
                         

 

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ako sprostredkovateľský orgán   
pre operačný program Výskum a inovácie 

VYHLASUJE 

výzvu	na	výber	interných	odborných	hodnotiteľov	pre	

hodnotenie	žiadostí	o	nenávratný	finančný	príspevok		

z	Európskeho	fondu	regionálneho	rozvoja	

v rámci: 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie 

Prioritná os: 5 Technická pomoc 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného 

programu 

 5.1.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory 

posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v 

procese implementácie 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. novembra 2016 

Dátum uzávierky výzvy: otvorená 

  



I. KRITÉRIA PRE VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV: 
 
I.I Všeobecné kritériá: 
 

• štátnozamestnanecký pomer s určením výkonu prác v rámci odboru 
posudzovania projektov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky1 

 

I.II Odborné kritériá 
 
•••• minimálne 1,5 ročná prax v oblasti prípravy a/alebo hodnotenia 

a/alebo riadenia a/alebo monitorovania a/alebo kontroly projektov 
financovaných z prostriedkov EÚ2  

 
Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a odborné kritéria nebudú automaticky 
zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov o čom budú písomne informovaní. 
 
Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady: 

 
o znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Partnerská dohoda SR 

na roky 2014 - 2020, Operačný program Výskum a inovácie (viď časť 
VI. výzvy), 

o znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ a dokumentov súvisiacich 
s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov - Zákon 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Systém riadenia 
európskych štrukturálnych a investičných fondov, Metodický pokyn CKO 
č. 22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO 
zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020, 

o Metodický pokyn CKO č. 24 k technickej pomoci (viď časť VI. výzvy), 
o ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet, 
o vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod 

časovým tlakom, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať 
stanovené termíny.  

                                                           
1
 V súlade so zamedzením konfliktu záujmov z mysle § 46 zákona  č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2
 Za splnenie podmienky 1,5 praxe sa tak považuje tá skutočnosť, ak uchádzač pôsobil 1,5 roka v rámci 

akéhokoľvek uvedeného procesu, ale aj tá skutočnosť, ak uchádzač kumulatívne pôsobil 1,5 roka v rámci 
jednotlivých procesoch,  t.j. je akceptovaná aj kombinácia jednotlivých procesov bez ohľadu na dĺžku pôsobenia 
v rámci jednotlivých procesoch. 



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 - je potrebné 
predložiť vyplnený  formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.  
 

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) Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady 

o absolvovaní školení 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. 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 informovaní o zaradení/nezaradení 
do zoznamu odborných hodnotiteľov.  
 
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 príslušného vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, potrebnými pre proces odborného hodnotenia. 
 
Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o nenávratný 
finančný  príspevok  a  jej  prílohách,  ako  aj  v  záujme  vylúčenia   zaujatosti v 
priebehu hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, budú odborní 
hodnotitelia povinní pred začatím odborného hodnotenia podpísať aj Čestné 
vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 
záujmov. 
 
Odborní hodnotitelia budú hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
predložené v rámci vyzvaní vyhlásených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky, Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os: 5 Technická pomoc, 
špecifický cieľ 5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu 
a/alebo špecifický cieľ 5.1.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory 
posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie. 
 
 



 
V rámci hodnotenia budú odborní hodnotitelia 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 obdŕžania takejto žiadosti od odborného hodnotiteľa, z 
opakovaných vážnych pochybení v odbornom hodnotení a pod. V prípade 
ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru s určením výkonu prác v rámci odboru 
posudzovania projektov, bude odborný hodnotiteľ automaticky vylúčený/vyňatý zo 
zoznamu odborných hodnotiteľov. Rozhodnutie/oznámenie o vylúčení/vyňatí zo 
zoznamu odborných hodnotiteľov bude zaslané danému hodnotiteľovi písomne. 
 
 

IV. FORMA, TERMÍN A ADRESA NA DORUČENIE: 
 

Príslušné náležitosti k výberu (v zmysle bodu II) je potrebné zaslať v písomnej forme 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 „Interný odborný 

hodnotiteľ OP VaI – TP - 2“. 
 
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. 
 
 
Nakoľko výzva je otvorená, žiadosť je možné podať kedykoľvek až do času 
ukončenia/zrušenia výzvy.  
 
O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy bude MH SR informovať na webových 
sídlach MH SR (www.mhsr.sk) a OP VaI (www.opvai.sk). 
 
 



 
V. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 
  

• e-mailovej adresy: jana.richnakova@mhsr.sk  
• tel. čísla: + 421 2 4854 2325 

 

VI. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY 
 
Partnerská dohoda na roky 2014-2020:  
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-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:  
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/legislativa/ 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:sk:PDF 
 
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov:  
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/: 
 
Metodický pokyn CKO č.22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných 
pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 
2020, 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ 
 

Metodický pokyn CKO č. 24 k technickej pomoci  
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ 
 
 
 

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. 


