
                       
 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ako sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Výskum a 

inovácie 

VYHLASUJE 

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok 

v rámci: 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie 

 

Prioritná os: PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Investičná priorita: 1.2 – 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: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 

v priemysle a službách 

 

Prioritná os: PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom 

kraji 

Investičná priorita: 2.2 - 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:  2.2.2  -  Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v 

priemysle a službách v Bratislavskom kraji 

 

Prioritná os: PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Investičná priorita: 3.1 - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia 

využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory 

zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom 

podnikateľských inkubátorov 

Špecifický cieľ:  3.1.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

Investičná priorita :  3.2  -  Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov 

MSP, najmä v rámci internacionalizácie 

Špecifický cieľ: 3.2.1 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností 

jednotného trhu EÚ 

Investičná priorita: 3.3 - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít 

pre vývoj produktov a služieb 

Špecifický cieľ: 3.3.1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

 

Prioritná os: PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom 

kraji 

Investičná priorita: 4.1 - Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, 

celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do 

procesov inovácií 

Špecifický cieľ:  4.1.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji  

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06. septembra 2016 

Dátum uzávierky výzvy: 30. septembra 2016 

 



I. KRITÉRIÁ PRE VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV: 
 

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 

Výskum a inovácie preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 

mesiace v zmysle časti II, ods. 1. tejto výzvy, 

b) plná spôsobilosť na právne úkony - uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o 

zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, že je spôsobilý na 

právne úkony v zmysle časti II, ods. 1. tejto výzvy. 

 

 

I.II Odborné kritériá 
 

a) vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa - uchádzač predkladá 

doklady v zmysle časti II, ods. 3. tejto výzvy, 

 

b) minimálne 5 rokov1 praxe aspoň v jednej z nasledovných oblastí 

špecializácie: 

 

o Automobilový priemysel a strojárstvo 

o Spotrebná elektronika a elektrické prístroje 

o Informačné a komunikačné produkty a služby 

o Výroba a spracovanie železa a ocele, ľahkých kovov a ich zliatin2 

o Automatizácia, robotika a digitálne technológie 

o Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických 

substancií (vrátane smart fertilizations) 

o Kreatívny priemysel 

o Zhodnocovanie domácej surovinovej základne, vrátane ich 

spracovania pomocou inteligentných technológií a spracovanie 

odpadov vznikajúcich pri výrobných postupoch spracovania týchto 

surovín 

 

vychádzajúc zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky3 - uchádzač predkladá doklady v zmysle časti II, ods. 

2. a  4. tejto výzvy a zároveň vypĺňa relevantné časti (najmä 1) v rámci 

žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa. 

 

 

Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, nebudú automaticky 

zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov o čom budú písomne informovaní. 

                                                           
1  Podmienku požadovanej praxe nie je možné naplniť  kumuláciou čiastkovej praxe v 

jednotlivých oblastiach špecializácie (napr. 2 roky v „Zhodnocovaní domácej surovinovej 

základne“ a 3 roky v „Kreatívnom priemysle“). 
2 Vrátane zhodnocovania ľahkých kovov a ich zliatin. 
3http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-

sr/142232s 
 

http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/142232s
http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/142232s


 

Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady: 

 

o schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a 

jeho tvorby, 

o znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Operačný program 

Výskum a inovácie  (pozri časť VI. výzvy), 

o znalosť platných právnych predpisov SR a EÚ, koncepčných a strategických 

dokumentov pre podporu výskumu a inovácií (Stratégia výskumu a inovácií 

pre inteligentnú špecializáciu SR a pod.), (pozri časť VI. výzvy), 

o ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet, 

o skúsenosti s hodnotením projektov (financovaných z fondov EÚ sú výhodou), 

o vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod 

časovým tlakom, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať 

stanovené termíny. 

 

 

II. NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU ODBORNÉHO 

HODNOTITEĽA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 
1) Uchádzačom podpísaná žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj 

„žiadosť“) - je potrebné doložiť vyplnený  formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

výzvy. Vypĺňaniu žiadosti venujte zvýšenú pozornosť a zároveň ju vypĺňajte 

v súlade s inštrukciami uvedenými priamo v jej obsahu, nakoľko vyplnená 

žiadosť bude okrem iného predstavovať aj nosný dokument pre zatriedenie 

uchádzača do relevantnej oblasti špecializácie v rámci zoznamu odborných 

hodnotiteľov4 na základe deklarovaných znalostí a skúseností v jednotlivých 

oblastiach. 

