Odborné kritériá – odstavec „Ďalšie 
špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady – bod 3 

 
3. Výzva – kapitola 2 Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančných 
príspevok – Bod 4 Vyhlásenie o bezúhonnosti 

 
4. Výzva – kapitola 3 Ďalšie informácie – odsek 1; odsek 7 

  
5. Výzva – kapitola 4 Forma, termín a spôsob doručenia – ods. 1 a 4  

 
6. Výzva – kapitola 5 Informácie k výzve 

 
7. Výzva – kapitola 6 Odkazy na relevantné dokumenty 

 
8. Výzva – kapitola 7 Prílohy výzvy 

 
9. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií  
 

10. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 
praxe  

11. Výzva – kapitola 6 Odkazy na relevantné dokumenty – odkaz č. 5 

 
12. Výzva – kapitola 3 Ďalšie informácie ods. 8 a 11 

 
 

Zdôvodnenie vykonanej 
zmeny 

1-10. Formálna zmena vyplývajúca zo zlúčenia operačného programu 
Výskum a Inovácie pod operačný program Integrovaná Infraštruktúra.  
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Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
uvedených v žiadosti uchádzača pre zaradenie do zoznamu OH. 

11. Formálna zmena z dôvodu aktualizácie schémy na podporu 
výskumu a vývoja 

12. Formálna zmena vyplývajúca z možnosti využitia aj iného 
zmluvného vzťahu medzi Výskumnou agentúrou a odbornými 
hodnotiteľmi.  

Dátum platnosti a účinnosti 
usmernenia: 

09. 04. 2020 

Výskumná agentúra ako orgán poverený MŠVVaŠ SR vykonávaním časti úloh SO pre operačný 
program Integrovaná infraštruktúra vydáva toto usmernenie pre žiadateľa v rámci výzvy na výber 
odborných hodnotiteľov v súvislosti s nasledovnými zmenami:  

 

1. Výzva  
 
upravuje sa text: 
 
VÝSKUMNÁ AGENTÚRA 
vyhlasuje 
Výzvu na výber odborných hodnotiteľov v znení usmernenia 2 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených 
 
v rámci: 
Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra 
 
Prioritná os:  9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
Investičná priorita: 1a Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, 
najmä takýchto centier európskeho záujmu 
1b  Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania 
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a 
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do 
vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, 
ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, 
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných 
projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných 
kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia 
technológií na všeobecný účel 

Špecifický cieľ:  9.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 
9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a 
konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií 
9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných 
inštitúcií a podnikateľskej sféry 
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Prioritná os:  10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 
Investičná priorita: 1a Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, 
najmä takýchto centier európskeho záujmu 
1b  Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania 
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a 
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do 
vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, 
ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, 
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných 
projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných 
kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia 
technológií na všeobecný účel. 
 

Špecifický cieľ: 10.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom 
revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a 
podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave 
10.2 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-
vývojových centier v Bratislave 

 
2. Výzva – podkapitola 1.2 Odborné kritériá – odstavec „Ďalšie špecifické kvalifikačné 

a osobnostné predpoklady – bod 3 

upravuje sa text: 
 
• znalosť strategických a programových dokumentov a riadiacej dokumentácie:  

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a Implementačný plán Stratégie 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, vrátane jednotlivých domén inteligentnej 
špecializácie RIS3; 

 znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ (viď. kapitola 6: Odkaz na relevantné dokumenty); 

 operačný program Integrovaná infraštruktúra. 
 
 

3. Výzva - kapitola 2 Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí 
o nenávratný finančných príspevok – Bod 4 Vyhlásenie o bezúhonnosti 

upravuje sa text: 

4. Vyhlásenie o bezúhonnosti (Príloha č. 3 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH) – žiadateľ vyhlasuje v 
rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie VA preukázať výpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace. 

