
 

 
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: 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva                                   

dátum vyhlásenia: 10.5.2017 

 
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. bezúhonnosť  

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 trestov (súčasť prílohy č.1 )  

d) kópia vysokoškolského diplomu, osvedčujúca dosiahnuté VŠ vzdelanie II. stupňa  

e) ďalšie prílohy ( kópie certifikátov, osvedčení, referencie týkajúce sa relevantnej praxe a pod., na 

overenie kritéria vzdelania, praxe a pod.). 

 

 

 

 

 

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 hodnotiteľa1  

 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 do samostatných hodnotiacich hárkov individuálne 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 (vyhovel vs. nevyhovel), žiadosť posúdi tretí člen komisie. 

Uchádzačom bude e-mailom zaslané oznámenie o zaradení, príp. nezaradení do databázy odborných 

hodnotiteľov.  

Odborní hodnotitelia budú pred hodnotiacim procesom k danej výzve oboznámení  s podmienkami a 

o spôsobe výkonu odborného hodnotenia a absolvujú školenie v zmysle príručky pre odborných 

hodnotiteľov ( http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty). 

 

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. 

 

                                                        
 
1  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.  

http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty


 

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ“ 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov: 31.07.2017 

 

 

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

 

 

Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať náležitosti výberu uchádzača na pozíciu hodnotiteľa uvedené v písmenách a) 

až c)  alebo nebudú zaslané/doručené v stanovenom termíne na vyššie  určenú adresu, budú automaticky 

vyradené. V prípade poslania poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky, v prípade osobného doručenia 

pečiatka o prijatí na podateľni MV SR, sekcia európskych programov v zmysle pokynov na zaslanie 

žiadosti. 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. 

 

 

  

Prílohy výzvy: 

 

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 

záujmov2 

3. Vzor formulára štruktúrovaného životopisu  

4. Hodnotiaci hárok 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
2  Uvedená príloha nie je náležitosťou výberu odborných hodnotiteľov, má vo výzve na odborných hodnotiteľov informatívny 
charakter. K jej podpísaniu zo strany odborného hodnotiteľa prichádza pred začiatkom odborného hodnotenia v nadväznosti na 
vybrané projekty ako doklad  splnenia podmienky nestrannosti a vylúčenia konfliktu záujmov. 



 
 

 

Príloha č.1 

 

 
ŽIADOSŤ O ZARADENIE  

DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV NA ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NFP V 
RÁMCI OP EVS  

 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Adresa trvalého bydliska:  

Kontaktná adresa1  

Telefónne číslo: 
 

 

E-mailová adresa:  

Žiadam o zaradenie do databázy 
v rámci prioritnej osi 

2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

 
Podpisom udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v Žiadosti o zaradenie na 
pozíciu odborného hodnotiteľa v databáze odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, v životopise a osobných údajoch získaných z ostatných priložených dokumentov k žiadosti, 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii európskych programov, 
odboru operačného programu EVS na účel zaradenia medzi uchádzačov na pozíciu odborného hodnotiteľa.  
 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. 
 
Zároveň čestne vyhlasujem, že: 

 som bezúhonný a spôsobilý na právne úkony; 

 budem svoje úlohy v rámci hodnotenia žiadostí o NFP vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým 
a nestranným spôsobom. 

 

 

 
V ........................................ dňa ..........................   Podpis: 
  

                                                        
 
1  Vyplniť v prípade, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska. 



 
 

Príloha č.2 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ  

A VYLÚČENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV 

  

Operačný program Efektívna verejná správa 

Kód výzvy/vyzvania  

Kód žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok1  
 

 

 

Ja, dolu podpísaný/ná, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese schvaľovania 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci vyššie uvedenej výzvy/vyzvania. 

