
 

 

                       

 

ZVEREJŇUJE 

 

 

Aktualizáciu č. 5 

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok predložených mikro, 

malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“) 

vyhlásenú dňa 23.2.2017 

v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

 

(ďalej aj ako „Aktualizácia“) 
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PREDMET AKTUALIZÁCIE 

A.  

Aktualizáciou sa mení vo Výzve časť  I. Kritéria pre výber odborných hodnotiteľov a to 

v časti I.I. Všeobecné kritériá, ods. a) sa k výpisu z registra trestov dopĺňa poznámka pod 

čiarou č. 1 

Pôvodné znenie: 

 

I.I Všeobecné kritériá: 

 

a) bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na 

pozíciu odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 

čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie Ministerstva hospodárstva SR ako 

sprostredkovateľského orgánu pre Operačný  program Integrovaná infraštruktúra 

preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v zmysle časti III, ods. 1. 

tejto výzvy, 

 

Nové znenie: 

I.I Všeobecné kritériá: 

 

a) bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na 

pozíciu odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 

čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie Ministerstva hospodárstva SR ako 

sprostredkovateľského orgánu pre Operačný  program Integrovaná infraštruktúra 

preukázať výpisom z registra trestov1 nie starším ako 3 mesiace v zmysle časti III, ods. 1. 

tejto výzvy, 

 

B.  

Aktualizáciou sa mení vo Výzve časť  I. Kritéria pre výber odborných hodnotiteľov a to 

v časti I.II. Odborné kritériá, ods. b1) Zoznam odvetví priemyslu a/alebo služieb sa dopĺňa 

číselné označenie/kód odvetvia „Vedecký výskum a vývoj“ 

Pôvodné znenie: 

 

I.II Odborné kritériá: 

 

       b1) Zoznam odvetví priemyslu a/alebo služieb 

 

• Vedecký výskum a vývoj 
o SK NACE  - SK NACE Vedecký výskum a vývoj 

 

 

 

 

                                                           
1 MH SR bude vyžadovať výpis z registra trestov pred uskutočnením odborného hodnotenia  iba raz, a 

to pred prvým výkonom odborného hodnotenia, pričom odborného hodnotiteľa oboznámi s 

povinnosťou informovať o každej zmene vo vzťahu k poskytnutým údajom z predloženého výpisu z 

registra trestov, ako aj predloženia nového výpisu z registra trestov v prípade, ak tieto údaje majú vplyv 

na splnenie povinnosti týkajúcej sa byť bezúhonný (zamestnanci, ktorí sú povinní v zmysle platných 

právnych predpisov preukázať svoju bezúhonnosť svojmu zamestnávateľovi alebo je bezúhonnosť 

predpokladom pre výkon ich práce /napr. štátny zamestnanci/ výpis z registra trestov nepredkladajú) 



 

 

Nové znenie: 

 

I.II Odborné kritériá: 

 

b1) Zoznam odvetví priemyslu a/alebo služieb 

 

 

• Vedecký výskum a vývoj 

o SK NACE 72 - Vedecký výskum a vývoj 

 

C.  

Aktualizáciou sa vo Výzve na konci časti  IV. Ďalšie informácie dopĺňajú informácie 

ohľadne miesta výkonu odborného hodnotenia a predpokladanej odmene za jednu 

vyhodnotenú ŽoNFP v nasledovnom znení: 

Proces odborného hodnotenia bude štandardne vykonávaný mimo priestorom MH SR (tzv. 

„hodnotenie z domu“), pričom v prípade záujmu odborných hodnotiteľov, resp. ak to 

aktuálna situácia  umožní (napr. v súvislosti s COVID-19  a pod.), je však možné výkon 

odborného hodnotenia vykonávať aj v priestoroch MH SR. 

Predpokladaná odmena za 1 vyhodnotenú ŽoNFP je 140 EUR . 

 

D.  

Aktualizáciou sa v časti V. Forma, termín a adresa na doručovanie mení OP VaI na OP II  

Pôvodné znenie 

 

O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy bude MH SR informovať na webových 

sídlach MH SR (www.mhsr.sk) a OP VaI (www.opvai.sk). 
 

Nové znenie 

 

O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy bude MH SR informovať na webových 

sídlach MH SR (www.mhsr.sk) a OP II (www.opvai.sk). 

 

 

E.  

Aktualizáciou sa v časti VI. Kontakt a forma podávania informácií aktualizujú kontaktné 

údaje 

 

Pôvodné znenie 

 

VI. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

  

http://www.mhsr.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.mhsr.sk/
http://www.opvai.sk/


 

 

 e-mailových adries:  opvai@mhsr.sk;  

jan.grener@mhsr.sk; frantisek.babuljak@mhsr.sk  (kontaktné osoby) 
 

 tel. čísla: + 421 2 4854 5324;   + 421 2 4854 2235 
 

 

Nové znenie 

 

VI. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

  

 e-mailovej adresy: opvai@mhsr.sk;  

 frantisek.babuliak@mhsr.sk; branislav.kopal@mhsr.sk  (kontaktné osoby) 
 

 tel. čísla: + 421 2 4854 2235; + 421 2 4854 5058 

 

ZDÔVODNENIE AKTUALIZÁCIE 

Výzva bola aktualizovaná z dôvodu zosúladenia informácií s aktualizáciou Metodického 

pokynu č. 29 verzia 2 k výberu odborných hodnotiteľov a aktualizácie kontaktných údajov. 

ÚČINNOSŤ AKTUALIZÁCIE A JEJ DOPAD NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV/ 

UCHÁDZAČOV NA POZÍCIU ODBORNÉHO HODNOTITEĽA  

Aktualizácia je účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle OP I I. 

Vykonané zmeny sa vzťahujú na všetky Žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP predložené po zverejnení Aktualizácie.  
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