
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

(ďalej len „MIRRI“) ako poskytovateľ dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja  

podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) 

 
 

vyhlasuje 

 
 

„výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu  

odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie  

dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

(ďalej len „výzva“)“ 

 

 

Kód výzvy 009249/2021/OSMRR 

Zameranie výzvy Zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov pre 

hodnotenie projektov v oblasti regionálneho rozvoja  

Dĺžka trvania výzvy: 

Dátum vyhlásenia výzvy 01.04.2021 

Typ výzvy  otvorená 

Termíny jednotlivých kôl 

výzvy sú stanovené 

nasledovne: 

Termín uzavretia 1. kola 20. 04. 2021 

Termín uzavretia 2. kola 20. 05. 2021 

Termín uzavretia 3. kola 21. 06. 2021 

Termín uzavretia 4. kola 31. 08. 2021 

 

V prípade potreby doplnenia ďalších odborných 

hodnotiteľov  môžu byť stanovené ďalšie termíny výzvy. 

Dátum uzavretia výzvy 
MIRRI zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom 

sídle www.mirri.gov.sk najneskôr mesiac pred 

predpokladaným termínom uzavretia výzvy. 
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1. Predmet a cieľ výzvy 

Predmetom výzvy je vytvoriť zoznam odborných hodnotiteľov pre účely odborného 

hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Vyžrebovaní odborní hodnotitelia zo zoznamu odborných hodnotiteľov budú menovaní do 

Komisie pre vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu regionálneho rozvoja 

(ďalej len „komisia“). Hlavným cieľom výzvy je zabezpečiť transparentný, objektívny 

a kvalitný hodnotiaci proces komisie s využitím nezávislých kvalifikovaných odborníkov 

zaradených do zoznamu odborných hodnotiteľov.  

2. Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

Žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov pre  hodnotenie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „odborný hodnotiteľ“)  

predkladá písomnú žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (ďalej len 

„žiadosť“)1 v nasledovnom rozsahu: 

Povinne 

a) podpísaná žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (príloha č. 1 tejto 

výzvy); 

b) podpísaný štruktúrovaný životopis2 s minimálne dvoma referenciami vo formáte 

Europass alebo v inom obvykle používanom formáte; 

c) kópia/e dokladu/ov najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 

Nepovinne 

d) ďalšie prílohy3 (kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením 

projektov v požadovanej oblasti, odporúčacie listy alebo iné doklady potvrdzujúce 

minimálne zadefinovanú požadovanú prax a znalosti v požadovanej oblasti; v prípade 

štátnych zamestnancov postačuje doložiť opis činnosti štátnozamestnaneckého 

miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a dĺžka jej trvania a pod. – dokumenty 

musia byť platné ku dňu ich predloženia). 

3. Miesto a spôsob podania žiadosti 

Žiadosť so všetkými prílohami v písomnej forme v slovenskom jazyku sa doručuje na adresu:  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Sekcia regionálneho rozvoja  

Štefánikova 15 

811 05  Bratislava  

 

                                                           
1 Vypĺňaniu žiadosti venujte zvýšenú pozornosť a zároveň ju vypĺňajte v súlade s inštrukciami uvedenými priamo 

v jej obsahu, nakoľko vyplnená žiadosť bude, okrem iného, predstavovať aj nosný dokument pre zatriedenie 

žiadateľa do relevantnej oblasti špecializácie v rámci zoznamu odborných hodnotiteľov na základe deklarovaných 

znalostí a skúseností v jednotlivých oblastiach. 

2 V štruktúrovanom životopise preukáže splnenie špecifických - odborných požiadaviek podľa časti 5 tejto výzvy. 

3 Predloženie dokumentov uvedených v písm. d) je odporúčané na podporu informácií uvedených v 

štruktúrovanom životopise. 
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Žiadosť a jej prílohy4 je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov najneskôr v deň 

uzavretia výzvy:  

A) elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy vo formáte *.pdf, 

podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom (Odborný hodnotiteľ zároveň zasiela 

žiadosť aj vo formáte *.xlsx); 

 

B) doporučene poštovým podnikom na vyššie uvedenú adresu; 

 

C) osobne v pracovné dni do podateľne MIRRI. 