 

 

Čestne vyhlasujem, že: 

 

 som spôsobilý/lá na právne úkony;  

 som oboznámený/á so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesu schvaľovania žiadostí 

o NFP, ktoré sú platné k termínu výkonu mojich úloh; 

 budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým 

a nestranným spôsobom; 

 nie som v konflikte záujmov v zmysle definície konfliktu záujmov podľa príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov a ostatných záväzných dokumentov2; 

 nie som si vedomý/á žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by vznikli počas tohto 

procesu, resp. ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť s konfliktom 

záujmov; v prípade, ak počas tohto procesu dôjde ku konfliktu záujmov, ihneď túto skutočnosť 

oznámim riadiacemu orgánu (ďalej len ,,RO“) a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na tomto 

procese; 

 o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o  NFP budem 

zachovávať mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa 

zdržím ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe a to aj 

po ukončení pracovného pomeru s RO, resp. po ukončení platnosti dohody o vykonaní práce 

s RO, resp. iného zmluvného vzťahu s RO; resp. po ukončení mojej účasti v pozícii 

pozorovateľa v rámci procesu odborného hodnotenia; 

                                                        
 
1 V prípade výkonu činností vo vzťahu k celej výzve (napr. účasť pozorovateľov v procese odborného hodnotenia) 
sa uvedená časť nevypĺňa a vyhlásenie sa vzťahuje na všetky ŽoNFP v rámci predmetnej výzvy; v prípade 
viacerých žiadostí o NFP sa uvedú kódy všetkých žiadostí o NFP a nie je potrebné vypracúvať vyhlásenie 
osobitne za každú žiadosť o NFP. 
2 Najmä v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systému riadenia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. 



 

 nebudem vyhotovovať kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti 

týkajúce sa procesu schvaľovania žiadostí o NFP, ak to nevyplýva z plnenia úloh pre riadiaci 

orgán v rámci pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu s RO. 

 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa 

tohto čestného vyhlásenia, najmä možného postihu podľa zákona č. 400/2009 Z.z o štátnej službe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na túto oblasť vzťahujú.     

 

Pozícia v procese schvaľovania žiadostí o 

NFP3 
 

Meno a priezvisko, titul   

Inštitúcia4  

Dátum5   

Podpis  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
3 Vybrať iba relevantnú pozíciu v procese schvaľovania žiadostí o NFP: zamestnanec vykonávajúci 
administratívne overovanie/ odborný hodnotiteľ/pozorovateľ v procese odborného hodnotenia/osoba 
vykonávajúca výber žiadostí o NFP/schvaľujúci zamestnanec. 
4 Zamestnávateľ, v prípade pozorovateľa aj nominujúca organizácia  
5 Uvádzaný dátum  predchádza výkonu činností vo vzťahu ku ktorým má byť ČV podpísané, napr. pred 
odovzdaním žiadosti o NFP na výkon činností v procese schvaľovania.  



 
Príloha č.3 

 
 

Životopis 
 

 

 
OSOBNÉ INFORMÁCIE 
   
 

Meno a priezvisko, titul   

Adresa trvalého bydliska   

Kontaktná adresa   

Telefón   

E-mail 

 

 

  

VZDELANIE  
ŠTÚDIUM A ŠKOLENIA 

RELEVANTNÉ K VÝKONU 

ODBORNÉHO HODNOTENIA 
 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov školy/ 

vzdelávacej organizácie  

  

Predmet vzdelávania/školenia   

Dosiahnutý titul   

 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov školy/ 

vzdelávacej organizácie  

  

Predmet vzdelávania/školenia   

Dosiahnutý titul   

 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov školy/vzdelávacej 
organizácie  

  

Predmet vzdelávania/školenia   

Dosiahnutý titul   

 

RELEVANTNÉ PRACOVNÉ 

SKÚSENOSTI 1 
 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 

zamestnávateľa 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia   

                                                        
 
1 Pre posúdenie požadovanej dĺžky praxe je potrebné, aby uchádzač vždy uvádzal nielen rok, ale aj mesiac 
začatia/ukončenia pôsobenia na každej deklarovanej pracovnej pozícii.  



