
 

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  

Integrovaná infraštruktúra 
 

VYHLASUJE 

VÝZVU NA VÝBER EXPERTOV  

na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou 

významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) 

s názvom European Battery Innovation  
 

v rámci: 

Operačný program:  Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

Prioritná os:   9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  

Investičná priorita:  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:  9.5 Rast výskumno – vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 

službách 

Kód výzvy:   OPII-MH/DP/2021/9.5-34   

Dátum vyhlásenia výzvy:  2. december 2021 

Dátum uzávierky výzvy: otvorená 



1. CIEĽ VÝZVY 

Cieľom výzvy na výber expertov (ďalej len „výzva“) je vytvoriť zoznam expertov, ktorých môže 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len MH SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre 
operačný program Integrovaná infraštruktúra osloviť na spoluprácu počas implementácie projektov 
schválených v rámci výzvy zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu 
spoločného európskeho záujmu (ďalej aj označenie “IPCEI projekty”) s názvom European Battery 
Innovation s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-341. 

 Spolupráca sa bude týkať najmä nasledovných oblastí: 

a) posúdenie zmien projektu2, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, o schválenie ktorých prijímateľ požiada počas obdobia jeho realizácie, 

b) posúdenie hospodárnosti výdavkov predložených v rámci žiadosti o platbu, 

c) vykonanie priebežného hodnotenia dosahovania míľnikov (milestones) a výstupov projektu 
(deliverables), ktoré mal prijímateľ stanovené v projekte v súlade s príslušnou výzvou, prípadne 
hodnotenia priebehu realizácie projektu, dosahovaného pokroku a predpokladov, ktoré by mali 
viesť k  dosiahnutia míľnikov (milestones) a výstupov (deliverables) IPCEI projektu, v rámci ktorého 
bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto 
notifikácii rozhodla, najneskôr k termínu ukončenia realizácie jeho druhej fázy v zmysle 
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) vykonanie záverečného hodnotenia zameraného na posúdenie dosiahnutia míľnikov (milestones) 
a výstupov projektu (deliverables) po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, prípadne 
hodnotenia celkového stavu projektu po ukončení jeho realizácie, dosiahnutého pokroku 
a predpokladov na dosiahnutie míľnikov (milestones) a výstupov (deliverables) IPCEI projektu, 
v rámci ktorého bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska 
komisia o tejto notifikácii rozhodla, najneskôr k termínu ukončenia realizácie jeho druhej fázy 
v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

2. KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXPERTOV 

I. Všeobecné kritériá:  

a) bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta v 
zmysle časti 3. tejto výzvy, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže 
kedykoľvek na vyzvanie MH SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,  

b) plná spôsobilosť na právne úkony - uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na 
pozíciu experta v zmysle časti 3. tejto výzvy, že je spôsobilý na právne úkony. 

 

                                                           
1 Realizácia a financovanie notifikovaných IPCEI projektov bude v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať formou tzv. 

fázovaných projektov, t. j. prostredníctvom prvej fázy IPCEI projektu, prebiehajúcej v priebehu programového obdobia 2014-
2020 (OP Integrovaná infraštruktúra) a zároveň druhej fázy IPCEI projektu, prebiehajúcej v priebehu programového obdobia 
2021-2027 (OP Slovensko).   

2 Pod pojmom „projekt“ sa v rámci celého dokumentu Výzvy na výber expertov myslí prvá fáza notifikovaného IPCEI projektu. 



II. Odborné kritériá  

Minimálne 5 rokov praxe v oblasti uvedenej v rámci časti Posudzovaná/hodnotená oblasť tejto 
výzvy aspoň v jednej z nasledovných foriem činností: 

1. podnikateľská činnosť (výrobná činnosť a/alebo poskytovanie služieb), resp. činnosť v 
pracovnom pomere, 

2. vzdelávanie/pedagogická činnosť,  
3. výskumno-vývojová činnosť,  

alebo 

minimálne 5 konkrétnych výstupov/posudkov, resp. akýchkoľvek iných výsledkov pôsobenia v 
oblasti uvedenej v rámci časti Posudzovaná/hodnotená oblasť tejto výzvy v aspoň jednej z 
nasledovných foriem:  

4. príprava a/alebo posudzovanie podnikateľských plánov/zámerov/projektov, 
5. poskytovanie odborného poradenstva, 
6. vypracovávanie odborných posudkov, 
7. znalecká činnosť. 