      

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ SRR“ a „Neotvárať“. 

  

Odborný hodnotiteľ, ktorý podáva podpísanú žiadosť a jej prílohy spôsobom B) a C) zároveň 

posiela žiadosť a jej prílohy v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu.5 Podpísanú 

žiadosť zasiela vo formáte *.pdf  ako aj *.xlsx a požadované prílohy vo formáte .pdf/.jpg ako 

sken na emailovú adresu: linda.javorova@vicepremier.gov.sk, pričom do predmetu správy 

uvedie žiadateľ: „Odborný hodnotiteľ SRR“. Žiadosť doručená v elektronickej forme 

prostredníctvom e-mailu musí byť totožná so žiadosťou doručenou v písomnej forme. 

4. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na webovom sídle poskytovateľa 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html, 

a zároveň elektronickou formou na e-mailovej adrese: linda.javorova@vicepremier.gov.sk  

5. Požiadavky zaradenia žiadateľov do zoznamu odborných hodnotiteľov 

 

Požiadavky na zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov – kritériá výberu: 

A. Všeobecné požiadavky 

B. Špecifické – odborné požiadavky 

C. Osobnostné požiadavky 

 

A. Všeobecné požiadavky: 

1. bezúhonnosť - žiadateľ predkladá v rámci žiadosti čestné vyhlásenie;  

2. plná spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu - žiadateľ predkladá v rámci žiadosti 

čestné vyhlásenie;  

3. nestrannosť6- žiadateľ predkladá v rámci žiadosti čestné vyhlásenie; 

4. ovládanie práce s PC (napr. MS Office, internet) - žiadateľ predkladá v rámci žiadosti 

čestné vyhlásenie;   

5. úplnosť a pravdivosť údajov v predložených dokumentov uvedených v časti 2 tejto výzvy. 

                                                           
4 Žiadosť musí byť vyplnená vo všetkých častiach presne, jednoznačne a zrozumiteľne. 

5 Mailová kapacita do veľkosti 2,5 MB – v prípade príloh vo väčšej veľkosti akceptujeme aj ich rozloženie  

do viacerých e-mailov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať doručovanie elektronických dokumentov 

formou odkazu na externé úložisko. 

6 Žiadateľ nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu (napr. štatutárny orgán, člen 

štatutárneho orgánu, dozornej rady, správnej rady a pod.) s poskytovateľom dotácie.  Ak odborný hodnotiteľ bude 

vykonávať hodnotenie projektov, MIRRI overí podmienku nestrannosti a vylúčenia konfliktu záujmov formou 

čestného vyhlásenia. 

mailto:linda.javorova@vicepremier.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html
mailto:oprr@vicepremier.gov.sk


4 
 

 

B. Špecifické – odborné požiadavky- žiadateľ predkladá životopis a kópie dokladov o 

dosiahnutom vzdelaní: 

1. vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa; 

2. najmenej 5 rokov praxe v oblasti hodnotenia projektov regionálneho rozvoja, verejnej 

správy, rozvojových projektov, inovácií a pod.; 

3. schopnosť analyzovať/posudzovať ekonomickú, technickú a priestorovú stránku 

projektov; 

4. znalosť finančného a ekonomického hodnotenia projektov, administratívnej 

a prevádzkovej kapacity žiadateľa, jeho odbornosti a skúseností; 

5. schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť, realizovateľnosť, udržateľnosť 

a účelnosť výdavkov v predkladaných žiadostiach o poskytnutie dotácie vo vzťahu                   

k cieľom projektu; 

6. ovládam príslušné zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie dokumenty 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja (príloha č. 2 tejto výzvy). 

7. schopnosť posudzovať previazanosť aktivít a cieľov projektu s merateľnými 

ukazovateľmi; 

8. znalosť posúdenia navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít žiadateľa; 

9. schopnosť hodnotiť originálnosť, územný a cezhraničný vplyv, invenčnosť a praktické 

využitie projektu a jeho udržateľnosť. 