 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 

  

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 

zamestnávateľa 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia   

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 

zamestnávateľa 

  

Oblasť pôsobenia   

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

   

   

Máte priamu pracovnú skúsenosť v oblasti, ktorá bude predmetom hodnotenia 
- v inštitúciách uplatňujúcich odbor práva: ústredné orgány ŠS, súdy, fakulty, prípadne v iných 

inštitúciách zodpovedných za politiky v oblasti justície, mimovládnych a profesijných 
združeniach zameraných na oblasť justície, 

- procesných, personálnych a organizačných auditov, analytiky a/alebo v oblasti tvorby politík 
založených na dátach a dôkazoch (evidence-based policy), 

- manažérstva kvality,  
- vzdelávania a/alebo manažmentu ĽZ vo VS.  
  

 
Vyznačte: 
 
 
 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 
zamestnávateľa/miesto 
pôsobenia 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia   

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 
zamestnávateľa/miesto 
pôsobenia 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia   

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 
zamestnávateľa/miesto 
pôsobenia 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia   

áno   nie  



 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  

 

 

 

 
 
Máte skúsenosti s realizáciou projektov (prípravou, overovaním, riadením, monitorovaním, kontrolou) 
podporených z fondov EÚ a/alebo iných grantových schém? 
 
Vyznačte: 
 
 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 
zamestnávateľa/ miesto 
pôsobenia/ názov projektu 
a subjektu implementujúceho 
projekt 

Názov programu a fondu 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia/ pozícia vo 
vzťahu k projektu 

  

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

 

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa zamestnávateľa/ 
miesto pôsobenia/ názov 
projektu a subjektu 
implementujúceho projekt 

Názov programu a fondu 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia/ pozícia vo 
vzťahu k projektu 

  

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

Dátum (od – do; rok a mesiac)   

Názov a adresa 
zamestnávateľa/ miesto 
pôsobenia/ názov projektu 
a subjektu implementujúceho 
projekt 

Názov programu a fondu 

  

Oblasť pôsobenia   

Pracovná pozícia/ pozícia vo 
vzťahu k projektu 

  

Hlavné činnosti a zodpovednosť   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

áno   nie  



 

 
 
 
 
 
 
Máte prax v oblasti hodnotenia projektov v rámci fondov EÚ a/alebo iných grantových schém2?  
 
Vyznačte: 
 
 

Dátum hodnotenia (rok 
a mesiac od - do) 

  

Názov programu a fondu   

Názov inštitúcie zodpovednej  
za proces hodnotenia 

  

Oblasť zamerania projektov   

Bližší popis hodnotenia (počet 
hodnotených projektov v rámci 
daného obdobia hodnotenia 
a pod.) 

  

 

Dátum hodnotenia (rok 
a mesiac od - do) 

  

Názov programu a fondu   

Názov inštitúcie zodpovednej  
za proces hodnotenia 

  

Oblasť zamerania projektov   

Bližší popis hodnotenia (počet 
hodnotených projektov 
projektov v rámci daného 
obdobia hodnotenia a pod.) 

  

 

Dátum hodnotenia (rok 
a mesiac od-do) 

  

Názov programu a fondu   

Názov inštitúcie zodpovednej  
za proces hodnotenia 

  

Oblasť zamerania projektov   

Bližší popis hodnotenia (počet 
hodnotených projektov v rámci 
daného obdobia hodnotenia 
a pod.) 

  

 
 

                                                        
 
2 Adminístratívne overovanie ŽoNFP na strane poskytovateľa nie je považované za relevantnú prax v oblasti hodnotenia 
projektov, ale za skúsenosti s realizáciou.  

áno   nie  



 

 
 
 
 

 

                                                        
 
3 Žiadateľ deklaruje ďalšie požadované  vedomosti na odborného hodnotiteľa  v zmysle výzvy na výber  odborných 
hodnotiteľov, ktorej sa chce zúčastniť, prípadne iné relevantné vedomosti podľa uváženia  

ĎALŠIE RELEVANTNÉ 

VEDOMOSTI3   
 

 

ZNALOSŤ OBSAHU 

PROBLEMATIKY A  

PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV 

Z OBLASTI EŠIF – VYZNAČTE: 

 

 

OP EFEKTÍVNA VEREJNÁ 

SPRÁVA       

 

 

SYSTÉM RIADENIA EŠIF PRE  

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014-
2020,  

 

PARTNERSKÁ DOHODA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 

ROKY 2014-2020 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

áno   nie   
 

áno   nie  

 

