
 
 

Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok 

  

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“) 

 

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

zákona o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

1. Výzva – kapitola 2 Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančných 

príspevok – Bod 8 Súhlas so zverejnením informácií 

 

2. Výzva – kapitola 2 Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančných 

príspevok – Bod 9 Vyhlásenie o spracovaní osobných 

údajov 

 

3. Výzva – kapitola 3 Ďalšie informácie – strana 7, 4. odsek 

 

4. Výzva – kapitola 4 Forma, termín a spôsob doručenia – 

strana 8, 2. bod 

 

5. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií – príloha 4 

 

6. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií – príloha 5 

 

7. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií – príloha 8 

 

8. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií – príloha 9 

 

9. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií – KZ administratívne overovanie 

 

10. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských 

výskumných inštitúcií – KZ pracovná skupina 

 

11. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – príloha 4 

 

12. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – príloha 5 

 

13. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – príloha 6 
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14. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – príloha 8 

 

15. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – príloha 9 

 

16. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – KZ administratívne overovanie 

 

17. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej 

praxe – KZ pracovná skupina 

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny 

1. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov – zmena označenia 

prílohy.  

2. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov – zmena označenia 

zákona a prílohy.  

3. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov – zmena označenia 

zákona.  

4. Formálna zmena týkajúca sa elektronickej komunikácie so 

žiadateľom prostredníctvom elektronickej stránky. 

5. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zjednodušenia 

preukázania referencií od zamestnávateľa. Znižuje sa  

maximálny možný počet referencií, čo bude viesť aj 

k zníženiu nárokov na administratívnu kontrolu.   

6. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zjednodušenia 

preukázania referencií na vedecké publikácie. Znižuje sa  

maximálny možný počet referencií, čo bude viesť aj 

k zníženiu nárokov na administratívnu kontrolu.   

7. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov. 

8. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov. 

9. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zapracovania zistení 

z validácie/auditu – kontrolný zoznam je súčasťou internej 

dokumentácie výskumnej agentúry a pre uchádzačov 

o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len 

informatívne a ich zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti 

o zaradenie do zoznamu OH.  

10. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zapracovania zistení 

z validácie/auditu – kontrolný zoznam je súčasťou internej 

dokumentácie výskumnej agentúry a pre uchádzačov 

o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len 

informatívne a ich zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti 

o zaradenie do zoznamu OH.  

11. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zjednodušenia 

preukázania referencií od zamestnávateľa. Znižuje sa  

maximálny možný počet referencií, čo bude viesť aj 

k zníženiu nárokov na administratívnu kontrolu.   
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12. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zjednodušenia 

preukázania referencií na patentové prihlášky/priemyselné 

vzory/inej formy duševného vlastníctva. Znižuje sa  

maximálny možný počet referencií, čo bude viesť aj 

k zníženiu nárokov na administratívnu kontrolu.   

13. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zjednotenia textu 

a poskytnutia rovnakých informácií pre žiadateľov z 

prostredia podnikateľskej praxe. 

14. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov. 

15. Formálna zmena vyplývajúca z potreby vydania nového 

zákona o ochrane osobných údajov. 

16. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zapracovania zistení 

z validácie/auditu – kontrolný zoznam je súčasťou internej 

dokumentácie výskumnej agentúry a pre uchádzačov 

o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len 

informatívne a ich zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti 

o zaradenie do zoznamu OH.  

17. Formálna zmena vyplývajúca z potreby zapracovania zistení 

z validácie/auditu – kontrolný zoznam je súčasťou internej 

dokumentácie výskumnej agentúry a pre uchádzačov 

o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len 

informatívne a ich zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti 

o zaradenie do zoznamu OH.  

 

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene 

podmienok uvedených v žiadosti uchádzača pre zaradenie do 

zoznamu OH. 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
25.07.2018 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum 

a inovácie vydáva toto usmernenie pre žiadateľa v rámci výzvy na výber odborných 

hodnotiteľov v súvislosti s nasledovnými zmenami:  

 

1. Výzva – kapitola 2 Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa 

žiadostí o nenávratný finančných príspevok – Bod 8 Súhlas so zverejnením informácií sa 

pôvodný text: 

 

Súhlas so zverejnením informácií v zmysle § 48 a § 49 zákona o príspevku z EŠIF (Príloha 

č. 7 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH). 