 

2) Životopis preukazujúci požadované vzdelanie, odborné skúsenosti (prax), 

schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti, skúsenosti v zmysle kritérií pre výber 

odborných hodnotiteľov – je potrebné predložiť vyplnený formulár, ktorý tvorí 

prílohu č. 2 tejto výzvy. 

 

3) Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia minimálne druhého stupňa.  

 

4) Referencie o praxi uchádzača od zamestnávateľa (alebo iného relevantného 

subjektu, pre ktorý bola vykonávaná práca5/činnosť) potvrdzujúce 

deklarovanú požadovanú prax6 v príslušnej oblasti  špecializácie (v zmysle 

                                                           
4 V prípade, ak uchádzač bude zaradený do zoznamu odborných hodnotiteľov. 
5 V prípade, ak je prax deklarovaná prostredníctvom vykonávania činností ako samostatne 

zárobkovo činnej osoby, uchádzač predkladá  výpis z príslušného registra s vyznačením 

relevantných činností preukazujúcich požadovanú prax v požadovanej oblasti v zmysle 

výzvy a doložením minimálne 3 referencií alebo iných relevantných dokladov 

preukazujúcich vykonanú činnosť.  
6  Preukázanie praxe je možné  napr. prostredníctvom vykonávania činností v oblasti výskumu 

a vývoja, výroby, vykonávania inovačných činností, riadenia, pedagogickej činnosti, 

publikačnej činnosti, zapojenia sa do projektov v požadovanej oblasti špecializácie ako aj 

ich vzájomnou kombináciou. 



časti I, ods. I.II, písm. b tejto výzvy). V prípade štátnych zamestnancov (v 

zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) postačí doložiť opis činností 

vykonávaného štátnozamestnaneckého miesta (tvorí prílohu služobnej zmluvy) 

ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a časové obdobie jeho platnosti7. 

 

5) Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady 

preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ, 

dokladov o absolvovaní školení, zapojení sa do projektov a pod.) 

 

 

III. ĎALŠIE INFORMÁCIE: 
 

 

Uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených náležitostí k 

výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, budú následne zaradení do 

zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Výskum a inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva SR 

(ďalej aj „MH SR“).   

 

MH SR si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov aj 

uchádzačov, pri ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení identifikované 

vážne pochybenia pri hodnotení, opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa pre 

odborné hodnotenie a pod. a to aj napriek skutočnosti, že splnili zverejnené kritéria 

pre výber. 

 

Zoznam odborných hodnotiteľov bude slúžiť pre účely výberu hodnotiteľov na 

hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

viacerých výziev na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku. Zoznam odborných hodnotiteľov bude rozdelený do viacerých skupín 

v nadväznosti na preukázané znalosti v oblasti/oblastiach špecializácie tak, aby 

jednotlivé žiadosti o nenávratný finančný príspevok hodnotili odborníci v danej 

oblasti. Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených 

náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, nebudú zaradení 

do zoznamu odborných hodnotiteľov. Uchádzači budú po posúdení všetkých 

žiadostí písomne informovaní o zaradení/nezaradení do zoznamu odborných 

hodnotiteľov.  

 

V prípade ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať Ministerstvo hospodárstva 

SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej 

prílohách, vyzve elektronicky uchádzača na doplnenie neúplných údajov, 

vysvetlenie nejasností alebo nápravu údajov a stanoví lehotu na 

doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov.  

 

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 a jej prílohách, uchádzač nebude zaradený do zoznamu odborných 

hodnotiteľov. 

                                                           
7 V prípade zmien opisu pracovných činností je potrebné predložiť aj jeho zmenu/zmeny tak, 

aby uchádzač deklaroval požadovanú prax v požadovanom odbore a oblasti v zmysle 
výzvy.   



 

Odborné hodnotenia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

môžu vykonávať iba osoby nestranné od žiadateľov. 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(ďalej aj „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013“).  