áno   nie  

 

SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF PRE 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014-2020)       

                             

áno   nie  

ZNALOSŤ OBSAHU PRÁVNYCH 

PRAVIDIEL  Z OBLASTI EŠIF - 
VYZNAČTE:   

 

ZÁKON 292/2014 Z.Z. O 

PRÍSPEVKU POSKYTOVANOM 

Z EŠIF 

 

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO  

PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 
1303/2013 – VŠEOBECNÉ 

NARIADENIE, 

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO  

PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 
1304/2013 – ESF 
 

 

SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI  

 

ZNALOSŤ SLOVENSKÉHO JAZYKA             

(V PRÍPADE, AK SLOVENSKÝ JAZYK NIE JE MATERINSKÝM JAZYKOM, JE ÚROVEŇ JEHO OVLÁDANIA POTREBNÉ  

BLIŽŠIE POPÍSAŤ/ZDOKLADOVAŤ). 

 

 

 

 

áno   nie  

áno   nie  

áno   nie  

 
 
 
 
 áno   nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

INÉ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE 
 

 
 
 
 
 
 
................................................ 

 
                podpis4 

                                                        
 
4 Podpisom udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a osobných údajoch 

získaných z ostatných priložených dokumentov k žiadosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii 
európskych programov, odboru operačného programu EVS na účel zaradenia medzi uchádzačov na pozíciu odborného 
hodnotiteľa. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. 

OVLÁDANIE PRÁCE S PC (WINDOWS, MS OFFICE)                             áno   nie  



 
Príloha č. 4 

 
Hodnotiaci hárok1 pre zaradenie do databázy odborných 

hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF  
pre prioritnú os 2 OP EVS 

 

Meno žiadateľa  

Dátum doručenia žiadosti  

 

 
Oblasť základných kritérií  Poznámka 

Základné kritériá*  
 

Predložil  žiadateľ náležitosti pre  splnenie kritéria dosiahnutia  
vysokoškolského vzdelania II. stupňa?  

A/N 

 
 
 
 

Predložil žiadateľ náležitosti k splneniu kritéria bezúhonnosti? A/N 

 
 
 
 

* Ak v rámci všeobecných podmienok je aspoň jedna odpoveď pri základných kritériách záporná (tzn. N), je žiadateľ 
vylúčený z ďalšieho posudzovania a žiadosť o zaradenie do databázy je zamietnutá. 
 
 

P.č. Kritérium 
Váha 

kritéria 

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa 

Výsledné 
bodové 

hodnotenie 
Zdôvodnenie hodnotenia 

  A B C = A * B  

1. Prax v oblasti     

1.1 

Má žiadateľ prax 
v inštitúciách 
uplatňujúcich odbor 
práva: ústredné orgány 
štátnej správy, súdy, 
fakulty, prípadne v iných 
inštitúciách 
zodpovedných za politiky 
v oblasti justície, 
mimovládnych 
a profesijných 
združeniach zameraných 
na oblasť justície? 
 

 1   

 

                                                        
 
1 Hodnotiaci hárok je súčasne kontrolným zoznamom pre proces výberu odborných hodnotiteľov, pretože zaznamenáva sumárne výsledky vyhodnotenia  
kritérií  pre zaradenie žiadateľa do databázy. 
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1.2 

Má žiadateľ prax v oblasti 
procesných, 
personálnych a 
organizačných auditov? 

1   

 

1.3 

Má žiadateľ prax v 
oblasti analytiky 
a/alebo v oblasti tvorby 
politík založených na 
dátach a dôkazoch 
(evidence-based policy)?  
 

1   

 

1.4 
Má žiadateľ prax v oblasti  
manažérstva kvality? 

1   

 

1.5 

Má žiadateľ prax v 
oblasti vzdelávania 
a/alebo manažmentu  
ľudských zdrojov vo VS?  
 

1   

 

Celkový zisk 0 bodov v časti 1 Prax v oblasti znamená vylúčenie z ďalšieho hodnotenia žiadateľa.  

