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PREDMET AKTUALIZÁCIE 

I.  

Aktualizáciou sa mení vo Výzve časť  I. Kritéria pre výber odborných hodnotiteľov a to 

v časti I.II Odborné kritériá, nasledovne: 

Pôvodné znenie: 

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, automaticky nebudú 

zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov o čom budú písomne informovaní. 

 

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. 

 

Nové znenie: 

I.II Odborné kritériá 

a) vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa - uchádzač predkladá 

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

 

                                                           
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


 

 

b) minimálne 5 rokov4 praxe aspoň v jednom z nasledovných odvetví v členení podľa 

SK NACE rev. 2 (Štatistická klasifikácia ekonomických činností)5: 

 A01 Poľnohospodárstvo 

 A02 Lesníctvo a ťažba dreva 

 C10 Výroba potravín 

 C11 Výroba nápojov 

 C13 Výroba textilu 

 C14 Výroba odevov 

 C15 Výroba kože a kožených výrobkov + súvisiace produkty 

 C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 

 C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 

 C18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 

 C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 

 C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 

 C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických 

prípravkov 

 C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 

 C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 

 C24 Výroba a spracovanie kovov 

 C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 

 C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 

 C27 Výroba elektrických zariadení 

 C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 

 C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 

 C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 

 C31 Výroba nábytku 

 C32 Iná výroba 

 D35 Dodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu 

 J59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava 

a zverejňovanie zvukových nahrávok  

 J61 Telekomunikácie 

 J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 

 J63 Informačné služby 

 M69 Právne a účtovnícke činnosti  

 M70 Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia 

 M71 Architektonické a inžinierske činnosti 

 M72 Vedecký výskum a vývoj 

 M73 Reklama a prieskum trhu 

 M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

 M75 Veterinárne činnosti 

 Q86 Zdravotníctvo 

ktoré predstavujú hlavné odvetvia a/alebo odvetvia reprezentujúce funkčné väzby 

existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorými je charakterizovaná príslušná 

doména inteligentnej špecializácie definovaná v Implementačnom pláne Stratégie 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Uchádzač 

predkladá doklady v zmysle časti III, ods. 1. a 2. tejto výzvy a zároveň vypĺňa relevantné 

časti (najmä 1) v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa. 

Uchádzači, ktorí splnia všeobecné a odborné kritériá, budú následne zaradení do tzv. 

znalostných oblastí v nadväznosti na deklarovanú prax a zameranie hodnoteného projektu, 

a to nasledovne6: 

                                                           
4 Podmienku požadovanej praxe nie je možné naplniť kumuláciou čiastkovej praxe v jednotlivých odvetviach (napr. 

2 roky v „C14 Výroba odevov“ a 3 roky v „C24 Výroba a spracovanie kovov“). 
5https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/StatistickaKla

sifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf  
6 Dané zaradenie do znalostných oblastí podľa odvetvia predstavuje len základný predpoklad podľa opisu 

jednotlivých odvetví v SK NACE rev.2, t.j. do znalostnej oblasti môže byť zaradený uchádzač s preukázanou praxou aj 

v inom odvetví (ak relevantné). 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf


 

 

Znalostná oblasť Relevantné odvetvia 

Stroje 

a zariadenia/technológie 

- C28 Výroba strojov a zariadení i. n.  

- C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov  

- C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Kovy - C24 Výroba a spracovanie kovov  

- C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Elektronické 

zariadenia/výrobky 

- C26 Výroba počítačových, elektronických a optických 

výrobkov  

- C27 Výroba elektrických zariadení  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

IKT a odborné, vedecké 

a technické činnosti 

- J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace 

služby 

- M69 Právne a účtovnícke činnosti 

- M70 Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia 

- J63 Informačné služby  

- J61 Telekomunikácie   

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Polyméry a chemické 

substancie 

- C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov  

- C20 Výroba chemikálií a chemických produktov  

- C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Zdravotníctvo a farmácia - C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a 

farmaceutických prípravkov  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu 

- Q86 Zdravotníctvo 

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Textil, odevy a koža - C13 Výroba textilu   

