
            
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY  

 

sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie  

operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

 

VYHLASUJE  

 

VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE  

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV ESF 

 

pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ, 

 špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom 

na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. november 2016 

Dátum uzavretia výzvy: otvorená výzva (t.j. bez termínu uzávierky) 



            
 

1 Predmet výzvy  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO pre OP ĽZ“) vyhlasuje výzvu na 

výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) 

spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu za účelom zostavenia databázy 

odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie operačného 

programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. 

 

Databáza odborných hodnotiteľov sa vytvára pre špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a 

efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ s cieľom 

zabezpečiť transparentnú, objektívnu a kvalitnú realizáciu hodnotiaceho procesu národných 

a dopytovo-orientovaných projektov s využitím externých kvalifikovaných odborníkov. 

 

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej len „uchádzač“) musí 

splniť  všeobecné a špecifické kritériá vyplývajúce z tejto výzvy a postupovať v súlade s jej 

ustanoveniami.  

Cieľom procesu výberu žiadostí o NFP je vykonať odborné hodnotenie, nezávislé, objektívne 

a transparentné posúdenie súladu žiadostí o NFP s kritériami pre výber projektov. Náplň práce 

odborných hodnotiteľov spočíva najmä v: 

 posúdení žiadostí o NFP z hľadiska ich prínosu k cieľom a výsledkom OP ĽZ, 

prioritná os Vzdelávanie, a súladu navrhovaných projektov s programovými 

dokumentmi a požiadavkami príslušnej výzvy/vyzvania v rámci špecifického cieľa 

1.4.1 prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ  ako aj relevantnosti projektu,  harmonogramu 

aktivít, atď.; 

 posúdení navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít; 

 posúdení administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o NFP vrátane jeho 

finančnej spôsobilosti, odbornosti a skúseností; 

 posúdení finančných a ekonomických náležitostí žiadostí o NFP, ako je posúdenie 

oprávnenosti a  efektívnosti plánovaných nákladov. 

 

Úspešní uchádzači musia byť schopní realizovať odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

spôsobom, ktorý napĺňa prísne kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia 

rešpektovať pravidlá predchádzania 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 EŠIF“).  

2 Potrebné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa 

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP predkladá: 



            
 

1) Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 1.4.1 

prioritnej osi č.1 vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje pre programové 

obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „žiadosť“), ktorá je súčasťou prílohy č.1.  

2) Štruktúrovaný životopis vo formáte Europass – dostupný on-line na webovom sídle 

Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania ako formulár na stiahnutie vo 

formáte .odt, a .doc a inštrukciami na vyplnenie a príkladmi 

(https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions) alebo ako formulár na on-line vyplnenie a následné stiahnutie vo               

formáte .pdf do počítača (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose). 

V životopise je potrebné uviesť odborné predpoklady pre špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť 

kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových 

kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie za účelom overenia spôsobilosti 

pre výkon hodnotenia  

3) Doklad o vzdelaní – kópia vysokoškolského diplomu, certifikátov.  

4) Ďalšie prílohy podľa vlastného uváženia (kópie dokladov o odbornej spôsobilosti, 

referencie v relevantnej oblasti, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením 

projektov financovaných z fondov EŠIF a pod.). 

 

Žiadosti (vrátane príloh) nespĺňajúce vyššie uvedené náležitosti budú vyradené z evidencie 

v prípade, ak ani po výzve nebudú chýbajúce náležitosti v požadovanej lehote doplnené. 

Spracovanie osobných údajov uchádzačov o pozíciu odborných hodnotiteľov podlieha zákonu 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3 Podmienky zaradenia uchádzačov do databázy odborných hodnotiteľov 

Podmienky zaradenia uchádzačov do databázy odborných hodnotiteľov – kritériá 

výberu (je potrebné splniť obidve kritériá súčasne): 
1. Všeobecné kritériá  

2. Špecifické - odborné kritériá 

 