 

P.č. Kritérium 
Váha 

kritéria 

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa 

Výsledné 
bodové 

hodnotenie 
Zdôvodnenie hodnotenia2 

  A B C = A * B  

2 

Skúsenosti 
s hodnotením, 
prípravou 
a realizáciou 
projektov 

   

 

2.1 

Má žiadateľ 
skúsenosti odborného 
hodnotiteľa projektov 
podporených z  
fondov EÚ 
a/alebo iných 
grantových schém?  

2   

 

                                                        
 
2 Vysvetlenie hodnotiacich kritérií je súčasťou tohto dokumentu (str. 4). 
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2.2 

Má žiadateľ 
skúsenosti 
s realizáciou 
projektov (prípravou, 
overovaním, 
riadením, 
monitorovaním,  
kontrolou) 
podporených z fondov 
EÚ a/alebo iných 
grantových schém? 

1   

 

Celkový zisk 0 bodov  v časti 2 Skúsenosti s hodnotením, prípravou a realizáciou projektov znamená vylúčenie z ďalšieho 
hodnotenia žiadateľa.  

 

P.č. Kritérium 
Váha 

kritéria 

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa 

Výsledné 
bodové 

hodnotenie 
Zdôvodnenie hodnotenia 

  A B C = A * B  

3 Vedomosti    
 

3.1 

Deklaruje žiadateľ vedomosti 
v oblasti  programových 
dokumentov (Partnerská dohoda 
2014-2020, OP EVS, SR EŠIF, 
SFR EŠIF) ? 

1   

 

3.2 

Deklaruje žiadateľ vedomosti 
v oblasti právnych noriem SR a EÚ 

v oblasti štrukturálnych fondov 
(Zákon 292/2014, Nariadenie EÚ č. 
1303/2013 – Všeobecné 
nariadenie, Nariadenie EÚ č. 
1304/2013 – ESF nariadenie)? 

1   

 

Celkový zisk 0 bodov  v časti 3 Vedomosti znamená vylúčenie z ďalšieho hodnotenia žiadateľa.  

 

Skupina hodnotiacich kritérií Maximálny počet bodov Dosiahnutý počet bodov 

1 Prax v oblasti 10  

2 Skúsenosti s hodnotením, prípravou a 
realizáciou projektov 

6 
 

3 Vedomosti 4  

Spolu 20   

 

Žiadateľ splnil  základné kritériá a súčasne dosiahol minimálne 
10 bodov a súčasne v každej bodovanej časti získal aspoň 
stanovený minimálny počet bodov – vyhovel. 
 
Žiadateľ nesplnil základné kritériá alebo nedosiahol minimálne 
10 bodov alebo v každej bodovanej časti nezískal aspoň 
stanovený minimálny počet bodov – nevyhovel. 

 
 vyhovel    

 
 
 

 nevyhovel 
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Meno a priezvisko člena komisie 
 

Podpis  

Dátum  

  

Meno a priezvisko člena komisie  

Podpis  

Dátum  

 
 
 

Vysvetlenie hodnotiacich kritérií 
 
1 Prax v oblasti:  
 

2 body: 

Minimálne  4-ročná  prax v oblasti, ktorá je predmetom jednotlivých kritérií hodnotiaceho hárku (napr. 1.1  prax v inštitúciách 
uplatňujúcich odbor právo, 1.2. v oblasti procesných, personálnych a organizačných auditov, analýz/tvorby politík, 
vzdelávania/manažment ĽZ vo VS,  atď.), doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou. 

1 bod: 

Minimálne 2-ročná prax v oblasti, ktorá je predmetom jednotlivých kritérií hodnotiaceho hárku (napr. 1.1  prax v inštitúciách 
uplatňujúcich odbor právo, 1.2. v oblasti procesných, personálnych a organizačných auditov, analýz/tvorby politík, 
vzdelávania/manažment ĽZ vo VS,  atď.), doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou.  

0 bodov: 

Menej ako 2-ročná prax v oblasti, ktorá je predmetom jednotlivých kritérií hodnotiaceho hárku (napr. 1.1  prax v inštitúciách 
uplatňujúcich odbor právo, 1.2. v oblasti procesných, personálnych a organizačných auditov, analýz/tvorby politík, 
vzdelávania/manažment ĽZ vo VS,  atď.), doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou.  

