
 
 

 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

ako Riadiaci orgán  

pre Integrovaný regionálny operačný program  

vyhlasuje 

výzvu č.1/2022/PO7/ŠC7.6 na výber odborných hodnotiteľov 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). 

 

 

 

Prioritná os 

 

7. REACT EÚ 

Špecifický cieľ 7.6 Predprojektová príprava 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  21.03.2022 

Dátum uzavretia výzvy: uzavretá 

Vyhodnocovací termín: 14.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Základné informácie 

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje túto 

výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „výzva“)                       

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, za účelom výkonu odborného hodnotenia 

pre: 

 Prioritnú os č. 7: REACT EÚ 

 Špecifický cieľ a aktivity 

7.6 – Projektová príprava  

a. Obstaranie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná 

prognóza, územno-technické podklady, napr. technické štúdie, súhrnné technické správy, 

podklady získané realizáciou geologických úloh).   

c. Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej oprávnenou osobou;  

d. Obstaranie regulačných plánov (i dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia);  

e. Obstaranie územných štúdií (zamerané na verejnú technickú a dopravnú infraštruktúru, verejné 

priestranstvá a krajinu);  

f. Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného autorizovanou osobou;  

 

II. Kritériá pre zaradenie žiadateľov do zoznamu odborných hodnotiteľov 

 

Žiadatelia musia spĺňať všetky nižšie uvedené všeobecné a odborné kritériá, ktorých splnenie je nutné 

preukázať uvedeným spôsobom 

 

A) Všeobecné kritériá 

 

Kritérium  

Spôsob 

preukázania 

splnenia kritéria 

Splnenie kritéria Poznámka 

Bezúhonnosť 

žiadateľ predkladá 

čestné vyhlásenie 

(príloha č. 2 výzvy) 

žiadateľ čestným 

vyhlásením 

preukáže, že 

nebol právoplatne 

odsúdený za 

úmyselný 

trestný čin. 

RO pre IROP 

vyžaduje  výpis z 

registra trestov nie 

starší ako 3 

mesiace pred 

uskutočnením 

odborného 

hodnotenia  iba raz,                   

a to pred prvým 



 
 

 
 

výkonom 

odborného 

hodnotenia1, 

(zamestnanci, ktorí 

sú povinní v zmysle 

platných právnych 

predpisov 

preukázať svoju 

bezúhonnosť 

svojmu 

zamestnávateľovi 

alebo je 

bezúhonnosť 

predpokladom pre 

výkon ich práce 

/napr. štátny 

zamestnanci/ výpis 

z registra trestov 

nepredkladajú) 

Plná spôsobilosť na 

právne úkony 

žiadateľ predkladá 

čestné vyhlásenie 

(príloha č. 2 výzvy) 

 

žiadateľ čestným 

vyhlásením 

preukáže, že 

je spôsobilý na 

právne 

úkony 

- 

Znalosť slovenského 

jazyka 

žiadateľ predkladá 

čestné vyhlásenie 

(príloha č. 2 výzvy) 

žiadateľ čestným 

vyhlásením 

preukáže, že 

má dobrú znalosť 

slovenského jazyka 

- 

 

B) Odborné kritériá 

 

  

 

Kritérium  

Spôsob 

preukázania 

splnenia kritéria 

Splnenie kritéria Poznámka 

1. Dosiahnuté vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa 
žiadateľ predkladá 

žiadateľ 

prostredníctvom 

životopisu a kópie 

- 

                                                           
1 Odborný hodnotiteľ je povinný informovať o každej zmene vo vzťahu k poskytnutým údajom z predloženého výpisu z registra   

trestov, ako aj predloženia nového výpisu z registra trestov v prípade, ak tieto údaje majú vplyv na splnenie povinnosti 
týkajúcej sa byť bezúhonný 
 



 
 

 
 

Životopis vo 

formáte Europass2 

a kópiu 

dokladu 

o dosiahnutom 

vysokoškolskom 

vzdelaní min. II. 

stupňa 

dokladu 

o dosiahnutom 

vzdelaní preukáže 

požadované min. 

dosiahnuté 

vzdelanie. 

2.A Najmenej tri roky praxe                       

v oblastiach územného 

plánovania (urbanistická štúdia, 

územný generel, územná 

prognóza, územno-technické 

podklady získané realizáciou 

geologických úloh), stavebného 

konania, územných štúdií 

(zamerané na verejnú technickú 

a dopravnú infraštruktúru, 

verejné priestranstvá a krajinu), 

regulačných plánov, realizačných 

projektov stavieb, a to 

v projekčnej/prípravnej/plánovac

ej/schvaľovacej činnosti v rámci 

predmetných oblastí.  

