
 
 
 

 

Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov 

žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a inovácie z  

26.04.2016, verzia 2.0 

 

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“) na základe prenesenia  kompetencií z 

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na Výskumnú 

agentúru v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve č. 0684/2015 zo dňa 

02.09.2015 o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre 

operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským 

orgánom v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.12.2015 reg. č. 

1015/2015 

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

zákona o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP 

VaI 

 

Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP 

OP VaI   

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny: 

Formálna zmena z dôvodu prenesenia  kompetencií z 

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na Výskumnú 

agentúru 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
11. 11. 2016 

 
 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program 

Výskum a inovácie vydáva 11. novembra 2016 toto usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy 

na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a inovácie 

v súvislosti s nasledovnými zmenami: 
 

1. Vo  výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI, v časti 5 Zaslanie 

žiadosti (str. 5) sa pôvodný text 

 

„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 samostatnej Prihláške. 
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                                                                       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 “ 

 

nahrádza textom 

 

   

„Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pošle uchádzač 

v elektronickej forme na adresu opvai@vyskumnaagentura.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 samostatnej Prihláške. 

 

                                                                       A SÚČASNE 

 

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

adresu: 

 

Výskumná agentúra 

Odbor interných auditov 

Hanulova 5/B 

841 01 Bratislava“ 

 

 

2. Vo  výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI, v časti 7 

Informácie k výzve (str. 6) sa pôvodný text 

 

„Kontakt pre bližšie informácie k výzve:  

 

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

 

nahrádza textom 

 

 

„Kontakt pre bližšie informácie k výzve:  

 

Mgr. Vladimír Bulík, č. tel. +421 915 571 392, e-mail: vladimir.bulik@vyskumnaagentura.sk “ 
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3. V prihláške do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP OP VaI v poslednej časti 

za vetou „Vyplnenú prihlášku, životopis a relevantné prílohy je potrebné poslať na 

adresu“ sa pôvodný text  

 

„MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

SEKCIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ 

ODBOR RIADENIA PROGRAMOV ERDF 

ODDELENIE PROGRAMOVANIA ANALÝZ 

STROMOVÁ 1 

813 30 BRATISLAVA 

 

a zároveň v elektronickej podobe (chránené vyššie uvedeným heslom) na emailovú 

adresu: 

opvai@minedu.sk “ 

 

nahrádza textom  

 

„VÝSKUMNÁ AGENTÚRA 

ODBOR INTERNÝCH AUDITOV 

HANULOVA 5/B 

841 01 BRATISLAVA 

 

a zároveň v elektronickej podobe (chránené vyššie uvedeným heslom) na emailovú 

adresu: 

opvai@vyskumnaagentura.sk “ 
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