- C14 Výroba odevov    

- C15 Výroba kože a kožených výrobkov + súvisiace 

produkty  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

Minerály - C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Kreatívny priemysel - M73 Reklama a prieskum trhu  

- C18 Tlač a reprodukcia záznamových médií  



 

 

- J59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych 

programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok  

- M71 Architektonické a inžinierske činnosti   

- M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Rastlinná výroba - C10 Výroba potravín - rastlinného pôvodu  

- C11 Výroba nápojov  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Živočíšna výroba - C10 Výroba potravín – živočíšneho pôvodu  

- C32 Iná výroba – ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Papier a drevo - C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a 

korku okrem nábytku  

- C17 Výroba papiera a papierových výrobkov  

- C31 - Výroba nábytku – dreveného pôvodu  

- C32 Iná výroba - ak relevantné v nadväznosti na vecné 

zameranie projektu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Lesné hospodárstvo - A02 Lesníctvo a ťažba dreva  

Poľnohospodárstvo - A01 Poľnohospodárstvo 

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Veterinárstvo - M75 Veterinárne činnosti 

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

Energetika - D35 Dodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu  

- M72 Vedecký výskum a vývoj - ak relevantné 

v nadväznosti na vecné zameranie projektu 

 

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

zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov o čom budú písomne informovaní. 

 

II. ĎAĽŠIE ŠPECIFICKÉ KVALIFIKAČNÉ A OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY7:  

 

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. 

 

 

                                                           
7 Ide o ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady, t.j. nejde o nevyhnutnú podmienku ich splnenia na 

zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov. Tieto informácie budú slúžiť najmä ako podklad pre MH SR z 

pohľadu zamerania sa na prípravu príručky pre odborných hodnotiteľov, samotného školenia odborných 

hodnotiteľov ako aj procesu odborného hodnotenia. 



 

 

II.  

V časti Výzvy III. NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU ODBORNÉHO 

HODNOTITEĽA ŽIADOSTÍ O NENÁVRAT NÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK sa prvý a druhý odsek 

upravujú nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

 

II. NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU ODBORNÉHO HODNOTITEĽA ŽIADOSTÍ 

O NENÁVRAT NÝ 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 predstavovať nosný dokument pre zatriedenie 

uchádzača do relevantnej oblasti špecializácie v rámci zoznamu odborných hodnotiteľov8 

na základe deklarovaných znalostí a skúseností v jednotlivých odvetviach.“.  

„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“.  

 

Nové znenie: 

 

III. NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU ODBORNÉHO HODNOTITEĽA ŽIADOSTÍ 

O NENÁVRAT NÝ 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 predstavovať nosný dokument pre zatriedenie 

uchádzača do relevantného odvetvia v členení podľa SK NACE rev. 2 v rámci zoznamu 

odborných hodnotiteľov9 na základe deklarovaných znalostí a skúseností v jednotlivých 

odvetviach.“.  

„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 výzvy10.“  

 

III.  

V časti Výzvy IV. ĎALŠIE INFORMÁCIE sa tretí a šiesty odsek upravujú nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

3. odsek: „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 

                                                           
8 V prípade, ak uchádzač bude zaradený do zoznamu odborných hodnotiteľov. 
9 V prípade, ak uchádzač bude zaradený do zoznamu odborných hodnotiteľov. 
10 Prípadne použiť  formulár na stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose


 

 

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.“.  

 

6. odsek: „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.“ 

 

Nové znenie: 

 

3. odsek: „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 (znalostných 

oblastí) v nadväznosti na preukázané znalosti v odvetviach 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.  

 

Hodnotitelia, ktorí boli zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov podľa tzv. oblastí 

špecializácie RIS3 SK, budú taktiež zaradení, na základe deklarovanej praxe, do 

znalostných oblastí.“  

 

6. odsek: „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 

hodnotiteľov11.  

 

IV.  

V časti Výzvy V. Kontakt a forma podávania informácií sú aktualizované e-mailové 

adresy a telefónne čísla k poskytovaniu informácií. 