 

ALEBO 

2.B skúsenosť s hodnotením 

/posudzovaním projektov 

(financovaných z fondov EÚ alebo 

akýchkoľvek iných dotačných 

mechanizmov)  zameraných na - 

obstaranie územnoplánovacích 

podkladov (   urbanistická štúdia, 

územný generel, územná 

prognóza, územno-technické 

podklady, napr. technické štúdie, 

súhrnné technické správy, 

podklady získané realizáciou 

geologických úloh),  obstaranie 

dokumentácie pre vydanie 

žiadateľ predkladá 

Životopis vo 

formáte Europass 

žiadateľ 

prostredníctvom 

životopisu 

preukáže 

požadovanú min. 3 

ročnú3 prax 

v požadovanej 

oblasti resp. 

skúsenosť 

s posudzovaním/h

odnotením 

projektov 

v stanovenom 

rozsahu 

- 

                                                           
2 Životopis v požadovanom formáte je možné vytvoriť prostredníctvom webovej stránky https://europa.eu/europass/sk 
3 Hodnotenie žiadostí o NFP s výškou žiadaného NFP nad 5 miliónov EUR bude umožnené iba hodnotiteľom 
s praxou v požadovanej oblasti v trvaní minimálne 10 rokov. (MP CKO č. 29) 



 
 

 
 

stavebného povolenia, 

Obstaranie regulačných plánov (i 

dokumentácie pre vydanie 

územného rozhodnutia), 

obstaranie územných štúdií 

(zamerané na verejnú technickú a 

dopravnú infraštruktúru, verejné 

priestranstvá a krajinu), 

obstaranie realizačného projektu 

stavby, a to v minimálnom 

rozsahu 10 žiadateľom 

komplexne 

vyhodnotených/posúdených 

projektov. 

 

 

Žiadatelia, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá (kritérium 1 a kritérium 2A alebo 2B), 

automaticky nebudú zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

 

C) Ďalšie znalosti/skúsenosti 
 

Okrem vyššie uvedených všeobecných a odborných kritérií sú vítané i ďalšie odborné znalosti,                            

o ktorých informuje žiadateľ prostredníctvom vyplnenia prílohy č. 3 výzvy – prehľad o ďalších 

znalostiach/skúsenostiach napr.: 

 znalosť programových a strategických dokumentov a riadiacej dokumentácie v danej oblasti: 

- Integrovaný regionálny operačný program; 

- Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020; 

- príručky a usmernenia RO pre IROP; 

 znalosť zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov; 

 znalosť zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov; 

 znalosť problematiky poskytovania pomoci z ŠF/EŠIF (2007-2013/2014-2020); 

 znalosť finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a výnosov projektu; 

 skúsenosti s hodnotením projektov; 

 a iné. 

 

Od úspešného žiadateľa sa vyžaduje vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť 

pracovať pod časovým tlakom a schopnosť dodržiavať stanovené termíny. 

 

 

 

 



 
 

 
 

III. Kritériá pre zaradenie žiadateľov do zoznamu odborných hodnotiteľov 

 

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov postupujú pri zostavovaní a predkladaní žiadosti 

o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (ďalej „žiadosť“) nasledovne: 

 

1. Žiadateľ vyplní Žiadosť (príloha č. 1 výzvy), ktorej súčasťou je, okrem základnej identifikácie 

žiadateľa a špecifického cieľa, pre ktorý žiada o zaradenie do zoznamu, aj súhlas                                                      

so spracovaním údajov  a prehlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných/deklarovaných údajov; 

2. Ako prílohy žiadosti žiadateľ predkladá: 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, spôsobilosti na právne úkony a ovládaní slovenského jazyka 

(príloha č. 2 výzvy), ktoré nebude staršie ako 1 mesiac pred predložením žiadosti; 

- životopis vo formáte Europass s uvedením aktuálnych informácií o žiadateľovi ku dňu predloženia 
žiadosti (prax v oblasti, súvisiacej s predmetom odborného hodnotenia záujemca popíše v časti 
životopisu „Referencie“, s uvedením oblasti, v ktorej získal prax a s uvedením počtu rokov, počas 
ktorých na danej pozícii pôsobil); 

- doklad o vzdelaní - kópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie , resp. iného 
relevantného dokladu; 

- referencie od zamestnávateľa, odberateľa služieb, alebo objektívne overiteľné referencie; 
- prehľad o ďalších znalostiach/skúsenostiach (príloha č. 3 výzvy) s uvedením aktuálnych informácií 

ku dňu predloženia žiadosti; 

- žiadateľ môže predložiť aj nepovinné prílohy podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov                       

a pod.). 

