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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č.1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 
rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 (ďalej len „zmena“) je najmä: 

- aktualizácia výzvy na základe nových požiadaviek; 
- úprava, spresnenie a zapracovanie zmien v predmete výzvy a v kritériách na výber uchádzačov o 

zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov; 
- úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy; 
- realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na úpravy uvedené 

vyššie. 

Touto zmenou výzvy SO pre OP ĽZ odstráni vo výzve limitujúcu textáciu, ktorá neumožňuje zaradiť do 

zoznamu odborných hodnotiteľov niektorých uchádzačov s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe. Po 

odsúhlasení zmeny výzvy bude SO pre OP ĽZ vyhodnocovať uchádzačov podľa upravených kritérií, čím bude 

možné vybrať viacej uchádzačov do zoznamu odborných hodnotiteľov. Zároveň sa zvýši atraktivita výzvy 

a tým aj počet uchádzačov.  

Popis a zdôvodnenie zmeny 

1. Vo výzve  
 

1. Predmet výzvy 
Úprava limitujúcej textácie v tabuľke. 
 Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textácie, ktorá neumožňuje zaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov niektorých 
uchádzačov s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe. 
 

2. Kritériá na výber odborných hodnotiteľov a spôsob ich overenia 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave textácie, ktorá neumožňuje zaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov niektorých 
uchádzačov s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe.  
 

2. Príloha č.1 výzvy - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov 
Zdôvodnenie zmeny:  
Bola aktualizovaná a upravená textácia v tabuľke, konkrétne v stĺpci „Oblasť zamerania výzvy“, 
s ohľadom na zmenu výzvy. 
 

Príloha č.2 výzvy - Tlačivo absolvovanej praxe a skúseností 
Zdôvodnenie zmeny:  
Bola aktualizovaná a upravená textácia v tabuľke, konkrétne v stĺpcoch „Oblasť“ a „Požadovaná 
prax“, s ohľadom na zmenu výzvy. 
 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 

 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne 
zamerania výziev prioritnej osi 6, v znení Zmeny č.1 

 Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov 

 Príloha č.2 výzvy – Tlačivo absolvovanej praxe a skúseností 

 