Celkový zisk 0 bodov  v časti 2 Skúsenosti s hodnotením a realizáciou projektov znamená vylúčenie z ďalšieho 
hodnotenia žiadateľa.  

 
 
2 Skúsenosti s hodnotením, prípravou a realizáciou projektov: 
 
2.1 

2 body:  

Vysoko relevantná prax - minimálne 5 a viac hodnotených projektov za posledných 5 rokov v oblasti odborného hodnotenia 
projektov z fondov EÚ na pozícii hodnotiteľa doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou. 
Vysoko relevantná prax=napríklad odborný hodnotiteľ projektov EŠIF, štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. 

1 bod: 

Relevantná prax minimálne 5 a viac hodnotených projektov v oblasti odborného hodnotenia projektov z iných grantových 
schém, alebo minimálne 2 hodnotené projekty za posledných 5 rokov v oblasti odborného hodnotenia projektov 
EŠIF   doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou. Relevantná prax=napríklad, odborný 
hodnotiteľ iných grantových schém (nórske, švajčiarske fondy a pod.). 

0 bodov: 

Skúsenosť s menej ako 2- hodnotenými projektmi za posledných 5 rokov v oblasti odborného hodnotenia projektov EŠIF 
a/alebo s menej ako 5 hodnotenými projektmi za posledných 5 rokov z iných grantových schém na pozícii hodnotiteľa 
doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou.  
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2.2 

2 body:  

Vysoko relevantná prax minimálne 2 rokov s realizáciou projektov (prípravou, overovaním, riadením, monitorovaním, 
kontrolou)  na strane poskytovateľa, predovšetkým z  fondov EÚ, doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, 
príp. i referenciou. Vysoko relevantná prax=napríklad pracovník na akomkoľvek oddelení súvisiacom s implementáciou 
projektov EŠIF, štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. 

1 bod: 

Relevantná prax minimálne 2 rokov s realizáciou projektov (prípravou, overovaním, riadením, monitorovaním, kontrolou) na 
strane prijímateľa z  fondov EÚ a/alebo iných grantových schém, doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, 
príp. i referenciou. Relevantná prax=napríklad interný pracovník VS na strane prijímateľa projektov EŠIF alebo externý 
spolupracovník pri tvorbe a implementácii projektov EŠIF, štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. 

0 bodov: 

Menej ako  2-ročná  prax v oblasti projektového riadenia, implementácie, monitorovania alebo kontroly projektov z  fondov 
EÚ, doložená životopisom s popisom konkrétnej náplne práce, príp. i referenciou.  

Celkový zisk 0 bodov  v časti 2 Skúsenosti s hodnotením, prípravou a realizáciou projektov znamená vylúčenie 
z ďalšieho hodnotenia žiadateľa.  

 
 
3 Vedomosti: 
 
3.1. 

2 body: 

Znalosť minimálne programových dokumentov 
• OP Efektívna verejná správa 
• Systém riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 
• Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020 
• Systém finančného riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014-2020.  
Znalosť je deklarovaná v životopise žiadateľa.  

1 bod: 

Znalosť minimálne programových dokumentov 
• OP Efektívna verejná správa 
• Systém riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014-2020.  
Znalosť je deklarovaná v životopise žiadateľa.  

0 bodov: 

Žiadateľ nedeklaroval znalosť uvedených relevantných dokumentov.  

 
3.2: 

2 body: 

Znalosť minimálne právnych predpisov: 
• Zákon 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF 
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 – Všeobecné nariadenie 
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 – ESF 
Znalosť je deklarovaná v životopise žiadateľa  

1 bod: 

Znalosť minimálne  právneho predpisu: 
•  Zákon 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF  
Znalosť je deklarovaná v životopise žiadateľa 

0 bodov: 

Žiadateľ nedeklaroval znalosť uvedených relevantných dokumentov.  

Celkový zisk 0 bodov  v časti 3 Vedomosti znamená vylúčenie z ďalšieho hodnotenia žiadateľa.  
 