3.  Žiadateľ predkladá všetky dokumenty uvedené v bode 1. a 2. e-mailom na adresu irop@mirri.gov.sk  

vo forme podpísaného scanu (pokiaľ nie je stanovené výslovne  pri konkrétnom dokumente inak) 

prostredníctvom stanovených formulárov. V prípade, ak žiadateľ  nepredloží niektorú 

z požadovaných príloh, neuvedie požadovaný rozsah informácií, informácie sú neúplné alebo 

nejasné, RO pre IROP môže podľa závažnosti: 

- dožiadať od žiadateľa doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu 

údajov/formulárov s určením lehoty na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov/formulárov  

alebo 

- vyradiť takéto žiadosti z ďalšieho procesu z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí žiadosti. 

4.  Žiadosť je potrebné predložiť kedykoľvek od dňa vyhlásenia výzvy do termínu uzavretia výzvy4                         

na adresu irop@mirri.gov.sk . 

5.  RO pre IROP stanovil pre efektívny zber a vyhodnocovanie žiadostí vyhodnocovací termín.                            

K jednotlivým vyhodnocovacím termínom budú posudzované všetky žiadosti doručené                                             

do stanoveného termínu.  

6.  Žiadateľ v predmete e-mailu uvedie: „Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov 

IROP“, kód výzvy „1/2022/PO7/SC7.6“.  

7.  Po posúdení splnenia kritérií uvedených v časti II. a formálnych náležitostí uvedených v tejto časti 

bude žiadateľ informovaný  písomne (e-mailom) o zaradení/nezaradení do zoznamu odborných 

hodnotiteľov žiadostí o NFP s určením konkrétneho/konkrétnych špecifického cieľa/špecifických 

cieľov. 

                                                           
4 Pri otvorených výzvach RO pre IROP min. 7 kalendárnych dní pred plánovaným ukončením výzvy oznámi na svojom 
webovom sídle (www.mpsr.sk) termín ukončenia výzvy. 

mailto:irop@mirri.gov.sk
mailto:irop@mirri.gov.sk


 
 

 
 

 

 IV. Výber žiadateľov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

 

1. Každá zaslaná žiadosť bude posúdená po formálnej stránke, ktoré bude spočívať v overení splnenia 

kompletnosti žiadosti a jej príloh. Pri žiadostiach, ktoré budú predložené na nesprávnom formulári, 

budú obsahovať neúplné alebo nejasné údaje, sa uplatňuje postup uvedený v časti III. bod 3 tejto 

výzvy.  

2. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti podľa bodu 1. budú následne hodnotené podľa 

stanovených všeobecných a odborných kritérií na výber odborných hodnotiteľov uvedených v časti 

II. tejto výzvy. Predmetné kritériá majú vylučujúci charakter a na úspešné zaradenie žiadateľa                      

do zoznamu odborných hodnotiteľov je nevyhnutné splnenie všetkých všeobecných a odborných 

kritérií. 

3. Žiadatelia, ktorí v procese hodnotenia splnia všetky stanovené kritériá, budú následne zaradení              

do zoznamu odborných hodnotiteľov pre dané špecifické ciele IROP a bude im vystavený menovací 

dekrét, ktorého originál bude zaslaný poštou na adresu trvalého bydliska žiadateľa.  

4. RO pre IROP po vykonaní posúdenia žiadosti písomne informuje žiadateľov o výsledku tohto 

posúdenia a ich zaradení/nezaradení do databázy OH. 

5. Odborní hodnotitelia budú svoju činnosť v rámci výkonu odborného hodnotenia vykonávať                  

na základe dohody o vykonaní práce. 

6.  RO pre IROP si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadateľov, pri 

ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení žiadostí o NFP aj v rámci iných operačných 

programov identifikované vážne a preukázateľné pochybenia pri hodnotení alebo opakovaná 

nedostupnosť hodnotiteľa pre odborné hodnotenie a to aj napriek skutočnosti, že by splnili určené 

kritériá. 

 

V. Odmeňovanie 

 

Odmeňovanie odborných hodnotiteľov bude prebiehať súlade s príslušnou internou smernicou 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 4/2021 z 1. apríla 

2021 o dohodách a prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ďalšou relevantnou riadiacou 

dokumentáciou. 