 

Pôvodné znenie: 

V. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

 e-mailovej adresy: dagmar.laniova@mhsr.sk; jana.dzurnakova@mhsr.sk  

 tel. čísla: + 421 2 4854 2115;  + 421 2 4854 2333 

 

Nové znenie: 

VI. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ 

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

 e-mailovej adresy: frantisek.babuliak@mhsr.sk ; robert.pudela@mhsr.sk  

 tel. čísla: + 421 2 4854 2235; + 421 2 4854 2114 

 

                                                           
11 Neúplnosť žiadosti uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa znamená nemožnosť posúdenia 

splnenia/nesplnenia podmienok pre jeho zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov bez priameho výroku 

o  splnení/nesplnení podmienok poskytnutia príspevku zo strany poskytovateľa.  

mailto:dagmar.laniova@mhsr.sk
mailto:frantisek.babuliak@mhsr.sk
mailto:robert.pudela@mhsr.sk


 

 

V.  

V časti Výzvy VII. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY sú aktualizované. 

 

Pôvodné znenie: 

VI. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY 

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky  

https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/  

 

Nové znenie: 

VII. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY 

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

a Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky/ Domény inteligentnej špecializácie: 

https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/  

 

VI.  

Príloha č. 1 výzvy ods. b) je aktualizovaný nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

„b) udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti 

o  zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej aj „žiadosť“), v  životopise a osobných údajov získaných z ostatných 

priložených dokumentov k žiadosti, podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

č.  122/2013 Z. z.“) Ministerstvu hospodárstva SR na účel zaradenia na pozíciu odborného 

hodnotiteľa. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 

zákona č. 122/2013 Z. z..“  

 

Nové znenie: 

„b) udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti 

o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej aj „žiadosť“), v  životopise a osobných údajov získaných z ostatných 

priložených dokumentov k žiadosti, podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

č.  18/2018 Z. z.“) Ministerstvu hospodárstva SR na účel zaradenia na pozíciu odborného 

hodnotiteľa. Zároveň beriem na vedomie ustanovenia týkajúce sa práva dotknutej osoby 

upravené v zákone č. 18/2018 Z.z..“  

 

VII.  

Príloha č. 1 výzvy časť 1. Znalosť a prax v oblastiach špecializácie vychádzajúc zo 

Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky  je 

aktualizovaná nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/
https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/


 

 

Pôvodné znenie: 

1. „Znalosť a prax v oblastiach špecializácie vychádzajúc zo Stratégie výskumu a inovácií 

pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky12 

1.1 Oblasti špecializácie 

V stĺpci A. vyberte13 jednu alebo viac tém z oblasti špecializácie, z ktorých máte poznatky 

a  skúsenosti na národnej a/alebo medzinárodnej úrovni: 

A. Oblasti špecializácie  B. Špecifikácia oblasti  špecializácie pre účely výzvy (slúži len 

ako informácia, uchádzač vyberá len oblasti špecializácie zo 

stĺpca A) 

 Automobilový 

priemysel a strojárstvo 

 

Táto oblasť špecializácie zahŕňa: 

V rámci automobilového priemyslu: 

- výrobu motorových vozidiel určených na prepravu osôb, 

materiálu a zvierat vrátane prípojných vozidiel, ako aj výrobu 

komponentov potrebných na výrobu motorových vozidiel; 

   V rámci strojárstva: 

- výrobu strojov a zariadení na všeobecné účely, ako aj výrobu 

komponentov na tieto výrobky; 

- výrobu strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj 

výrobu komponentov na tieto výrobky; 

- výrobu strojov na tvarovanie, obrábanie kovov, ako aj výrobu 

komponentov na tieto výrobky; 

- výrobu strojov na špeciálne účely, ako aj výrobu 

komponentov na tieto výrobky. 