 

upravuje textom: 

 

Súhlas so zverejnením informácií v zmysle § 48 a § 49 zákona o príspevku z EŠIF (Príloha 

č. 8 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH). 

 

 

2. Výzva – kapitola 2 Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa 

žiadostí o nenávratný finančných príspevok – Bod 9 Vyhlásenie o spracovaní 

osobných údajov sa pôvodný text: 
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Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa § 47 zákona o príspevku z EŠIF v spojitosti 

so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(Príloha č. 8 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH). 

upravuje textom: 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa § 47 zákona o príspevku z EŠIF v spojitosti 

so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Príloha č. 9 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH). 

 

3. Výzva – kapitola 3 Ďalšie informácie – strana 7, 4. odsek sa pôvodný text: 

Spracovanie osobných údajov záujemcov o pozíciu odborného hodnotiteľa podlieha 

slovenskej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je v súlade s príslušnými 

smernicami EÚ v danej oblasti (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a zákon o príspevku z EŠIF). 

upravuje textom: 

Spracovanie osobných údajov záujemcov o pozíciu odborného hodnotiteľa podlieha 

slovenskej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je v súlade s príslušnými 

smernicami EÚ v danej oblasti (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a zákon o príspevku z EŠIF). 

4. Výzva – kapitola 4 Forma, termín a spôsob doručenia – strana 8, 2. bod sa pôvodný 

text: 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH spolu s prílohami zašle uchádzač: 

 v elektronickej forme na adresu hodnotitel@vyskumnaagentura.sk, pričom do 

predmetu správy uvedie „Odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

predložených v rámci výziev VA v prioritných osiach č. 1 a č. 2 OP VaI“: 

 žiadosť vo formáte .xlsx,  

 žiadosť vo formáte pdf, podpísaná a naskenovaná (s Prílohou č. 7: Záverečné 

vyhlásenia, Prílohou č. 8: Súhlas so zverejnením osobných údajov a Prílohou č. 9: 

Informácia o spracovaní a zverejnení osobných údajov) 

dopĺňa textom: 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH spolu s prílohami zašle uchádzač: 

 v elektronickej forme na adresu hodnotitel@vyskumnaagentura.sk, pričom do 

predmetu správy uvedie „Odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

predložených v rámci výziev VA v prioritných osiach č. 1 a č. 2 OP VaI“: 

 žiadosť vo formáte .xlsx,  

 žiadosť vo formáte pdf, podpísaná a naskenovaná (s Prílohou č. 7: Záverečné 

vyhlásenia, Prílohou č. 8: Súhlas so zverejnením osobných údajov a Prílohou č. 9: 

Informácia o spracovaní a zverejnení osobných údajov) 

 alebo podaním do elektronickej schránky Výskumnej agentúry1 zriadenej v rámci 

Ústredného portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom 

alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 

kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

                                                        
 
1 Prílohy žiadateľ  uvedie v rovnakej forme ako pri elektronickej forme. 
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5. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií – príloha 4 

sa znižuje počet riadkov z 25 na 10 a v poznámke pod tabuľkou sa pôvodný text: 

Poučenie: Odborné skúsenosti musia byť relevantne priradené znalostnej oblasti a musia mať 

sumárne minimálne 10 rokov za uplynulých 15 rokov (t.j. od roku 2002). Posledná praktická 

skúsenosť nesmie byť staršia viac ako 1 rok od podania žiadosti o zaradenie do zoznamu 

odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie znalosti aktuálnych pomerov danej témy, nakoľko 

predmetom hodnotenia sú projekty zamerané na výskum, ktorého prostredie je dynamické 

v globálnom meradle. 

dopĺňa textom: 

Poučenie: Odborné skúsenosti musia byť relevantne priradené znalostnej oblasti a musia mať 

sumárne minimálne 10 rokov za uplynulých 15 rokov (t.j. od roku 2002). Posledná praktická 

skúsenosť nesmie byť staršia viac ako 1 rok od podania žiadosti o zaradenie do zoznamu 

odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie znalosti aktuálnych pomerov danej témy, nakoľko 

predmetom hodnotenia sú projekty zamerané na výskum, ktorého prostredie je dynamické 

v globálnom meradle. Žiadateľ musí uviesť minimálne 5 a maximálne 10 referencií. 

6. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií – príloha 5 

sa znižuje počet riadkov z 20 na 10 a v poznámke pod tabuľkou sa pôvodný text: 

Poučenie: 

Žiadateľ uvádza reprezentatívne vedecké publikácie v indexovaných databázach za 

posledných 10 rokov. Uvádza najmenej 5 a najviac 20 najcitovanejších vedeckých prác a 

celkový počet citácií, pričom uprednostňuje práce, v ktorých je autorom pred prácami, v 

ktorých figuruje ako spoluautor.  

Žiadateľ je povinný uviesť ku každej vedeckej publikácii aj príslušnosť k jednej zo znalostných 

oblastí odborného hodnotiteľa. 

Upravuje textom: 

Poučenie: 

Žiadateľ uvádza reprezentatívne vedecké publikácie v indexovaných databázach za 

posledných 10 rokov. Uvádza najmenej 5 a najviac 10 20 najcitovanejších vedeckých prác a 

celkový počet citácií, pričom uprednostňuje práce, v ktorých je autorom pred prácami, v 

ktorých figuruje ako spoluautor.  

Žiadateľ je povinný uviesť ku každej vedeckej publikácii aj príslušnosť k jednej zo znalostných 

oblastí odborného hodnotiteľa. 

 

7. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií – príloha 8 

sa pôvodný text: 

 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) udeľujem  Výskumnej agentúre súhlas so zverejnením údajov 

na webovom sídle www.itms2014.sk pre prípad uzavretia Dohody o vykonaní práce s 

Výskumnou agentúrou v rozsahu titul, meno a priezvisko a doterajšie pracovné skúsenosti, ktoré 

sa týkajú odborným hodnotiteľom  hodnotenej tematickej oblasti (výber z číselníka SK NACE, 

resp. na základe inej jednoznačnej identifikácie, zadefinovanej VA) podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) za účelom splnenia povinností 
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súvisiacich so zaradením na pozíciu odborného hodnotiteľa operačného programu Výskum a 

inovácie, uvedených v  kapitole 5  Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu 

č. 29 k výberu odborných hodnotiteľov. 

 

Tento súhlas je platný do ukončenia Operačného programu Výskum a inovácie. 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Výskumnej 

agentúry. 

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane 

osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane 

osobných údajov, resp. že si je vedomá svojich práv podľa článkov 13 až 22 Nariadenia a že 

jej boli poskytnuté všetky informácie podľa článkov 13 až 15 Nariadenia Európskeho 

parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté 

slobodne. 

 

upravuje textom: 

 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) udeľujem  Výskumnej agentúre súhlas so zverejnením údajov 

na webovom sídle www.itms2014.sk pre prípad uzavretia Dohody o vykonaní práce s 

Výskumnou agentúrou v rozsahu titul, meno a priezvisko a doterajšie pracovné skúsenosti, ktoré 

sa týkajú odborným hodnotiteľom  hodnotenej tematickej oblasti (výber z číselníka SK NACE, 

resp. na základe inej jednoznačnej identifikácie, zadefinovanej VA) a podľa zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o ochrane osobných údajov“) a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 211/2000 Z. z.“)  za účelom splnenia povinností súvisiacich so zaradením na pozíciu 

odborného hodnotiteľa operačného programu Výskum a inovácie, uvedených v  kapitole 5  

Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 29 k výberu odborných 

hodnotiteľov. 