1 Všeobecné kritériá: 

 Nestrannosť - z dôvodov zachovania nestrannosti nebudú tí uchádzači o pozíciu 

odborného hodnotiteľa, ktorí sú zamestnancami SO pre OP ĽZ, prioritná os č. 1 

Vzdelávanie alebo členmi Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ alebo členmi Komisie 

pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ  pre prioritnú os Vzdelávanie, zaradení do 

databázy odborných hodnotiteľov, 

 Štátne občianstvo SR, 

 Právna spôsobilosť a bezúhonnosť – vyhlásenie je súčasťou žiadosti o zaradenie do 

databázy odborných hodnotiteľov, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 Úplnosť predložených dokumentov uvedených v časti 2 tejto výzvy 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose


            
 

2 Špecifické - odborné kritériá
1
: 

2.1 Vzdelanie (požaduje sa splnenie oboch kritérií) 

 dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a  

 prax min. 3 roky v oblastiach špecifického cieľa 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie 

(viď bližšie Požadovaná prax) 

 

2.2 Požadovaná prax: 

Uchádzači sa môžu uchádzať o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na základe 

svojich skúseností v oblastiach špecifického cieľa 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť 

celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a 

zvyšovanie kvalifikácie
2
: 

 

 zvýšenie účasti dospelých na CŽV  

 rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce  vrátane IKT, 

zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. 

 vytvorenie systému kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, 

neformálneho a informálneho vzdelávania (validácia výsledkov) 

 prepojenie systému vzdelávania s trhom práce  

 priebežné revidovanie a aktualizácia Národného kvalifikačného rámca a Národnej 

sústavy kvalifikácií v súlade s Európskym kvalifikačným rámcom reflektujúc Národný 

kvalifikačný rámec voči Európskemu kvalifikačnému rámcu 

 

Ďalšie  predpoklady odborného hodnotiteľa: 

 znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Operačný program Ľudské 

zdroje, Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020 (viď časť Odkazy), 

 znalosť platných právnych predpisov SR a  EÚ v oblasti európskych štrukturálnych a 

investičných fondov (viď časť Odkazy), 

 schopnosť analyzovať projektové zámery, 

 znalosť ekonomického hodnotenia projektov a ich previazanosti prostredníctvom 

merateľných ukazovateľov, 

 schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov plánovaných 

v žiadostiach o NFP vo vzťahu k cieľom projektu, 

 skúsenosti z oblasti hodnotenia, schvaľovania a realizácie projektov podporených 

z finančných prostriedkov EÚ a dotačných a grantových schém za ostatných 5 rokov
3
, 

 ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet,  

 vítané sú skúsenosti s kontrolou, riadením projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov alebo auditom projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a/alebo 

dotačných schém. 

 

                                                           
1
 Špecifické – odborné kritériá musia byť splnené súčasne (t.j. obidve naraz) 

2
 Podmienku požadovanej praxe je možné naplniť aj čiastkovou praxou v jednotlivých oblastiach, pričom dĺžka 

praxe má byť po spočítaní čiastkových praxí minimálne 3 roky. 
3
 Uchádzač popíše preukázateľné skúsenosti v životopise vrátane uvedenia operačných programov resp. schém 



            
 

Osobnostné predpoklady: 

 zodpovednosť 

 vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti 

 schopnosť pracovať pod časovým tlakom 

 dodržiavanie termínov 

 schopnosť formulovať závery 

4 Miesto a spôsob zaslania žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

vrátane príloh 

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pošle uchádzač v elektronickej 

forme na adresu esf.vzdelavanie@minedu.sk , pričom do predmetu správy uvedie „Odborný 

hodnotiteľ PO Vzdelávanie OP ĽZ“ spoločne s požadovanými prílohami, ktoré budú 

z dôvodu ochrany osobných údajov zbalené do archívu (napr. vo formáte .rar alebo .zip) 

a zabezpečené heslom
4
.  

A SÚČASNE 

v písomnej forme s označením „Odborný hodnotiteľ PO Vzdelávanie OP ĽZ – 

neotvárať“ na obálke na adresu: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

odbor riadenia programov ESF 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Pre doručenie je rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti na prepravu (dátum pečiatky pošty, 

prípadne kuriérskej služby), resp. dátum osobného doručenia žiadosti. Osobne je možné 

žiadosť priniesť  na vyššie uvedenú adresu, do podateľne, v čase úradných hodín: 

Podateľňa - úradné hodiny: 

Pondelok:  8.00 - 14.00 hod. 

Utorok:      8.00 - 15.30 hod. 

Streda:       8.00 - 15.30 hod. 

Štvrtok:     8.00 - 15.30 hod. 

