
 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie 

 

 

vyhlasuje 

 

 

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu 

zameraného na horizontálnu podporu účasti SR 

v Európskom výskumnom priestore 

 

 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie 

Prioritná os: PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Investičná priorita: 1.1 – Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry 

a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu 

a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä 

takýchto centier európskeho záujmu 

Špecifický cieľ:  1.1.2 – Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej 

spolupráce 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  04. 12. 2017 

Dátum uzávierky výzvy:  otvorená 
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1 Kritériá pre výber odborných hodnotiteľov 

1.1 Všeobecné kritériá 

Pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov stanovuje riadiaci orgán pre 

operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „RO OP VaI“) tieto všeobecné 

kritériá: 

 bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje v rámci Prihlášky do databázy odborných 

hodnotiteľov žiadosti o NFP (ďalej aj „Prihláška“), že nebol právoplatne 

odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie 

RO OP VaI preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace (časť 

9 Prihlášky); 

 plná spôsobilosť na právne úkony – uchádzač vyhlasuje v rámci Prihlášky do 

databázy odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP, že je spôsobilý na právne 

úkony (časť 9 Prihlášky); 

 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; odbornými hodnotiteľmi nemôžu byť ani 

osoby/blízke osoby (podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov) pôsobiace v organizácii, ktorá vypracováva alebo 

predkladá žiadosti o NFP (časť 9 Prihlášky); 

 vylúčenie konfliktu záujmov – odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky 

vylúčenia konfliktu záujmov podľa zákona 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 (časť 9 Prihlášky); 

 ovládanie slovenského a anglického jazyka – uchádzač vyhlasuje v rámci 

Prihlášky do databázy odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP, že ovláda 

slovenský jazyk slovom a písmom a zároveň anglický jazyk minimálne na úrovni 

porozumenia odbornému textu (časť 9 Prihlášky). 

1.2 Odborné kritériá 

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov musí splniť nasledovné 

odborné kritériá: 

 vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa (časť 2 Prihlášky); 

 minimálne 5-ročná prax1 aspoň v jednej z nasledovných oblastí2 (časť 7 

prihlášky): 

1. príprava investičných zámerov v oblasti výskumu a vývoja, 

2. posudzovanie investičných zámerov v oblasti výskumu a vývoja, 

3. vzdelávanie zamerané na oblasť výskumu a vývoja, 

4. poskytovanie odborného poradenstva zameraného na výskum a vývoj, 

5. výskumná činnosť zameraná na podnikanie, 

6. pedagogická činnosť v niektorom z odvetví výskumu a vývoja s následnou 

disemináciou poznatkov výskumu a vývoja do prax; 

7. medzinárodná vedecko-technická spolupráca vo výskume a vývoji. 

                                                 
1 podmienku požadovanej praxe v oblastiach uvedených v odrážkach je možné naplniť aj kumuláciou 

praxe v jednotlivých oblastiach za podmienky, že prax v jednotlivých oblastiach bola/je vykonáva 

v rovnakej oblasti výskumu a vývoja, resp. diseminácii poznatkov 
2 Uchádzač uvedie k vybranej oblasti iba kategóriu podľa číselníka SK NACE uvedenú v rámci domén 

inteligentnej špecializácie (príloha č. 3 výzvy) a počet rokov praxe v danej kategórii 
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Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú 

zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov o čom budú písomne informovaní. 

Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady: 

 znalosť prostredia, politiky podpory výskumu, vývoja a inovácií napr. právne 

predpisy s dopadom na podporu výskumu, vývoja a inovácií, koncepčné 

a strategické dokumenty na podporu výskumu, vývoja a inovácií a pod. 

(Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, 

Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu SR); 

 znalosť programových dokumentov v danej oblasti – operačný program 

Výskum a inovácie; 

 znalosť definície výskumu a vývoja a organizácií výskumu a vývoja v zmysle 

nariadenia Komisie (EÚ)-GBER 

 preukázanie reprezentatívnych vedeckých publikácií, patentov alebo iných 

relevantných výstupov z odboru (časť 4 Prihlášky); 

 skúsenosti s hodnotením výskumných projektov a projektov (financovaných 

z fondov EÚ sú výhodou) v oblasti infraštruktúry výskumu a vývoja (je potrebné 

uviesť konkrétne hodnotené projekty – časť 5 Prihlášky); 

 skúsenosti s realizáciou projektov na medzinárodnej a národnej úrovni 

(rozpísať konkrétne projekty – časť 6 Prihlášky); 

