
Elektronicky Listinne

Elektronický dokument 
(Elektronický úradný 

dokument, Dokument 
vytvorený zaručenou 

konverziou)

Elektronický dokument 
neoverený  (Naskenovaný 

dokument alebo inak 
vytvorený neautorizovaný 
elektronický dokument)

Originál Overená kópia Neoverená kópia Overenie podpisu
Overenie 

podpisov a 
odlačkov 

Elektronicky Listinne

Doklad preukazujúci splnenie podmienky finančnej spôsobilosti x x
Súhlas na vyžiadanie výpisu z registra trestov x x
Doklady preukazujúce splnenie podmienky oprávnenosti výdavkov a 
oprávnenosti nárokovanej výšky výdavkov na financovanie x x
Iné dokumenty definované v príslušnej výzve x x

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Defa
ult.aspx?IdService=271967

cez agendový IS cez agendový 
x

https://www.itms2014.sk/
cez e-mail cez e-mail

-
kontaktný e-mail URL 

Podporná dokumentácia x x
Účtovné doklady x x
Účtovné záznamy x x
Ďalšia dokumentácia preukazujúcu oprávnenosť výdavku x x

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Defa
ult.aspx?IdService=271967

cez agendový IS cez agendový 
x

https://www.itms2014.sk/
cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail URL 
Životopis vo formáte Europass x
Prax v oblasti/ach špecifického cieľa/cieľov prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie x
Referencie uchádzača o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 
žiadostí o NFP prioritnej Vzdelávanie OP ĽZ x
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní x
Ďalšie prílohy podľa vlastného uváženia v zmysle výzvy x

cez agendový IS cez agendový 

cez e-mail cez e-mail

hodnotitel.vzdelavanie@minedu.sk URL 

relevantná podporná dokumentácia v závislosti od charakteru zmeny x

cez agendový IS cez agendový 

cez e-mail cez e-mail
X

kontaktný e-mail URL 
Doklad o vzdelaní x x
Životopis x x x x
Potvrdenie o praxi od zamestnáveteľa / opis činností vykonávaného miesta / 

výpis z príslušného registra s vyznačením relevantných činností 
preukazujúcich požadovanú prax 

x x

Iné voliteľné prílohy x x
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Defa

ult.aspx?IdService=314586 

cez agendový IS cez agendový 
x

x

5. Prihláška do zoznamu odborných 
hodnotiteľov v rámci OP VaI

cez UPVS

X

cez UPVS

4. žiadosť o zmenu projektu

cez UPVS

X

cez UPVS

x

3.

 Žiadosť o zaradenie do databázy 
odborných hodnotiteľov pre špecifický 
cieľ/ciele prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie 
operačného programu Ľudské zdroje

cez UPVS

X

cez UPVS

2.  Žiadosť o platbu 

cez UPVS

X

cez UPVS

Spoplatnená služba /Poplatok

1.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok  

cez UPVS

X

cez UPVS

x

Por. číslo Názov tlačiva /dokumentu

Spôsob doručovania 

Zoznam príloh

Elektronické podanie Listinné podanie



https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-
sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/

cez e-mail cez e-mail
x

opvai@minedu.sk URL 
dokumentácia/podporná dokumentácia x x x
Čestné prehlásenia o úplnosti dokumentácie x
Čestné prehlásenie zainteresovanej osoby ku konfliktu záujmov x
 

cez agendový IS
cez agendový 

IS
x

https://www.itms2014.sk/
cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail URL 

6.  Žiadosť o finančnú kontrolu/kontrolu 
verejného obstarávania

cez UPVS

X

cez UPVS