 Spotrebná elektronika 

a elektrické prístroje 

 

Táto oblasť špecializácie zahŕňa: 

- výrobu počítačov, periférnych zariadení, komunikačných 

zariadení, elektronických audio a video zariadení a 

podobných elektronických výrobkov, ako aj výrobu 

komponentov na tieto výrobky. Pre výrobné procesy tejto 

divízie je charakteristický návrh a použitie integrovaných 

obvodov a použitie vysoko špecializovaných 

miniaturizovaných technológií; 

- výrobu elektrických zariadení a elektrických spotrebičov pre 

domácnosť, ako aj výrobu komponentov na tieto výrobky; 

- výrobu zariadení s elektrickými, plynovými alebo ostatnými 

palivovými zdrojmi a komponentov na tieto zariadenia; 

- výrobu spotrebiteľskej elektroniky, meracích, testovacích, 

navigačných a kontrolných zariadení, ožarovacích, 

elektromedicínskych a elektroterapeutických zariadení, 

optických nástrojov a zariadení, magnetických a optických 

médií, fotografických prístrojov a komponentov na tieto 

výrobky; 

- výrobu rôznych elektrických zariadení, ktoré generujú, 

dodávajú a používajú elektrickú energiu vrátane výroby 

elektrických motorov, generátorov, transformátorov, batérií a 

akumulátorov, elektroinštalačných zariadení pre elektrické 

obvody bez ohľadu na materiál, káblov z optických vlákien a 

ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov, 

elektrických svietidiel, elektrických prístrojov pre spínanie 

                                                           
12V prípade ak nebude vyznačená ani jedna oblasť, resp.  tabuľka ostane v nezmenenom formáte, MH SR to bude považovať za to, že 
uchádzač neuviedol ani jednu oblasť, t.j. nemá znalosti ani v jednej oblasti. 
13 Farebne, podčiarknutím ,alebo inou jednoznačnou formou  



 

 

a istenie elektrických obvodov, prístrojov na ochranu pred 

úrazom elektrickým prúdom a prístrojov pre rozvod 

a distribúciu elektrickej energie, ako aj výroby častí 

a komponentov na tieto výrobky. 

 Informačné a 

komunikačné produkty a 

služby 

 

Táto oblasť špecializácie zahŕňa informačné a komunikačné 

systémy a technológie vrátane: 

- tvorby softvérových systémov, sieťových a mobilných 

technológií a ich aplikácií, inteligentných systémov a služieb, 

systémov riadenia a kontroly výrobných procesov a služieb, 

systémov optimalizácie energetickej náročnosti a 

environmentálneho dopadu, služieb bezpečného využívania 

IKT, služieb dataminingu a spracovávania veľkých dát, 

senzorových a snímacích systémov, systémov pre vizualizácie 

a virtuálnu realitu, cloudových systémov a služieb, 

navigačných systémov; 

-  zavádzanie informačných a komunikačných produktov a 

služieb výhradne vo väzbe na niektorú z oblastí špecializácie  

 Výroba a spracovanie 

železa a ocele, ľahkých 

kovov a ich zliatin14  

 

Táto oblasť špecializácie zahŕňa: 

- výrobu a spracovanie surového železa a ocele; 

- výrobu zliatin železa;  

- odlievanie železa a ocele; 

- výrobu rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z 

ocele; 

- výrobu ostatných výrobkov prvotného spracovania ocele 

(ťahanie tyčí za studena, valcovanie pásov za studena, 

tvarovanie alebo skladanie za studena, ťahanie drôtov za 

studena);  

- výrobu, spracovanie ľahkých kovov (najmä hliníka, 

magnézia, titanu, zinku, atď.) a ich zliatin; 

- výrobu polotovarov z ľahkých kovov a ich zliatin; 

- výrobu výrobkov a konštrukcií z ľahkých kovov a ich zliatin. 

 Automatizácia, 

robotika a digitálne 

technológie 

 

Táto oblasť  špecializácie zahŕňa: 

- výrobu technológií a systémov v oblasti automatizácie, 

robotiky a digitálnych technológií, ako aj komponentov pre 

tieto výrobky; 

- výrobu technológií a systémov v oblasti automatizácie, 

robotiky a digitálnych technológií pre inteligentnú 

priemyselnú dopravu, ako aj komponentov pre tieto výrobky; 

- zavádzanie automatizácie, robotiky alebo digitálnych 

technológií výhradne vo väzbe na niektorú z oblastí 

špecializácie.   