 
4. Výzva – kapitola 3 Ďalšie informácie – ods. 1 

Upravuje sa text: 

Upozornenie: 
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Prechodné ustanovenia: 

Zmeny vyplývajúce z tohto usmernenia č. 2 sú účinné dňom jeho zverejnenia na webovom sídle 

www.opvai.sk. VA bude akceptovať Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH (vrátane prílohy 1a a prílohy 

1b) predloženej v zmysle výzvy na výber odborných hodnotiteľov v znení usmernenia č. 1 do jedného 

mesiaca po dátume zverejnenia aktualizácie výzvy na výber odborných hodnotiteľov v znení 

usmernenia č. 2.  

a zároveň sa upravuje text: 

V zmysle čl. 5 ods. 4 štatútu Riadiaceho výboru prioritných osí 9 až 12 OP II a v zmysle čl. 5 ods. 10 

štatútu Monitorovacieho výboru pre OP II je výkon funkcie člena výboru nezlučiteľný s funkciou 

odborného hodnotiteľa pre projekty  OP II v prípade, že: 

 
5. Výzva – kapitola 4 Forma, termín a spôsob doručenia – ods. 1, ods. 4  

sa upravuje text: 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH spolu s prílohami zašle uchádzač: 

 v elektronickej forme na adresu hodnotitel@vyskumnaagentura.sk, pričom do predmetu 
správy uvedie „Odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v 
rámci výziev VA v prioritných osiach č. 9 a č. 10 OP II“: 

O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy, bude VA informovať na webovom sídle  www.opvai.sk. 

 
6. Výzva – kapitola 5 Informácie k výzve 

sa upravuje text: 
 
Bližšie informácie k výzve budú uchádzačom poskytnuté prostredníctvom:  
● e-mailovej adresy: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk 
● telefonicky:               +421 915 571 445  Ing. Michal Brezina  
                                           +421 918 328 611  Ing. Ľudovít Zachar 
 

7. Výzva – kapitola 6 Odkazy na relevantné dokumenty  

sa upravuje text: 
 
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra:  

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura  
 

8. Výzva – kapitola 7 Prílohy výzvy  

sa upravuje text: 
 

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
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Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií v znení usmernenia č. 
2 (formulár) 

Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe v znení usmernenia č. 2  
(formulár) 

 
9. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií  

sa nahrádza prílohou: 

1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií v znení usmernenia 2 

 
10. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe  

sa nahrádza prílohou: 

1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe v znení usmernenia 2 
 

 
11. Výzva – kapitola 6 Odkazy na relevantné dokumenty – odkaz č. 5 

sa upravuje text: 

- Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č. 2 
a č. 3 
https://www.opvai.sk/media/101507/sch-vav-v-zneni-dod-1-2-a-3_marec-2020-final-na-
zverejnenie-v-ov-pdf-1.pdf 
 
 

12. Výzva – kapitola 3 Ďalšie informácie ods. 8 a 11 

sa upravuje text: 

V záujme vylúčenia zaujatosti a konfliktu záujmov v priebehu hodnotenia ŽoNFP, budú odborní 
hodnotitelia povinní, pri podpise dohody o vykonaní práce, prípadne pri podpise inej zmluvy, na 
základe iného zmluvného vzťahu, podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 
informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

Odborní hodnotitelia, ktorým budú pridelené ŽoNFP na základe osobitnej funkcionality systému 
ITMS2014+, resp. žrebovaním budú o danej skutočnosti oboznámení, ako aj budú informovaní o 
ďalších skutočnostiach, ako napr. o počte pridelených ŽoNFP, dokumentoch, ktoré je potrebné doručiť 
k podpisu dohody o vykonaní práce, prípadne k podpisu inej zmluvy, na základe iného zmluvného 
vzťahu, vrátane spôsobu a lehoty ich doručenia; predpokladanom termíne, čase a mieste školenia. 
Odborní hodnotitelia sú zároveň povinní absolvovať školenie, ako aj podpísať potvrdenie o jeho 
absolvovaní. 

https://www.opvai.sk/media/101507/sch-vav-v-zneni-dod-1-2-a-3_marec-2020-final-na-zverejnenie-v-ov-pdf-1.pdf
https://www.opvai.sk/media/101507/sch-vav-v-zneni-dod-1-2-a-3_marec-2020-final-na-zverejnenie-v-ov-pdf-1.pdf

