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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

 
ako sprostredkovateľský orgán pre  

Operačný program Integrovaná infraštruktúra  
Prioritnú os 7: Informačná spoločnosť 

  

 

 

 

vyhlasuje  

 

 

 

výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí na výber odborných IT konzultantov pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7: Informačná 

spoločnosť  

(ďalej len „Výzva“) pre: 

 

 

 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

Prioritnú os 7: Informačná spoločnosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  24.01.2022 

Dátum uzavretia výzvy:     otvorená (uzávierka 1.kola 10.02.22, uzávierka 2. kola 03.03.22) 
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Kritériá pre výber odborných IT konzultantov, ktorí budú participovať na príprave IT 
projektov pre subjekty verejnej správy, ktoré prejavia záujem  zapojiť  sa  dopytovo-
orientovaných výziev a pripravujú národné projekty v rámci Operačného programu 
Integrovanej štruktúry, Prioritná os 7, Informačná spoločnosť (ďalej len „PO7 OPII“).  

 
Informácie o pracovnom mieste: 
Úlohou odborného IT konzultanta je participácia na príprave stanovenej projektovej dokumentácie 
(projektový zámer, prístup k projektu, TCO/CBA, Žiadosť o NFP a pod.) pre žiadateľov o NFP z 
prostredia verejnej správy. Pôjde najmä o inštitúcie štátnej správy, ako sú ministerstvá, ostatné 
ústredné orgány štátnej správy a územná samospráva.  
Druh pracovného pomeru:  dohoda o vykonaní práce (350h/rok)  
Mzdové podmienky (brutto):  35-40,- EUR/hod.  

 

Žiadatelia musia spĺňať nižšie uvedené kritéria: 

 
1. Všeobecné kritériá 

- bezúhonnosť, 

- plná spôsobilosť na právne úkony,  

- nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov v zmysle zákona 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. 
(Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií pri príprave projektovej dokumentácie, ako aj v záujme 
vylúčenia konfliktu záujmov v priebehu následného schvaľovania žiadosti o NFP, sú odborní IT 
konzultanti povinní podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a 
vylúčení konfliktu záujmov. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po 
ukončení ich pracovnoprávneho vzťahu, resp. iného zmluvného vzťahu). 

2. Požadované skúsenosti, vedomosti a prax  

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

- min. 2 praktické skúsenosti s prípravou IT projektov v rámci OPIS alebo OPII, resp. iných 
zdrojov financovania; 

- min. 2 praktické skúsenosti s realizáciou IT projektov v rámci OPIS alebo OPII; 

- skúsenosti s realizáciou projektov verejnej správy (najmä štátnej správy); 

- znalosť tvorby architektúry IT systémov verejnej správy výhodou; 

- znalosť riadenia projektov vo verejnej správe v súlade s existujúcou reguláciou, najmä 
vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; 

- znalosť PO7 OPII výhodou;  

 
2. Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- silné analytické a kreatívne myslenie; 

- schopnosť zladiť požiadavky viacerých zainteresovaných subjektov; 

- precíznosť a zmysel pre detail; 

- samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť; 

- komunikačné zručnosti; 
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Zoznam požadovaných dokumentov:  
 
1. Životopis vo forme Europass, alebo referencie od zamestnávateľa, odberateľa služieb, alebo 

iné objektívne overiteľné, resp. verejne dostupné referencie, 

2. Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia 

3. Zoznam min. 2 projektov (príloha č. 2 výzvy), v oblasti IT na ktorých žiadateľ pracoval v rámci 
OPIS alebo OPII (žiadateľ uvedie kontaktnú osobu pre overenie potrebných skúseností v 
rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a email), 

4. Ostatné dokumenty dokladujúce odbornosť uchádzača (napr. kópie certifikátov ITIL, 
PRINCE2, TOGAF, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní či absolvovanom školení), 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

6. Čestné vyhlásenie (príloha č. 3 výzvy). 
Pozn: S osobnými údajmi v Žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 
Zaslanie žiadosti (príloha č. 1 výzvy) 
Kompletnú Žiadosť, vrátane príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť jedným z 
nasledujúcich spôsobov: 
- do elektronickej schránky Sprostredkovateľského orgánu pre PO7 OPII (ďalej aj „SO“) 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy,  
- doporučenou poštou,  
- kuriérskou službou.  

 
Na adresu:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  

Sprostredkovateľský orgán pre PO7 OPII  
Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti  
Štefánikova 15  
811 05 Bratislava  

Na obálke musí byť uvedené „Odborný IT konzultant pre PO7 OPII - Neotvárať “ 
 
 

 

 