 Výroba a spracovanie 

polymérov a 

progresívnych 

chemických substancií 

(vrátane smart 

fertilizations) 

 

Táto oblasť špecializácie zahŕňa: 

- výrobu syntetických polymérnych materiálov (vyrobených 

polymerizáciou, polykondenzáciou alebo polyadíciou); 

- spracovanie a výrobu výrobkov z prírodných polymérnych 

materiálov (bielkoviny, celulóza, kaučuk); 

- spracovanie a výrobu výrobkov zo syntetických polymérnych 

materiálov (termoplasty, vinylové polyméry, styrénové 

a akrylové polyméry, polyétery a polyestery polyamidy 

a polyuretány, reaktoplasty); 

- výrobu a spracovanie chemických substancií a prípravkov 

s vysokou pridanou hodnotou a so  špeciálnymi vlastnosťami;  

                                                           
14 Vrátane zhodnocovania ľahkých kovov a ich zliatin 



 

 

- spracovanie chemických substancií, ktoré povedie k tvorbe 

progresívnych materiálov; 

- spracovanie a výrobu výrobkov z progresívnych materiálov; 

- výrobu progresívnych materiálov pre použitie 

v poľnohospodárstve (ochrana rastlín proti chorobám, 

škodcom a nepriaznivým vplyvom), prípravkov s cieleným 

účinkom na škodlivého činiteľa, ktoré pôda dokáže rýchlo 

degradovať, prípravkov na báze biopesticídov 

a biologických metód ochrany rastlín, hnojív; 

- inteligentnú výživu rastlín a zlepšovanie kvality pôdy. 

 Kreatívny priemysel 

 

Táto oblasť špecializácie zahŕňa činnosti, ktoré sú postavené na 

využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti z oblasti umenia, 

kultúry a ďalších odvetví. Podstatou kreatívneho priemyslu sú 

podnikateľské aktivity založené na individuálnej kreativite, 

zručnosti a talente. Táto oblasť zahŕňa odvetvie reklamy, 

marketingu, architektúry, dizajnu, módneho dizajnu a IKT. 

 Zhodnocovanie 

domácej surovinovej 

základne, vrátane ich 

spracovania pomocou 

inteligentných technológií 

a  spracovanie odpadov 

vznikajúcich pri výrobných 

postupoch spracovania 

týchto surovín 

 

Pod domácu surovinovú základňu (suroviny pochádzajúce z 

územia SR) sa zaraďujú: 

 

- nerudné suroviny; 

- stavebné suroviny; 

- produkty rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane 

drevospracujúceho priemyslu (výroba potravín z produktov 

rastlinnej a živočíšnej výroby; zvyšovanie pridanej hodnoty 

produktov v sektoroch priemyselného spracovania dreva a 

zvyšovanie efektívnosti spracovania a podpora technológií 

spracovania dreva, do uvedeného sa nezaraďujú operácie 

pred jeho priemyselným spracovaním; inovácie s cieľom 

zabezpečiť produkciu vlastných, bezpečných a kvalitných, 

zdravie podporujúcich potravín) s výnimkou využívania a 

spracovania odpadovej biomasy, rastlinných zvyškov, 

exkrementov živočíšnej výroby a iných obnoviteľných zdrojov 

energie na produkciu energie. 

Do tejto oblasti nie je možné zaradiť technológie na 

zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

určených na primárne drvenie . 

 

 

Nové znenie: 

Uvedená časť dokumentu bola úplne odstránená.  

 

VIII.  

