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1 Predmet výzvy 

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „RO OP VaI“) vyhlasuje 

výzvu na výber externých hodnotiteľov za účelom zostavenia databázy odborných 

hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci operačného 

programu OP VaI. 

Databáza odborných hodnotiteľov je zostavovaná na účely odborného hodnotenia žiadostí 

o NFP. Cieľom je prostredníctvom databázy odborných hodnotiteľov zabezpečiť 

transparentnú, objektívnu a kvalitnú realizáciu hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých 

expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 OP VaI v gescii 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako RO OP VaI. 

 Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií sa zameriava na nasledovné oblasti: 

 výkonnosť systému výskumu a vývoja prostredníctvom zvýšeného využívania inštitútov 

ochrany duševného vlastníctva výskumných inštitúcií, podpory technologického 

transferu a IKT; 

 účasť SR v projektoch a iniciatívach Európskeho výskumného priestoru; 

 koordinácia výskumno-vývojového potenciálu výskumných inštitúcií; 

 zvyšovanie súkromných investícií do výskumu a vývoja v podobe zintenzívnenia 

spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry; 

 zvyšovanie výskumno-vývojových a inovačných aktivít a kapacít v priemysle 

a službách. 

Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji sa zameriava na 

nasledovné oblasti: 

 zvyšovanie výskumnej aktivity; 

 začleňovanie výskumných inštitúcií sídliacich v Bratislavskom kraji do medzinárodnej 

spolupráce; 

 zvyšovanie súkromných investícií do výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji; 

 posilnenia výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

v Bratislavskom kraji. 

Záujemcovia o pozíciu odborného hodnotiteľa musia splniť všetky formálne a odborné 

náležitosti vyplývajúce z tejto výzvy a postupovať v súlade s jej ustanoveniami. Úspešní 

uchádzači o pozíciu odborného hodnotiteľa budú vykonávať nasledujúce aktivity: 

a) posúdenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z hľadiska ich 

prínosu k cieľom a výsledkom OP VaI a súladu navrhovaných projektov 

s programovými dokumentmi a požiadavkami príslušnej výzvy OP VaI ako aj 

relevantnosti projektu,  harmonogramu aktivít, udržateľnosti projektu; 
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b) posúdenie navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít; 

c) posúdenie administratívnej a technickej kapacity žiadateľa o NFP vrátane jeho 

finančnej spôsobilosti, odbornosti a skúseností; 

d) posúdenie finančných a ekonomických náležitostí žiadostí o NFP, ako je posúdenie 

oprávnenosti a  efektívnosti plánovaných nákladov. 

2 Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP 

O zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov sa záujemcovia môžu uchádzať 

vyplnením a zaslaným nasledovných dokumentov: 

1. Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (ďalej len „Prihláška“) 

vyplnená minimálne vo všetkých povinných poliach (Príloha č. 1); 

2. Štruktúrovaný životopis vo formáte Europass vypracovaný v súlade so zverejnenými 

hodnotiacimi kritériami pre uchádzača – dostupný on-line na webovom sídle 

Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania ako formulár na stiahnutie vo 

formáte .odt, a .doc a inštrukciami na vyplnenie a príkladmi 

(https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions) alebo ako formulár na on-line vyplnenie a následné stiahnutie vo formáte 

.pdf do počítača (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose) ; 

3. Doklad o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom); 

4. Referencie o praxi hodnotiteľa overené zamestnávateľom (alebo iným relevantným 

subjektom, pre ktorý bola vykonávaná práca) potvrdzujúce deklarovanú 

požadovanú prax v príslušnej oblasti. V prípade štátnych zamestnancov postačí 

doložiť opis činností vykonávaného štátnozamestnaneckého miesta a jeho hlavné 

výstupy počas praxe, ak je v súlade s požiadavkami tejto výzvy; 

Prihlášky (vrátane príloh) nespĺňajúce vyššie uvedené náležitosti budú automaticky vyradené 

z evidencie v prípade, ak ani po výzve nebudú chýbajúce náležitosti doplnené. Spracovanie 

osobných údajov záujemcov o pozíciu odborných hodnotiteľov podlieha zákonu č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonu č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3 Všeobecné podmienky pre zaradenie do databázy 

Pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov stanovuje RO OP VaI tieto všeobecné 

podmienky: 

 nestrannosť – z dôvodov zachovania nestrannosti nebudú tí uchádzači o pozíciu 

odborného hodnotiteľa, ktorí sú zamestnancami RO alebo sprostredkovateľského 

orgánu (ďalej len „SO“) pre OP VaI, zaradení do databázy odborných hodnotiteľov; 

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose


4 
 

 Porozumenie slovenskému jazyku; 

 vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa; 

 minimálne 3-ročná prax v oblasti výskumu a vývoja a/alebo priemyselných  inovácií; 

 právna spôsobilosť a bezúhonnosť – záujemca vyhlasuje, že je spôsobilý na právne 

úkony a že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže kedykoľvek 

na vyzvanie RO/SO OP VaI preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 

mesiace. 

 Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP vyplnená úplne 

(vrátane hesla použitého na zabezpečenie elektronickej formy Prihlášky), správne 

a v súlade so skutočnosťou (podrobnosti sú uvedené v kapitole 4.2 tejto výzvy); 

 ovládanie práce s PC a znalosť programov balíka Microsoft Office (MS Word, MS 

Excel). 

4 Odborné skúsenosti potrebné pre zaradenie do databázy 

Záujemcovia o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov musia preukázať odborné 

skúsenosti v oblastiach špecifického záujmu prioritných osí OP VaI, pre ktoré sa vyhlasuje táto 

výzva. 

4.1 Znalosť legislatívnych a iných relevantných dokumentov 

Okrem vyššie zmienenej činnosti, ktorá sa bude vykonávať v rámci procesu odborného 

hodnotenia, sa od záujemcu o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov požaduje: 

 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení SR a EÚ: zákon č. 

292/2014, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013; 

 znalosť strategických, koncepčných a programových dokumentov relevantných pre 

OP VaI a politiku výskumu, vývoja a inovácií, najmä Partnerská dohoda SR na roky 

2014 – 2020, Operačný program Výskum a inovácie a RIS3 SK – Stratégia výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. 

4.2 Preukázanie odborných skúseností 

Záujemca musí preukázať nasledovné odborné skúsenosti (podrobnejšie v Prihláške – príloha 

tejto výzvy): 

 publikačná činnosť (ak relevantné – časť 4 Prihlášky); 

 skúsenosti s hodnotením výskumných projektov a projektov v oblasti infraštruktúry 

výskumu a vývoja v uplynulých 5 rokoch (ak áno, rozpísať konkrétne projekty – časť 5 

Prihlášky); 

 skúsenosti s realizáciou projektov na medzinárodnej a národnej úrovni v uplynulých 5 

rokoch (rozpísať konkrétne projekty – časť 6 Prihlášky); 
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 skúsenosti v jednotlivých oblastiach výskumu a vývoja (vybrať min. 1 – časť 7 Prihlášky); 

 znalosť prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít OP VaI (vybrať aspoň 1 prioritnú os 

a 1 špecifický cieľ a súčasne vyplniť aspoň 1 relevantnú aktivitu – časť 8 Prihlášky); 

 znalosť problematicky v oblastiach špecializácie definovaných Stratégiou výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (vybrať aspoň 1 oblasť hospodárskej 

špecializácie, perspektívnej špecializácie alebo špecializácie z hľadiska dostupných 

vedeckých a výskumných kapacít, k vybranej oblasti uviesť spôsob nadobudnutia 

poznatkov a skúseností – časť 9 Prihlášky); 

 referencie (uviesť kontaktné údaje na 3 osoby, ktoré vedia potvrdiť odborné znalosti 

a skúsenosti záujemcu) 

4.3 Osobnostné predpoklady 

 nestrannosť 

 vysoká miera objektivity, čestnosti a diskrétnosti 

 schopnosť pracovať pod tlakom 

5 Zaslanie žiadosti 

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pošle uchádzač v elektronickej 

forme na adresu opvai@minedu.sk, pričom do predmetu správy uvedie „Odborný hodnotiteľ 

OP VaI“ spoločne s požadovanými prílohami, ktoré budú z dôvodu ochrany osobných údajov 

zbalené do archívu (napr. vo formáte .rar alebo .zip) a zabezpečené heslom, ktoré bude 

uvedené aj v samotnej Prihláške. 

A SÚČASNE 

v písomnej forme s označením „Odborný hodnotiteľ OP VaI – neotvárať“ na obálke na 

adresu: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

odbor riadenia programov ERDF 

oddelenie programovania a analýz 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

6 Termín uzávierky 

Výzva pre prijímanie Prihlášok záujemcov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

je otvorená. 
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Zaraďovanie záujemcov do databázy odborných hodnotiteľov OP VaI bude realizované 

následne po kontrole splnenia podmienok podľa tejto výzvy zo strany RO OP VaI. 

Podrobnejšie informácie o procese a podmienkach odborného hodnotenia žiadostí o NFP 

v rámci OP VaI, podmienkach evidencie v databáze odborných hodnotiteľov, povinnosť 

aktualizácie údajov, ako aj možnosť vylúčenia z databázy budú poskytnuté tým záujemcom, 

ktorí budí zaradení do databázy odborných hodnotiteľov OP VaI. 

7 Informácie k výzve 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: 

Ing. Róbert Pauliček, PhD., č. tel. 02/59374 550, e-mail: robert.paulicek@minedu.sk  

8 Príloha výzvy 

Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP OP VaI (formulár) 

 

mailto:robert.paulicek@minedu.sk