 

C. Osobnostné požiadavky: 

Vysoká miera objektivity, čestnosť, diskrétnosť, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, 

časová flexibilita, schopnosť dodržiavať stanovené termíny - žiadateľ predkladá v rámci 

žiadosti čestné vyhlásenie.  

6. Výber žiadateľov  

Na základe prijatých žiadostí vykoná MIRRI vyhodnotenie splnenia formálnych náležitostí 

a požiadaviek, ktoré boli definované v tejto výzve. MIRRI posudzuje splnenie formálnych 

náležitostí, a to doručenie žiadosti a jej príloh riadne a včas, ako aj úplnosť žiadosti a jej 

príloh.  

Za riadne doručenú žiadosť sa považuje taká žiadosť, ktorá bude vyplnená vo všetkých 

častiach presne, jednoznačne a zrozumiteľne podľa tejto výzvy. 

V prípade, ak žiadosť nebude doručená včas (v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

výzve), žiadosť nebude zaradená do zoznamu odborných hodnotiteľov a MIRRI zašle 

tomuto žiadateľovi emailom oznámenie o nezaradení žiadateľa do zoznamu odborných 

hodnotiteľov. 

V prípade, ak bude žiadosť neúplná alebo ak bude mať MIRRI pochybnosti o úplnosti alebo 

pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, MIRRI emailom vyzve 

žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností, alebo nápravu 

nepravdivých údajov a stanoví lehotu na doplnenie, nie však kratšiu ako 5 pracovných dní 

od doručenia žiadateľovi. 
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V prípade, ak aj po doplnení údajov zo strany žiadateľa bude mať MIRRI pochybnosti  

o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, žiadosť nebude 

zaradená do zoznamu odborných hodnotiteľov a MIRRI zašle žiadateľovi emailom 

oznámenie o jeho nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

Do zoznamu odborných hodnotiteľov budú zaradení žiadatelia, ktorí splnia formálne 

náležitosti a požiadavky uvedené vo výzve. Do zoznamu odborných hodnotiteľov nebudú 

zaradení žiadatelia, ktorí nesplnia formálne náležitosti a požiadavky uvedené vo výzve.  

MIRRI po ukončení vyhodnotenia výberu žiadateľov zašle každému žiadateľovi emailom 

oznámenie o zaradení/ resp. nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

MIRRI je v prípade pochybností o pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej 

prílohách oprávnené preveriť pravdivosť týchto informácií, a to na základe výzvy MIRRI na 

predloženie relevantných podkladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na zaradenie do 

zoznamu odborných hodnotiteľov. 

7. Ďalšie informácie 

Zaradením do zoznamu odborných hodnotiteľov nevzniká pracovnoprávny vzťah s MIRRI. 

V prípade výberu odborného hodnotiteľa zo zoznamu odborných hodnotiteľov, za účelom  

odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, 

s ním bude podpísaná dohoda o vykonaní práce v zmysle príslušných právnych predpisov7.  

Upozorňujeme žiadateľov, aby všetky údaje v žiadosti a jej prílohách uviedli pravdivo. 

Odborný hodnotiteľ môže vykonávať hodnotenie aj bez uzavretia dohody o vykonaní 

práce. 

V prípade, ak sa MIRRI po uzavretí dohody o vykonaní práce dozvie o skutočnostiach,  

že žiadateľ uviedol v žiadosti a/alebo jej prílohách nepravdivé informácie týkajúce sa najmä, 

nie však výlučne, splnenia požiadaviek v žiadosti a/alebo ak sa ukáže nepravdivým 

akékoľvek z vyhlásení uvedených v čestných vyhláseniach žiadateľa, je MIRRI oprávnené 

vylúčiť odborného hodnotiteľa z procesu odborného hodnotenia ako aj zo zoznamu 

odborných hodnotiteľov, a to z dôvodu, že ak by MIRRI malo vedomosť v štádiu výberu 

žiadateľa na pozíciu odborného hodnotiteľa o nepravdivosti týchto informácií, tak by 

nezaradilo  žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov, nepristúpilo k výberu odborného 

hodnotiteľa ani k uzavretiu dohody o vykonaní práce. 