Piatok:       8.00 - 14.00 hod. 

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod. 

Podateľňa sa nachádza na prízemí. 

                                                           
4
 Heslo k otvoreniu Žiadosti v elektronickej forme je potrebné poslať v rámci samostatného e-mailu na adresu 

esf.vzdelavanie@minedu.sk 

mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk


            
 

5 Termín uzávierky 

Výzva pre prijímanie žiadostí uchádzačov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov je 

otvorená, t.j. bez termínu uzávierky.  

6 Výber uchádzačov o zaradenie do databázy 

Všetky žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 1 

Vzdelávanie  OP ĽZ, špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného 

vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie, budú posúdené po odbornej, ako aj formálnej stránke. Uchádzači, ktorí budú 

spĺňať zverejnené kritériá na základe zhodnotenia doručených podkladov k výberu uchádzača 

na pozíciu odborného hodnotiteľa, budú následne zaradení do databázy odborných 

hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie 

OP ĽZ, špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s 

dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

 

Nesplnenie všetkých stanovených podmienok – kritérií výberu má za následok nezaradenie do 

databázy. 

 

V prípade ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať SO pre OP ĽZ pochybnosti o úplnosti 

alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, SO pre OP ĽZ vyzve 

elektronicky uchádzača na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu 

údajov a stanoví lehotu na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov.  

 

V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany uchádzača bude mať SO pre 

OP ĽZ pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti uchádzača a 

jej prílohách, žiadosť a prílohy nebudú zaradené do posudzovania a výberu žiadostí o 

zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov a SO pre OP ĽZ ich vráti uchádzačovi. 

 

Podmienku celkovej požadovanej praxe (3 roky) je možné naplniť aj čiastkovou praxou 

získanou v jednotlivých oblastiach.  

 

Preukázateľné skúsenosti v oblasti štrukturálnych fondov je potrebné uviesť ako súčasť 

štruktúrovaného životopisu.  

 

Predložené žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov budú posudzované 

Pracovnou skupinou pre výber odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP 

ĽZ. 

Všetci uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené v tejto výzve a budú kladne posúdení 

Pracovnou skupinou pre výber odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP 

ĽZ, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP 

predložených v rámci špecifického cieľa 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ.   

 



            
 

Úspešní, ale aj neúspešní uchádzači budú o výsledku (zaradení alebo nezaradené do databázy 

odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP) informovaní prostredníctvom emailu. 

 

Odborný hodnotiteľ musí postupovať pri výkone odborného hodnotenia v súlade 

s dokumentom „Kritériá pre výber projektov OP ĽZ a metodiku ich uplatňovania“ (viď 

Odkazy). 

Proces  a podmienky v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP upravuje Príručka pre 

odborných hodnotiteľov, ktorá bude k dispozícii v rámci výkonu odborného hodnotenia.  

7 Poskytovanie informácií 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  

sekcia štrukturálnych fondov EÚ  

odbor riadenia programov ESF 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Weiss 

Email: peter.weiss@minedu.sk; esf.vzdelavanie@minedu.sk  

Telefonický kontakt: 02/593 74 505 

8 Odkazy 

Partnerská dohoda na roky 2014-2020:  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/  

 

Operačný program Ľudské zdroje:  

http://www.minedu.sk/12934-sk/programove-dokumenty/ 

 

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

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20150101  

 

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

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SK:PDF 

 

Kritériá pre výber projektov OP ĽZ a metodika ich uplatňovania: 

http://www.minedu.sk/kriteria-pre-vyber-projektov-op-ludske-zdroje-a-metodika-ich-

uplatnovania/  

 

 

mailto:peter.weiss@minedu.sk
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.minedu.sk/12934-sk/programove-dokumenty/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20150101
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SK:PDF
http://www.minedu.sk/kriteria-pre-vyber-projektov-op-ludske-zdroje-a-metodika-ich-uplatnovania/
http://www.minedu.sk/kriteria-pre-vyber-projektov-op-ludske-zdroje-a-metodika-ich-uplatnovania/


            
 

9 Prílohy 

1. Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 1.4.1 

prioritnej osi č.1 vzdelávanie operačného programu ľudské zdroje pre programové 

obdobie 2014 – 2020 

2. Odporúčania pre uchádzačov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 