Príloha č. 1 výzvy časť 1.1.1 Uveďte relevantné odborné skúsenosti (prax ) k vybranej 

oblasti/oblastiam špecializácie je aktualizovaná nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

1.1.1 Uveďte relevantné odborné skúsenosti (prax15) k vybranej oblasti/oblastiam 

špecializácie16 

                                                           
15 V zmysle výzvy je požadovaná minimálne 5 ročná prax v oblasti špecializácie 
16 V prípade potreby je potrebné tabuľku adekvátne nakopírovať 



 

 

Od (mesiac/rok)  Do 

(mesiac/rok): 

 

Názov a adresa 

organizácie: 

 

 

 

Pozícia:  

Popis vykonávaných 

aktivít/činností: 

 

Vybratá oblasť 

špecializácie (podľa bodu 

1.1 stĺpca A)17  

 

 

Nové znenie: 

1. Uveďte relevantné odborné skúsenosti (prax18) k niektorému odvetviu v členení podľa SK 

NACE rev. 2 v zmysle ods. I.II b) výzvy19 

 

Od (mesiac/rok) Do 

(mesiac/rok)20 
 

Názov a adresa 

organizácie: 
 

 

Odvetvie, 

pozícia, popis a 

dĺžka vykonávaných 

aktivít/činností 

v rámci neho21 

Uchádzač vyberie odvetvie z preddefinovaného zoznamu odvetví 

uvedených v rámci časti I.II b) výzvy:  

Vyberte položku.  

Pozícia:   

Popis vykonávaných aktivít/činností v odvetví: 

Dĺžka výkonu aktivít/činností v rámci odvetvia (od mesiac/rok – do 

mesiac/rok): 

 

 

Odvetvie, 

pozícia, popis a 

dĺžka vykonávaných 

aktivít/činností 

v rámci neho 

Uchádzač vyberie odvetvie z preddefinovaného zoznamu odvetví 

uvedených v rámci časti I.II b) výzvy:  

Vyberte položku.  

Pozícia:   

Popis vykonávaných aktivít/činností v odvetví: 

Dĺžka výkonu aktivít/činností v rámci odvetvia (od mesiac/rok – do 

mesiac/rok): 

 

 

Odvetvie, 

pozícia, popis a 

Uchádzač vyberie odvetvie z preddefinovaného zoznamu odvetví 

uvedených v rámci časti I.II b) výzvy:  

Vyberte položku.  

Pozícia:   

                                                           
17 Uchádzač uvedie celý názov oblasti v zmysle bodu č. 1.1 
18 V zmysle výzvy je požadovaná minimálne 5 ročná prax v danom odvetví. 
19 V prípade potreby je potrebné tabuľku adekvátne nakopírovať. 
20 Uviesť celkovú dĺžku pôsobenia v danej organizácií. 
21 Relevantné, ak je v rámci jednej organizácie vykonávaných viacero aktivít/činností, ktoré spadajú do inej kategórie. 



 

 

dĺžka vykonávaných 

aktivít/činností 

v rámci neho 

Popis vykonávaných aktivít/činností v odvetví: 

Dĺžka výkonu aktivít/činností v rámci odvetvia (od mesiac/rok – do 

mesiac/rok): 

 

IX.  

Príloha č. 1 výzvy časť 1.1.2 Uveďte publikačnú činnosť súvisiacu s oblasťou/oblasťami 

špecializácie je aktualizovaná nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

1.1.2 Uveďte publikačnú činnosť súvisiacu s oblasťou/oblasťami špecializácie22 

Prehľad publikačnej činnosti z odboru alebo z projektovej spolupráce: 

Oblasť špecializácie23 Názov a popis/obsah publikácie24  

  

  

 

Nové znenie: 

2. Uveďte publikačnú činnosť súvisiacu s niektorým z odvetví v členení podľa SK NACE rev. 2 

v zmysle ods. I.II b) výzvy25 

Prehľad publikačnej činnosti: 

Odvetvie Označenie publikácie26 Popis/obsah publikácie27 

Vyberte položku.   

Vyberte položku.   

 

X.  