 

Výška odmeny za vykonané odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok                                     

je stanovená nasledovne: 

Tabuľka 1 

Výška žiadaných výdavkov žiadosti Výška odmeny v eurách (brutto) 

Projekt <= 200 000 € 100,00 

Projekt > 200 000 € <= 800 000 € 200,00 

Projekt > 800 000 € 300,00 

 



 
 

 
 

V prípade vykonania odborného hodnotenia v rozsahu len vylučovacích alebo len bodovaných kritérií 

prislúcha hodnotiteľovi 50% z odmeny podľa tabuľky 1 (t.j. 50% z príslušnej odmeny podľa sumy 

projektu). 

 

VI. Ďalšie informácie 

 

1. Bližšie informácie k tejto výzve je možné získať elektronicky na adrese: 

alexandra.mucha.mincevova@mirri.gov.sk , resp. na telefónnom čísle: 02/2092 8709. 

2.  Vytvorený zoznam odborných hodnotiteľov bude slúžiť pre účely výberu hodnotiteľov, ktorí 

následne budú realizovať hodnotenie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých vyhlasovaných a následne 

administrovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dané špecifické ciele. Odborní 

hodnotitelia budú vyberaní zo zoznamu platného v čase začatia výkonu odborného hodnotenia 

konkrétnej výzvy. RO pre IROP si vyhradzuje právo kedykoľvek vytvorený zoznam aktualizovať, 

dopĺňať alebo ho zrušiť. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v rámci výzvy                          

na predkladanie žiadostí o NFP sú hodnotiteľom zaradeným do zoznamu odborných hodnotiteľov 

prideľované prostredníctvom príslušnej funkcionality systému ITMS2014+. Odborný hodnotiteľ 

vykonáva odborné hodnotenie na základe hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím 

výborom pre IROP platných v čase výkonu odborného hodnotenia. 

3.  O pridelení žiadosti o NFP za účelom odborného hodnotenia a o začiatku termínu odborného 

hodnotenia je hodnotiteľ informovaný prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonicky. 

4.  Odborné hodnotenie sa môže vykonávať mimo priestoru RO/SO tzv. „hodnotenie z domu“ alebo                 

v sídle RO a/alebo jeho sprostredkovateľských orgánov (v závislosti od miesta doručenia žiadosti                    

o NFP) ak sa tak odborný hodnotiteľ rozhodne a ak to aktuálna situácia umožní (napr. v súvislosti 

s COVID-19 a pod.) 

5.  Odborné hodnotenie môže vykonávať len ten odborný hodnotiteľ, ktorý preukázateľne absolvoval 

školenie odborných hodnotiteľov. Proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP upravuje Príručka                

pre odborných hodnotiteľov. 

6.  Najneskôr v deň začatia výkonu odborného hodnotenia odborný hodnotiteľ predloží výpis z registra 

trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia preukazujúci bezúhonnosť deklarovanú                                 

v čestnom vyhlásení, ktoré predložil ako prílohu žiadosti5. 

7.  Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia 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. Na tento účel bude pred zahájením odborného 

hodnotenia odborný hodnotiteľ vyzvaný na podpis čestného vyhlásenia. 

8.  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 hodnotiteľa pre odborné hodnotenie, opakovaných vážnych pochybení v odbornom 

hodnotení, zistenia konfliktu záujmov a pod. Rozhodnutie o vylúčení/vyňatí zo zoznamu odborných 

hodnotiteľov bude doručené danému hodnotiteľovi písomne. 

                                                           
5 Netýka sa tých odborných hodnotiteľov, ktorí sú ako zamestnanci povinní v zmysle platných právnych predpisov preukázať 

svoju bezúhonnosť svojmu zamestnávateľovi alebo je bezúhonnosť predpokladom pre výkon ich práce /napr. štátny 
zamestnanci.  

mailto:alexandra.mucha.mincevova@mirri.gov.sk


 
 

 
 

VII. Odkazy na relevantné východiskové dokumenty  

 

 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 

 Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020: 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-

irop/integrovany-regionalny-operacny-program/index.html 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie): 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/nariadenie-13032013-cpr/ 

 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/153-sk/zakon-o-prispevku-poskytovanom-z-europskych-

strukturalnych-a-investicnych-fondov/ 

 Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 

2020: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 

 Kritériá pre výber projektov a metodika ich uplatňovania: 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-

irop/hodnotiace-a-vyberove-kriteria/index.html 

 

VIII. Prílohy výzvy 

 

1.  Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

2. Čestné vyhlásenie 

3.  Prehľad o ďalších znalostiach/skúsenostiach 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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