 Pracovné skúsenosti minimálne v jednej z nasledujúcich aktivít  prioritnej osi 1 

Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifického cieľa 1.1.2 Zvýšenie účasti 

SR v projektoch medzinárodnej spolupráce (časť 8 Prihlášky): 

 Horizontálna podpora účasti SR v ERA/internacionalizácia VaV SR, 

podpora aktivít styčnej kancelárie SR pre VaV v Bruseli, vrátane podpory 

zintenzívnenia aktivít podporných štruktúr (národné kontaktné body); 

 Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených 

v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EIT, Eureky, 

Eurostars 2, Erasmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a iniciatív 

v oblastiach špecializácie RIS3 SK; 

 Financovanie tzv. „shortlisted“ projektov z Horizontu 2020 v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK; 

 Podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-

NET, Európske technologické platformy, EURAXESS; 

 Podpora zriaďovania národných technologických platforiem ako nástroja 

na účasť SR v Európskych technologických platformách a Spoločných 

technologických iniciatívach v oblastiach špecializácie RIS3 SK; 

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

znalosti a skúsenosti záujemcu; časť 10 Prihlášky); 

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

Word, MS Excel, a iné) a internet; 

 vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod 

časovým tlakom, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať 

stanovené termíny. 
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2 Náležitosti potrebné na výber uchádzača na pozíciu odborného 

hodnotiteľa žiadosti o NFP 

Každý uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, ktorý spĺňa 

všeobecné a odborné kritériá a osobnostné predpoklady stanovené RO OP VaI, 

musí zaslať na RO OP VaI v elektronickej aj písomnej forme nasledovné dokumenty: 

1. Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP – je potrebné 

predložiť uchádzačom podpísanú a úplne, správne a v súlade so 

skutočnosťou vyplnenú Prihlášku, ktorej formulár tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy; 

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

schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti a skúsenosti – je potrebné predložiť 

vyplnený formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 výzvy3; 

3. Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia minimálne druhého stupňa 

(diplom); 

4. Referencie o praxi uchádzača: 

 potvrdenie od zamestnávateľa (alebo iného relevantného subjektu, pre 

ktorý bola vykonávaná práca4/činnosť) potvrdzujúce deklarovanú 

požadovanú prax v príslušnej oblasti a/alebo 

 v prípade zamestnancov v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a/alebo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov, postačí doložiť opis činností vykonávaného 

miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a časové obdobie jeho 

platnosti5 a/alebo 

 čestné vyhlásenie s uvedením kontaktných údajov osoby/osôb u ktorých 

je možné informácie uvedené v čestnom vyhlásení o dosiahnutej úrovni 

praxe overiť. 

5. Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (doklady preukazujúce 

skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ, doklady 

o zapojení sa do projektov, kópie certifikátov/dokladov o absolvovaní školení, 

a pod.). 

3 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 NFP v rámci OP VaI v gescii Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). 

MŠVVaŠ SR ako RO OP VaI si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných 

hodnotiteľov uchádzačov, pri ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení 

identifikované vážne pochybenia pri hodnotení, opakovaná nedostupnosť 

hodnotiteľa pre odborné hodnotenie, pri ktorých boli identifikované činnosti, ktoré 

zakladajú pochybnosti o nestrannosti výkonu odborného hodnotenia a pod., a to aj 

napriek skutočnosti, že splnili zverejnené kritériá pre výber. 

                                                 
3 prípadne použiť formulár na stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose 
4 v prípade, ak je prax deklarovaná prostredníctvom vykonávania činností ako samostatne zárobkovo 

činnej osoby alebo konateľa spoločnosti, uchádzač predkladá výpis z príslušného registra 

s vyznačením relevantných činností preukazujúcich požadovanú prax v zmysle výzvy a doložením 

minimálne 3 referencií alebo iných relevantných dokladov preukazujúcich vykonanú činnosť 
5 v prípade zmien opisu pracovný činností je potrebné predložiť aj zmenu/zmeny tak, aby uchádzač 

deklaroval požadovanú prax v požadovanom odbore a oblasti v zmysle výzvy 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose
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Zoznam odborných hodnotiteľov bude slúžiť pre účely výberu hodnotiteľov na 

hodnotenie žiadostí o NFP výlučne na hodnotenie národného projektu na 

horizontálnej podpory účasti SR v ERA. Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať stanovené 

kritériá na základe doručených náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa, nebudú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. 

Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí písomne informovaní 

o zaradení/nezaradení do databázy odborných hodnotiteľov. 