 

V súlade so štatútom Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum 

a inovácie je zároveň výkon funkcie člena výboru nezlučiteľný s funkciou odborného 

hodnotiteľa pre projekty operačného programu Výskum a inovácie v prípade, že: 

a)  je zamestnancom organizácie podávajúcej žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku alebo je s ňou v inom obdobnom vzťahu 

alebo; 

b)  je zamestnancom partnera organizácie podávajúcej žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku alebo je s ňou v inom obdobnom vzťahu 

alebo; 

c)  sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na vypracovaní žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, vrátane príloh, alebo je za jej 

vypracovanie zodpovedný. 

 

Odborní hodnotitelia, ktorým budú na základe žrebovania pridelené žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, budú zároveň povinní pred začatím procesu 

odborného hodnotenia podpísať aj Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s obsahom 

dokumentu Príručka pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, s 

aktuálne platnou verziou Operačného programu Výskum a inovácie, metodickými 

dokumentmi Operačného programu Výskum a inovácie a dokumentmi zverejnenými 

v rámci príslušnej hodnotenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, potrebnými pre proces odborného hodnotenia. 

 

V  záujme  vylúčenia   zaujatosti v priebehu hodnotenia žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok, budú odborní hodnotitelia povinní pri podpise dohody o 

vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 

informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

 

Odborní hodnotitelia budú vykonávať nasledujúce aktivity:  

 

a) posúdenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z hľadiska ich príspevku 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; 

 

b) posúdenie navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít;  



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

finančnej spôsobilosti, odbornosti a skúseností;  

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

posúdenie oprávnenosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov. 

 

Odborný hodnotiteľ môže byť vylúčený/vyňatý zo zoznamu odborných hodnotiteľov 

a to najmä v prípade prijatia žiadosti o vyradenie zo strany odborného hodnotiteľa, z 

dôvodu opakovanej nedostupnosti hodnotiteľa pre odborné hodnotenie, 

opakovaných vážnych pochybení v odbornom hodnotení, zistenia konfliktu záujmov 

a pod. Rozhodnutie o vylúčení/vyňatí zo zoznamu odborných hodnotiteľov bude 

doručené danému hodnotiteľovi písomne. 

 

 

 

IV. FORMA, TERMÍN A ADRESA NA DORUČENIE: 

 

Príslušné náležitosti k výberu (v zmysle bodu II) je potrebné zaslať v písomnej forme do 

30. septembra 2016  na adresu: 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

odbor posudzovania projektov 

Mierová 19 

827 15  Bratislava 

 

Pre urýchlenie administrácie žiadosti je potrebné na obálke uviesť „Odborný 

hodnotiteľ OP VaI - 2“. 

 

Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 výzvy) a životopis (príloha č. 2 výzvy)  je 

potrebné zaslať aj v elektronickej podobe vo formáte word8 (nepodpísané) na 

adresu opvai@mhsr.sk, pričom do predmetu správy sa uvedie „Odborný hodnotiteľ 

OP VaI - 2“. Z dôvodu ochrany osobných údajov je potrebné predmetné dokumenty 

vo formáte word zabezpečiť heslom9, ktoré uchádzač priloží k  žiadosti o zaradenie 

uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zaslanej písomne v rámci zaslania príslušných náležitostí k výberu. 

 

Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti v lehote na to určenej je 

rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti na prepravu (dátum pečiatky pošty, príp. 

kuriérskej služby), resp. dátum osobného doručenia žiadosti (do podateľne) v 

pracovné dni v čase od 8:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00 na vyššie uvedenú adresu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 .doc/.docx 
9 odpočúvame „zbaliť“ do archívu vo formáte .rar alebo .zip 

mailto:opvai@mhsr.sk


V. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

  

 e-mailovej adresy: dagmar.laniova@mhsr.sk  

 tel. čísla: + 421 2 4854 5058 

 

VI. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY 

 

Operačný program Výskum a inovácie: 

https://www.opvai.sk/media/11564/opvai_programovydokument_final.pdf 

 

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:  

http://www.epi.sk/zz/2014-292 
 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SK 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich 

sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1080/2006 v platnom znení: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=SK 

 

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR: 

http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-

specializaciu-sr/142232s 

 

 

VII. PRÍLOHY VÝZVY 
 

1. Formulár žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

 

2. Formulár životopisu preukazujúci požadované vzdelanie, odborné skúsenosti 

(prax), schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti, skúsenosti v zmysle kritérií pre výber 

odborných hodnotiteľov. 
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