Tento súhlas je platný do ukončenia Operačného programu Výskum a inovácie. Súhlas je 

možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Výskumnej agentúry, 

pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného 

na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so zverejnením osobných údajov má za 

následok výmaz dotknutej osoby zo zoznamu odborných hodnotiteľov. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane 

osobných údajov. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 19 až § 30  Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 až § 21 Zákona o 

ochrane osobných údajov, resp. že si je vedomá svojich práv podľa článkov 13 až 22 

Nariadenia a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa článkov 13 až 15 Nariadenia 

Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté 

slobodne. Neposkytnutie súhlasu so zverejnením osobných údajov má za následok 

nezaradenie dotknutej osoby do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

 

8. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií – príloha 9 

sa pôvodný text: 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) beriem na vedomie, že Výskumná  agentúra je oprávnená 

získavať a spracúvať osobné údaje  o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného 

súhlasu, a to na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a to v rozsahu údajov uvedených v Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných 

hodnotiteľov, v životopise uchádzača a osobných údajoch získaných z ostatných priložených 

dokumentov k žiadosti za účelom vytvorenia zoznamu záujemcov o výkon činností odborného 

hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum 

a inovácie. 

Zároveň dotknutá osoba berie na vedomie,  že Výskumná agentúra je oprávnená zverejniť  

údaje o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného súhlasu, v rozsahu titul, meno a 

priezvisko v zozname odborných hodnotiteľov na svojom webovom sídle, a to na základe 

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

fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

upravuje a dopĺňa textom: 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) beriem na vedomie, že Výskumná  agentúra je oprávnená 

získavať a spracúvať osobné údaje  o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného 

súhlasu, a to na základe § 47 a  § 48 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, a to v rozsahu údajov uvedených v Žiadosti o zaradenie do 

zoznamu odborných hodnotiteľov, v životopise uchádzača a osobných údajoch získaných z 

ostatných priložených dokumentov k žiadosti za účelom vytvorenia zoznamu záujemcov o 

výkon činností odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Výskum a inovácie. 

Zároveň dotknutá osoba berie na vedomie,  že Výskumná agentúra je oprávnená zverejniť  

údaje o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného súhlasu, v rozsahu titul, meno a 

priezvisko v zozname odborných hodnotiteľov na svojom webovom sídle, a to na základe 

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

fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o ochrane osobných údajov“), a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 až § 21 

Zákona o ochrane osobných údajov, resp. že si je vedomá svojich práv podľa článkov 13 až 

22 Nariadenia a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa článkov 13 až 15 Nariadenia 

Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

9. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií – KZ 

administratívne overovanie - Zmeny vyplývajúce z potreby zapracovania zistení z 

validácie/auditu. Kontrolný zoznam je súčasťou internej dokumentácie výskumnej 

agentúry a pre uchádzačov o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len 

informatívne a ich zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti o zaradenie do zoznamu OH. 
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10. Príloha č. 1a Žiadosť pre žiadateľa z nepodnikateľských výskumných inštitúcií – KZ 

pracovná skupina - Zmeny vyplývajúce z potreby zapracovania zistení z 

validácie/auditu. Kontrolný zoznam je súčasťou internej dokumentácie výskumnej 

agentúry a pre uchádzačov o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len 

informatívne a ich zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti o zaradenie do zoznamu OH. 

 

11. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – príloha 4 sa znižuje 

počet riadkov z 25 na 10 a v poznámke pod tabuľkou sa pôvodný text: 

Poučenie: Odborné skúsenosti musia byť relevantne priradené znalostnej oblasti a musia mať 

sumárne minimálne 10 rokov za uplynulých 15 rokov (t.j. od roku 2002). Posledná praktická 

skúsenosť nesmie byť staršia viac ako 1 rok od podania žiadosti o zaradenie do zoznamu 

odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie znalosti aktuálnych pomerov danej témy, nakoľko 

predmetom hodnotenia sú projekty zamerané na výskum, ktorého prostredie je dynamické 

v globálnom meradle. 

dopĺňa textom: 

Poučenie: Odborné skúsenosti musia byť relevantne priradené znalostnej oblasti a musia mať 

sumárne minimálne 10 rokov za uplynulých 15 rokov (t.j. od roku 2002). Posledná praktická 

skúsenosť nesmie byť staršia viac ako 1 rok od podania žiadosti o zaradenie do zoznamu 

odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie znalosti aktuálnych pomerov danej témy, nakoľko 

predmetom hodnotenia sú projekty zamerané na výskum, ktorého prostredie je dynamické 

v globálnom meradle. Žiadateľ musí uviesť minimálne 5 a maximálne 10 referencií. 

12. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – príloha 5 sa znižuje 

počet riadkov z 20 na 10 a v poznámke pod tabuľkou sa pôvodný text: 

Poučenie: 

Žiadateľ uvádza svoje patenty/patentové prihlášky/priemyselné vzory/iné formy duševného 

vlastníctva. 

 

Žiadateľ je povinný uviesť ku každému patentu/priemyselnému vzoru/inej formy duševného 

vlastníctva aj príslušnosť k najmenej jednej zo znalostných oblastí odborného hodnotiteľa.  

Upravuje textom: 

Poučenie: 

Žiadateľ uvádza svoje patenty/patentové prihlášky/priemyselné vzory/iné formy duševného 

vlastníctva. Žiadateľ je povinný uviesť aspoň jednu referenciu. 

 

Žiadateľ je povinný uviesť ku každému patentu/priemyselnému vzoru/inej formy duševného 

vlastníctva aj príslušnosť k najmenej jednej zo znalostných oblastí odborného hodnotiteľa. 

13. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – príloha 6 sa 

v poznámke pod tabuľkou pôvodný text: 

Poučenie: 

Žiadateľ deklaruje prostredníctvom tohto kritéria svoje skúsenosti s vedeckými projektmi, 

minimálne 5 a maximálne 10 projektov s ich povinným priradením k jednej zo znalostných 

oblastí odborného hodnotiteľa.  
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Žiadateľ do Prílohy č. 6 žiadosti o zaradenie uvádza názov len jednej prevažujúcej pracovnej 

pozície v rámci jedného projektu. 

Dopĺňa textom: 

Poučenie: 

Žiadateľ deklaruje prostredníctvom tohto kritéria svoje skúsenosti s vedeckými projektmi za 

uplynulých 10 rokov, minimálne 5 a maximálne 10 projektov s ich povinným priradením k jednej 

zo znalostných oblastí odborného hodnotiteľa.  

Žiadateľ do Prílohy č. 6 žiadosti o zaradenie uvádza názov len jednej prevažujúcej pracovnej 

pozície v rámci jedného projektu. 

 

14. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – príloha 8 sa 

pôvodný text: 

 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) udeľujem  Výskumnej agentúre súhlas so zverejnením údajov 

na webovom sídle www.itms2014.sk pre prípad uzavretia Dohody o vykonaní práce s 

Výskumnou agentúrou v rozsahu titul, meno a priezvisko a doterajšie pracovné skúsenosti, ktoré 

sa týkajú odborným hodnotiteľom  hodnotenej tematickej oblasti (výber z číselníka SK NACE, 

resp. na základe inej jednoznačnej identifikácie, zadefinovanej VA) podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) za účelom splnenia povinností 

súvisiacich so zaradením na pozíciu odborného hodnotiteľa operačného programu Výskum a 

inovácie, uvedených v  kapitole 5  Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu 

č. 29 k výberu odborných hodnotiteľov. 

 

Tento súhlas je platný do ukončenia Operačného programu Výskum a inovácie. 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Výskumnej 

agentúry. 

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane 

osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane 

osobných údajov, resp. že si je vedomá svojich práv podľa článkov 13 až 22 Nariadenia a že 

jej boli poskytnuté všetky informácie podľa článkov 13 až 15 Nariadenia Európskeho 

parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté 

slobodne. 