Vzhľadom na riziko zneužitia informácií uvedených v podkladoch k žiadostiam 

o poskytnutie dotácie a v jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu 

hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie, sú odborní hodnotitelia povinní pri podpise 

dohody o vykonaní práce podpísať aj čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 

informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Porušenie nestrannosti, zachovania dôvernosti a 

zákazu konfliktu záujmov bude viesť k vylúčeniu odborného hodnotiteľa z odborného 

hodnotenia, ako aj k vylúčeniu odborného hodnotiteľa zo zoznamu odborných hodnotiteľov. 

Odborní hodnotitelia, ktorí budú vyžrebovaní zo zoznamu odborných hodnotiteľov a budú 

súhlasiť s odborným hodnotením žiadostí o poskytnutie dotácie na podporou regionálneho 

                                                           
7 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 



6 
 

rozvoja  budú menovaní za členov komisie. Postavenie, pôsobnosť, zloženie, činnosť a 

priebeh rokovania komisie, postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a spôsob prijímania 

odporúčaní komisiou upravuje štatút komisie. 

Odborní hodnotitelia, ktorým budú na základe žrebovania pridelené žiadostí o poskytnutie 

dotácie, budú zároveň povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia zúčastniť sa aj 

Odborného školenia pre hodnotiteľov v priestoroch poskytovateľa a podpísať aj čestné 

vyhlásenie o oboznámení sa s obsahom uvedeného školenia, s aktuálne platnou schémou 

pomoci de minimis v gescii MIRRI a dokumentmi zverejnenými v rámci príslušného 

hodnoteného oznámenia na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie potrebnými                        

pre proces odborného hodnotenia. 

Odborný hodnotiteľ môže byť vylúčený/vyňatý zo zoznamu odborných hodnotiteľov, a to 

najmä v prípade prijatia žiadosti o vyradenie zo strany odborného hodnotiteľa z dôvodu 

opakovanej nedostupnosti odborného hodnotiteľa, opakovaných vážnych pochybení                           

v odborných hodnoteniach, zistenia konfliktu záujmov, a pod. Rozhodnutie o vylúčení/vyňatí 

zo zoznamu odborných hodnotiteľov bude doručené danému odbornému hodnotiteľovi 

emailom. 

8. Zmena a zrušenie výzvy 

V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena výzvy za účelom optimalizácie, resp. 

jej vhodnejšieho nastavenia, je MIRRI oprávnené výzvu zmeniť. 

Žiadosti podané do termínu zmeny výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť, ak to 

takáto zmena výzvy vyžaduje. MIRRI v tomto prípade emailom informuje uchádzača  

o možnosti zmeny/doplnenia žiadosti a určí na takúto zmenu alebo doplnenie lehotu, ktorá 

trvá do nového termínu uzavretia výzvy, ktorý bol primerane predĺžený.  

O zmene výzvy bude MIRRI informovať na svojom webovom sídle, pričom súčasťou 

informácie bude aj informácia o tom, či je možné, resp. povinné zo strany žiadateľa 

zmeniť/doplniť už podanú žiadosť, ako aj termín na vykonanie zmeny/doplnenia už 

podaných žiadostí.  

MIRRI je oprávnené vyhlásenú výzvu zrušiť na základe rozhodnutia MIRRI, najmä  

z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Žiadosti predložené  

do doby zrušenia vyhlásenej výzvy MIRRI vráti späť žiadateľovi. Informáciu o zrušení 

výzvy, vrátane zdôvodnenia, zverejní MIRRI na svojom webovom sídle.  

Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo MIRRI,               

na ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace  

s vyhlásenou výzvou. 

9. Prílohy výzvy 

1. 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti regionálneho rozvoja, ktorá zároveň 

obsahuje  čestné vyhlásenia žiadateľa. 

2. 
Zoznam príslušných zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a 

ďalších dokumentov v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 
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10.   Povinné prílohy žiadosti8 

1. 
Podpísaný štruktúrovaný životopis s minimálne dvoma referenciami vo formáte 

Europass alebo v inom obvykle používanom formáte. 

2. Kópia/e dokladu/ov najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 

 

                                                           
8 Bližšie špecifikované v časti 2 tejto výzvy 