 

Posudzovaná/hodnotená oblasť: 

Významný projekt spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation 
predpokladá realizáciu individuálnych projektov zameraných na nasledovné oblasti (work 
streams): 

 
WS 1:  suroviny a pokročilé materiály 
WS 2: batériové články 
WS 3: batériové systémy 
WS 4: recyklácia a udržateľnosť 

 
Projekty, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované 
a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla sú zamerané na oblasti batériových článkov, 
batériových systémov a recyklácie a udržateľnosti. 
Posudzovanou/hodnotenou oblasťou je výskum a vývoj batériových článkov novej generácie, 
výskum a vývoj inovatívnych riešení v uskladnení energie, vývoj systémov na uskladnenie energie 
z batérií druhej životnosti s použitím kombinovaných obnoviteľných zdrojov energie a výskum 
a vývoj vykonaný za účelom produkcie batériových modulov z použitých batérií z elektromobilov. 
Každý z IPCEI projektov sa skladá z výskumno – vývojovej fázy, fázy prvého priemyselného 
nasadenia a z fázy masovej produkcie, pričom obsahovou náplňou realizácie prvej fázy IPCEI 
projektu, teda tej, ktorá predstavuje posudzovanú/hodnotenú oblasť v rámci tejto výzvy, je 
jeho výskumno – vývojová fáza.  

 
Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú zaradení do 
zoznamu expertov, o čom budú písomne informovaní. 

 

III. Ďalšie špecifické a osobnostné predpoklady  

 znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni, 



 vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, 
schopnosť dodržiavať stanovené termíny, 

 skúsenosti s hodnotením projektov v rámci programov EÚ, fondov EÚ alebo iných grantových 
schém, ako i publikačná činnosť uchádzača v oblasti uvedenej v rámci časti 
Posudzovaná/hodnotená oblasť tejto výzvy sú výhodou. 
 
 

3. NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU EXPERTA  

Uchádzač na pozíciu experta na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou 

významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation 
predkladá žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta (ďalej len „žiadosť“) - je potrebné predložiť 

vyplnený a uchádzačom podpísaný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

Žiadosť vo formáte pdf. (podpísaný scan) je potrebné zaslať v elektronickej forme na adresu 

romana.hlavackova@mhsr.sk,  pričom do predmetu správy sa uvedie „Expert – IPCEI projekty. 

Z dôvodu ochrany osobných údajov je potrebné predmetný dokument zabezpečiť heslom. Heslo k 

otvoreniu žiadosti v elektronickej forme je potrebné zaslať v rámci samostatného e-mailu na adresy 

kontaktných osôb, uvedené v bode č. 4. 

Uchádzač môže v rámci predkladanej žiadosti predložiť aj ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia 

(napr. kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z 

fondov EÚ, doklady o absolvovaní školení, zapojení sa do projektov, publikačnej činnosti a pod.) 

Nakoľko výzva je otvorená, žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta je možné podať kedykoľvek 

až do času ukončenia/zrušenia výzvy.  

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

 

4.  KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

 e-mailovej adresy: romana.hlavackova@mhsr.sk   

 tel. čísla: + 421 2 4854 2204  

 

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Uchádzači, ktorí preukážu splnenie zverejnených všeobecných a odborných kritérií prostredníctvom 

doručenej žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta, budú následne zaradení do zoznamu 

expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu 

spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (ďalej len „zoznam 

expertov“).  

mailto:romana.hlavackova@mhsr.sk
http://www.opvai.sk/
mailto:romana.hlavackova@mhsr.sk


Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie zverejnených všeobecných a odborných kritérií prostredníctvom 

doručenej žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta, nebudú zaradení do zoznamu expertov. 

Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí písomne informovaní o zaradení/nezaradení do zoznamu 

expertov.   

V prípade, ak žiadosť bude neúplná, alebo ak bude mať MH SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti 

informácií uvedených v žiadosti, vyzve elektronicky uchádzača na doplnenie neúplných údajov, 

vysvetlenie nejasností alebo nápravu údajov a stanoví lehotu na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov 

uvedených v žiadosti. V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany uchádzača bude 

mať MH SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti uchádzača, uchádzač 

nebude zaradený do zoznamu expertov.   

Činnosť expertov môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú nestranné od prijímateľov. Podmienky zákazu 

konfliktu záujmov bližšie definuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým 

sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 1083/2006 v platnom znení. 

V záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu výkonu činností v zmysle tejto výzvy, budú experti povinní pri 

podpise dohody o vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 

informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

Expert môže byť vyradený zo zoznamu expertov, a to najmä v prípade prijatia žiadosti o vyradenie zo 

strany experta, z dôvodu zistenia konfliktu záujmov a pod. Rozhodnutie o vyradení zo zoznamu expertov 

bude doručené danému expertovi písomne. 

Odmena: 40,- EUR/hodina. 

 

6. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná 

na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho 

záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-34) 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-

projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/  

 

7. PRÍLOHY 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/


1. Formulár žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta na spoluprácu počas implementácie 

projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) 

s názvom European Battery Innovation.  


