
Ministerstvo vnútra SR 

 

ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 

 

vyhlasuje 

 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

z Európskeho sociálneho fondu  

 

 

operačný program: Efektívna verejná správa  

prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS                                   

dátum vyhlásenia: 23.5.2016 

 
Všeobecné informácie 

Uchádzači, ktorí splnia zverejnené kritériá na základe zhodnotenia doručených náležitostí k výberu uchádzača na 

pozíciu odborného hodnotiteľa, budú zaradení do zoznamu (databázy) odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej aj OP EVS).  

Pre odborné hodnotenie konkrétnych projektov budú odborní hodnotitelia vyberaní z databázy transparentným 

spôsobom s prihliadnutím na dodržiavanie princípu nestrannosti, nezávislosti a zamedzenia konfliktu záujmov 

v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). Viac informácií o OP EVS 

a súvisiacich výzvach a vyzvaniach je zverejnených na http://www.minv.sk/?opevs a http://www.opevs.eu. 

 

 

Podmienky  pre zaradenie do databázy: 

Základné kritériá 

1. dosiahnuté vzdelanie: min. vysokoškolské II. stupňa 

2. bezúhonnosť1  

Kritérium odbornosti 

3. požadovaný profil odborného hodnotiteľa v zmysle zadefinovaných podmienok v hodnotiacom hárku 

(príloha č. 4) 

 

 

Náležitosti výberu uchádzača na pozíciu hodnotiteľa  

Uchádzači o pozíciu hodnotiteľa sú povinní vyplniť a zaslať nasledovné dokumenty: 

a) žiadosť o zaradenie uchádzača do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

predložených v rámci OP EVS (príloha č.1)  

b) štruktúrovaný životopis (príloha č.3 – overenie kritéria požadovanej praxe) 

c) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti nahrádzajúce výpis z registra trestov2 (súčasť prílohy č.1 )  

d) ďalšie prílohy (kópia vysokoškolského diplomu, certifikátov, osvedčení, referencie týkajúce sa relevantnej 

praxe a pod., overenie kritéria vzdelania, praxe a pod.). 

  

                                                        
1
 Dokladá sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti a následne výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v prípade oznámenia o 

zaradení do databázy odborných hodnotiteľov, najneskôr v deň začatia odborného hodnotenia, na ktoré bol odborný hodnotiteľ vybraný. 

http://www.minv.sk/?opevs
http://www.opevs.eu/
http://www.opevs.eu/


Podmienky pre splnenie kritéria požadovaného profilu 

Uchádzač spĺňa podmienky pre požadovaný profil, ak dosiahol za  bodované kritériá v hodnotiacom hárku spolu 

minimálne 10 bodov a súčasne v každej bodovanej časti získal aspoň stanovený minimálny počet bodov. 

 

Ďalšie predpoklady odborného hodnotiteľa2  

 Predpokladané  vedomosti a zručnosti:  

- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet a iné);  

- dobrá znalosť slovenského jazyka.  

 

Osobnostné predpoklady:  

Objektivita, nestrannosť, čestnosť, diskrétnosť, presnosť, konzistentnosť, zmysel pre detail, svedomitosť, 

zodpovednosť, analytické schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým stresom.  

 

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov 

Odborný hodnotiteľ nesmie byť v konflikte záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

z EŠIF. Skutočnosť sa dokladá čestným vyhlásením o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení 

konfliktu záujmov pred uskutočnením odborného hodnotenia (príloha č. 2).  

 

Ďalšie informácie 

Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov doručené v termíne do uzávierky výzvy na predkladanie 

žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov v predpísanom formáte sa vyhodnotia komisiou pre výber 

odborných hodnotiteľov a zostaví sa databáza hodnotiteľov spĺňajúcich požadované podmienky. Každú žiadosť 

hodnotia dvaja členovia komisie pre hodnotenie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, ktorá je 

tvorená zamestnancami RO pre OP EVS. Úspešný žiadateľ musí získať od oboch stanovisko „vyhovel“. V prípade 

rozporných stanovísk, žiadosť posúdi tretí člen komisie. 

Vybraným odborným hodnotiteľom bude e-mailom zaslané oznámenie o zaradení do databázy odborných 

hodnotiteľov.  

Vybraní odborní hodnotitelia absolvujú školenie k metodike hodnotenia projektov pred hodnotiacim procesom k 

danej výzve a bude im poskytnutá príručka pre odborných hodnotiteľov. 

Hodnotenie projektov je odmeňované na základe uzavretej dohody o vykonaní práce. 

 

 

Zasielanie žiadosti 

Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sekcia európskych programov 

odbor OP EVS 

Panenská 21 

812 82  Bratislava 

 

Žiadosť je možné doručiť aj osobne/kuriérom na vyššie uvedenú adresu do podateľne v pracovné dni 

v  čase od 8:00 do 15:30. 

 

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ“ 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov: 13.6.2016 

 

 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: monitorovanie.opevs@minv.sk  

                                                        
2
  Predpoklady a podmienky definované v tejto časti nepatria medzi základné kritériá pre zaradenie do databázy odborných 

hodnotiteľov, ale preukázanie ich nesplnenia  je  dôvod  na vylúčenie z procesu odborného hodnotenia resp.  z databázy 
odborných hodnotiteľov.  

mailto:monitorovanie.opevs@minv.sk


 

 

Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (v prípade 

poslania poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky, v prípade osobného doručenia pečiatka o prijatí na 

podateľni MV SR), budú automaticky vyradené. S osobnými údajmi v žiadosti bude zaobchádzané v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  

Príloha: 

1. Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v 

rámci OP EVS 

2. Vzor čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 

záujmov 

3. Vzor formulára štruktúrovaného životopisu  

4. Hodnotiaci hárok 

 