V prípade ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať RO OP VaI pochybnosti 

o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v Prihláške a jej prílohách, vyzve 

elektronicky uchádzača na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností 

alebo nápravu údajov a stanoví primeranú lehotu 

na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov. 

V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany uchádzača bude 

mať RO OP VaI pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených 

v žiadosti uchádzača a jej prílohách, uchádzač nebude zaradený do zoznamu 

odborných hodnotiteľov. 

Odborné hodnotenia žiadostí o NFP 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 OP VaI je zároveň výkon funkcie 

člena výboru nezlučiteľný s funkciou odborného hodnotiteľa pre projekty OP VaI 

v prípade, že: 

a) je zamestnancom organizácie podávajúcej žiadosť o poskytnutie NFP alebo je 

s ňou v inom obdobnom vzťahu alebo; 

b) je zamestnancom partnera organizácie podávajúcej žiadosť o poskytnutie 

NFP alebo je s ňou v inom obdobnom vzťahu alebo; 

c) sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na vypracovaní žiadosti o poskytnutie NFP, 

vrátane príloh, alebo je za jej vypracovanie zodpovedný. 

Odborní hodnotitelia, ktorým budú na základe žrebovania pridelené žiadosti o NFP, 

budú zároveň povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia podpísať aj 

Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s obsahom dokumentu Príručka pre 

hodnotiteľov žiadostí o NFP, s aktuálne platnou verziou OP VaI a dokumentmi 

zverejnenými v rámci príslušnej hodnotenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, 

potrebnými pre proces odborného hodnotenia. 

V záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu hodnotenia žiadostí o NFP, budú odborní 

hodnotitelia povinní pri podpise dohody o vykonaní práce podpísať aj Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 

záujmov. 
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Odborní hodnotitelia budú vykonávať tieto činnosti pri hodnotení národného 

projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom 

priestore: 

a) posúdenie žiadosti o NFP z hľadiska jej prínosu k cieľom a výsledkom OP VaI 

a súladu navrhovaného projektu s programovými dokumentmi 

a požiadavkami príslušného vyzvania OP VaI, ako aj relevantnosti projektu, 

harmonogramu aktivít, udržateľnosti projektu; 

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 žiadosti o NFP, ako je 

posúdenie oprávnenosti a efektívnosti plánovaných nákladov. 

4 Zaslanie žiadosti – forma, termín a adresa na doručenie: 

Prihlášku o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP zašle 

uchádzač: 

- v elektronickej forme (Prihlášku + prílohy) v nasledovnom formáte: 

 Prihláška – súbor MS Excel (.xls alebo .xlsx); 

 Štruktúrovaný životopis – scan vytlačeného a podpísaného 

dokumentu (.pdf); 

 Kópia dokladu o ukončení štúdia – scan originálu diplomu (.pdf); 

 Referencie o praxi – scan vytlačených a podpísaných dokumentov 

(.pdf); 

 Ďalšie dokumenty – v závislosti od charakteru dokumentu scan 

originálu alebo scan vytlačeného a podpísaného dokumentu 

(.pdf). 

na adresu opvai@minedu.sk, pričom do predmetu správy uvedie 

„Odborný hodnotiteľ OP VaI“, 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 samostatnú prihlášku bez príloh 

- 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 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

alebo 

- v elektronickej forme prostredníctvom portálu verejnej správy do 

elektronickej schránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo 

formáte PDF/A-1a autorizovanom kvalifikovaným elektronickým podpisom, 

alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, 

alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

mailto:opvai@minedu.sk
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Nakoľko výzva je otvorená, Prihlášku je možné podať kedykoľvek až do času 

ukončenia/zrušenia výzvy. 

O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy bude MŠVVaŠ SR informovať na webovom 

sídle a OP VaI www.opvai.sk. 

5  Kontakt a poskytovanie informácii k výzve 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: 

Mgr. Adam Ivan Hučok, č. tel. 02/59374 545, e-mail: adam.ivan.hucok@minedu.sk 

6 Prílohy k výzve 

Príloha č. 1:  Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP(formulár) 

Príloha č. 2: Formulár životopisu preukazujúci požadované vzdelanie, odborné 

skúsenosti (prax), schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti, skúsenosti 

v zmysle kritérií pre výber odborných hodnotiteľov. 

Príloha č. 3: Domény inteligentnej špecializácie 

http://www.opvai.sk/
mailto:adam.ivan.hucok@minedu.sk