Príloha č. 1 výzvy časť 1. 2. Skúsenosti s hodnotením projektov, 2.1 Uveďte Vaše 

skúsenosti s hodnotením projektov je aktualizovaná nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

                                                           
22 V prípade potreby vložte ďalšie riadky 
23 Uchádzač uvedie celý názov oblasti v zmysle bodu č. 1.1 
24 Uchádzač uvedie popis/obsah publikácie v takom rozsahu, aby bolo z neho vidieť jasný súvis s príslušnou oblasťou špecifikácie 
25 V prípade potreby vložte ďalšie riadky. 
26 Uchádzač uvedie  minimálne meno tvorcu (autora), rok vydania, názov publikácie (v prípade odkazu na príspevok ako napr. článok 
v  časopise, zborníku alebo kapitola v knihe,  sa uvádza okrem názvu príspevku aj názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo 
knihy),  miesto vydania a vydavateľ, štandardný identifikátor (ISBN, ISSN, DOI) (ak je k dispozícii).  
27 Uchádzač uvedie popis/obsah publikácie v takom rozsahu, aby bolo z neho vidieť jasný súvis s príslušným odvetvím. 



 

 

2.1 Uveďte Vaše skúsenosti s hodnotením projektov: 

a) v rámci programov EÚ, fondov EÚ alebo iných grantových schém: 

Názov programu EÚ/ 

fondov EÚ/grantovej 

schémy 

Téma projektu/zameranie projektu Časové 

obdobie (rok) 

   

 

b) mimo programov EÚ, fondov EÚ alebo grantových schém: 

Inštitúcia realizujúca 

projekt 

Téma projektu/zameranie projektu Časové 

obdobie (rok) 

   

 

Nové znenie: 

3.1 Uveďte Vaše skúsenosti s hodnotením projektov: 

c) v rámci programov EÚ, fondov EÚ alebo iných grantových schém: 

Názov programu EÚ/ 

fondov EÚ/grantovej 

schémy 

Téma projektu/zameranie projektu28 Časové obdobie 

hodnotenia (od – 

mesiac/rok – do 

mesiac/rok) 

   

   

 

d) mimo programov EÚ, fondov EÚ alebo grantových schém: 

Inštitúcia realizujúca 

projekt 

Téma projektu/zameranie projektu29 Časové obdobie 

hodnotenia (od – 

mesiac/rok – do 

mesiac/rok) 

   

   

 

 

 

 

                                                           
28 Uchádzač v rámci každého uvádzaného projektu/ŽoNFP  uvedie jeho/jej identifikátor (ITMS kód, identifikačné číslo resp. akýkoľvek iný 
relevantný údaj) príslušný pre dotknutý finančný nástroj.  
29 Uchádzač v rámci každého uvádzaného projektu/ŽoNFP  uvedie jeho/jej identifikátor (ITMS kód, identifikačné číslo resp. akýkoľvek iný 
relevantný údaj) príslušný pre dotknutý finančný nástroj. 



 

 

XI.  

Príloha č. 1 výzvy časť 4. Znalosť programových dokumentov a právnych predpisov SR 

a EÚ je aktualizovaná nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

 Operačný program Výskum a inovácie   

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

 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  

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

 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 

Iné (uveďte aké): 

 

Nové znenie: 

30 Operačný program Výskum a inovácie   

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

 Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky/Domény inteligentnej špecializácie 

 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  

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

 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 

Iné (uveďte aké): 

 
Ostatné náležitosti Výzvy a jej príloh zostávajú nezmenené. 

ZDÔVODNENIE AKTUALIZÁCIE 

Výzva bola aktualizovaná z dôvodu prijatia opatrení súvisiacich so schválením 

Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky za účelom zosúladeniu zaradenia odborných hodnotiteľov do tzv. 

znalostných oblastí Implementačného plánu RIS3SK, ktoré vychádzajú z agregovaných 

skupín SK NACE Rev. 2 (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

vydaná Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. 

z.). 

ÚČINNOSŤ AKTUALIZÁCIE A JEJ DOPAD NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV/ 

UCHÁDZAČOV NA POZÍCIU ODBORNÉHO HODNOTITEĽA  

Aktualizácia je účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle OPVaI. 

Vykonané zmeny sa vzťahujú na všetky Žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP predložené po zverejnení Aktualizácie.  

 

                                                           
30 Elektronický formát zaškrtávania políčka. 