 

upravuje textom: 

 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) udeľujem  Výskumnej agentúre súhlas so zverejnením údajov 

na webovom sídle www.itms2014.sk pre prípad uzavretia Dohody o vykonaní práce s 

Výskumnou agentúrou v rozsahu titul, meno a priezvisko a doterajšie pracovné skúsenosti, ktoré 

sa týkajú odborným hodnotiteľom  hodnotenej tematickej oblasti (výber z číselníka SK NACE, 

resp. na základe inej jednoznačnej identifikácie, zadefinovanej VA) a podľa zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 
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o ochrane osobných údajov“) a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 211/2000 Z. z.“)  za účelom splnenia povinností súvisiacich so zaradením na pozíciu 

odborného hodnotiteľa operačného programu Výskum a inovácie, uvedených v  kapitole 5  

Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 29 k výberu odborných 

hodnotiteľov. 

Tento súhlas je platný do ukončenia Operačného programu Výskum a inovácie. Súhlas je 

možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Výskumnej agentúry, 

pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného 

na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so zverejnením osobných údajov má za 

následok výmaz dotknutej osoby zo zoznamu odborných hodnotiteľov. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane 

osobných údajov. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 19 až § 30  Zákona o ochrane 

osobných údajov, a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 až § 21 Zákona o 

ochrane osobných údajov, resp. že si je vedomá svojich práv podľa článkov 13 až 22 

Nariadenia a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa článkov 13 až 15 Nariadenia 

Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté 

slobodne. Neposkytnutie súhlasu so zverejnením osobných údajov má za následok 

nezaradenie dotknutej osoby do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

 

15. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – príloha 9 sa 

pôvodný text: 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) beriem na vedomie, že Výskumná  agentúra je oprávnená 

získavať a spracúvať osobné údaje  o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného 

súhlasu, a to na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a to v rozsahu údajov uvedených v Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných 

hodnotiteľov, v životopise uchádzača a osobných údajoch získaných z ostatných priložených 

dokumentov k žiadosti za účelom vytvorenia zoznamu záujemcov o výkon činností odborného 

hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum 

a inovácie. 

Zároveň dotknutá osoba berie na vedomie,  že Výskumná agentúra je oprávnená zverejniť  

údaje o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného súhlasu, v rozsahu titul, meno a 

priezvisko v zozname odborných hodnotiteľov na svojom webovom sídle, a to na základe 

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

fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

upravuje a dopĺňa textom: 

(ďalej len ako "dotknutá osoba" ) beriem na vedomie, že Výskumná  agentúra je oprávnená 

získavať a spracúvať osobné údaje  o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného 

súhlasu, a to na základe § 47 a  § 48 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, a to v rozsahu údajov uvedených v Žiadosti o zaradenie do 

zoznamu odborných hodnotiteľov, v životopise uchádzača a osobných údajoch získaných z 

ostatných priložených dokumentov k žiadosti za účelom vytvorenia zoznamu záujemcov o 
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výkon činností odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Výskum a inovácie. 

Zároveň dotknutá osoba berie na vedomie,  že Výskumná agentúra je oprávnená zverejniť  

údaje o odborných hodnotiteľoch bez udelenia osobitného súhlasu, v rozsahu titul, meno a 

priezvisko v zozname odborných hodnotiteľov na svojom webovom sídle, a to na základe 

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

fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o ochrane osobných údajov“), a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 až § 21 

Zákona o ochrane osobných údajov, resp. že si je vedomá svojich práv podľa článkov 13 až 

22 Nariadenia a že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa článkov 13 až 15 Nariadenia 

Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

16. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – KZ administratívne 

overovanie - Zmeny vyplývajúce z potreby zapracovania zistení z validácie/auditu. 

Kontrolný zoznam je súčasťou internej dokumentácie výskumnej agentúry a pre 

uchádzačov o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len informatívne a ich 

zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti o zaradenie do zoznamu OH. 

 

17. Príloha č. 1b Žiadosť pre žiadateľa z prostredia podnikateľskej praxe – KZ pracovná 

skupina - Zmeny vyplývajúce z potreby zapracovania zistení z validácie/auditu. 

Kontrolný zoznam je súčasťou internej dokumentácie výskumnej agentúry a pre 

uchádzačov o zaradenie do zoznamu OH sú uvedené vo výzve len informatívne a ich 

zmena neovplyvňuje vypĺňanie žiadosti o zaradenie do zoznamu OH. 


