
 

 

 
 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
ako Sprostredkovateľský orgán  

pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
 
 
 
 
 
 

vyhlasuje 
 

 výzvu  
 

na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
decentralizovanú podporu - Podpora prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP 

v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre: 

 
 
 
 
 
 

Integrovaný regionálny operačný program  

Prioritnú os 3:  Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Špecifický cieľ 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého 
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií 

 

  



 

Všeobecné informácie 

Projekty, ktoré žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) predkladajú na Sprostredkovateľský 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, Prioritnú os 3 (IROP PO3) budú hodnotené 
odbornými hodnotiteľmi z databázy hodnotiteľov. Hodnotitelia sú vyberaní transparentným 
spôsobom s prihliadnutím na dodržiavanie princípu zamedzenia konfliktu záujmov, princípu 
nestrannosti a nezávislosti. Viac informácií o IROP a súvisiacich výzvach je zverejnených na adrese: 
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-
regionoch--2f0.html 

Kritériá pre zaradenie žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie 
žiadostí o NFP 

Žiadatelia na pozíciu hodnotiteľa sú povinní vyplniť a zaslať žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného 
hodnotiteľa žiadostí o NFP (príloha č. 1 výzvy). 

Žiadatelia musia zároveň spĺňať nižšie uvedené všeobecné a odborné kritériá, ktorých splnenie je 
nutné preukázať uvedeným spôsobom. 

A) Všeobecné kritériá 

Kritérium Spôsob preukázania 
splnenia kritéria 

Splnenie kritéria Poznámka 

Dosiahnuté 
vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 

Žiadateľ predkladá 
životopis (príloha č. 4 

výzvy) a kópiu dokladu 
o dosiahnutom 

vysokoškolskom vzdelaní 
min. II stupňa 

Žiadateľ prostredníctvom 
životopisu a kópie 

dokladu o dosiahnutom 
vzdelaní preukáže 
požadované min. 

dosiahnuté vzdelanie 

 

Bezúhonnosť Žiadateľ predkladá 
čestné vyhlásenie 
(príloha č. 2 výzvy) 

Žiadateľ čestným 
vyhlásením preukáže, že 

nebol právoplatne 
odsúdený za úmyselný 

trestný čin 

Žiadateľ taktiež dokladá 
výpis z registra trestov 

nie starší ako 3 mesiace 
v prípade oznámenia o 
zaradení do databázy 

odborných hodnotiteľov, 
najneskôr však v deň 
začatia odborného 

hodnotenia, na ktoré bol 
odborný hodnotiteľ 

vybraný. 

Plná spôsobilosť na 
právne úkony 

Žiadateľ predkladá 
čestné vyhlásenie 
(príloha č. 2 výzvy) 

Žiadateľ čestným 
vyhlásením preukáže, že 
je spôsobilý na právne 

úkony 
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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 

Vysokoškolské vzdelanie 
v oblasti, ktorá je 

predmetom hodnotenia 
(hudba, scénické umenie, 

tlačené a online médiá, 
audiovizuálne médiá, nové 

médiá, architektúra, módny 
dizajn, priemyselný dizajn, 
grafický dizajn, interiérový 
dizajn, remeselná výroba, 

kultúrne dedičstvo, vizuálne 

umenie a iné), alebo 
minimálne 3 ročná prax 

v oblasti, ktorá je 
predmetom hodnotenia 
(hudba, scénické umenie, 
tlačené a online médiá, 

audiovizuálne médiá, nové 
médiá, architektúra, módny 
dizajn, priemyselný dizajn, 
grafický dizajn, interiérový 
dizajn, remeselná výroba, 

kultúrne dedičstvo, vizuálne 

umenie a iné) a to: 
v projektovom riadení 
a/alebo implementácii 

a/alebo kontroly 
a/alebo hodnotení 

projektov financovaných 
z fondov EÚ a/alebo 

poradenských a/alebo 
konzultačných služieb 

a/alebo výskumnej 
činnosti a/alebo 

pedagogickej činnosti 

Žiadateľ predkladá 
životopis (príloha č. 4 

výzvy) 

Žiadateľ prostredníctvom 
životopisu preukáže 

dosiahnuté 
vysokoškolské vzdelanie 

v oblasti, ktorá je 
predmetom hodnotenia, 
alebo minimálne 3 ročnú 

prax v oblasti, ktorá je 
predmetom hodnotenia 

 

Ďalšie prílohy - kópie 
certifikátov, osvedčení, 
referencie týkajúce sa 

relevantnej praxe a pod. 

 

 

 

 



 

 

C) Ďalšie požadované skúsenosti a vedomosti 
  

a) znalosti relevantných platných právnych predpisov SR a EÚ súvisiacich s implementáciou EŠIF 
(nariadenia EÚ, Systém riadenia štrukturálnych fondov, schémy pomoci a pomoci de minimis, 
atď.); 

b) obsahová znalosť problematiky k danej PO, znalosť programových dokumentov IROP, výzva 
na predkladanie ŽoNFP a pod.; 

c) ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet a iné);  

d) objektivita, nestrannosť, čestnosť, diskrétnosť, presnosť, konzistentnosť, zmysel pre detail, 
svedomitosť, zodpovednosť, analytické schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým 
stresom 
 

 

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov 

Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 292/2014 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Skutočnosť sa dokladá čestným vyhlásením o nestrannosti, zachovaní 
dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (príloha č. 3 výzvy) pred uskutočnením 
odborného hodnotenia. Odbornými hodnotiteľmi nemôžu byť osoby/ blízke osoby, pôsobiace v 
organizácii, ktorá vypracováva alebo predkladá hodnotené projekty (blízkou osobou sa rozumie 
osoba podľa zákona NR SR č. 40/1964 Zb). 

Ďalšie informácie 

Žiadosti o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP doručené v termíne do 
uzávierky výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP sa vyhodnotia komisiou pre výber 
odborných hodnotiteľov a zostaví sa databáza hodnotiteľov spĺňajúcich požadované podmienky.  

Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať zverejnené všeobecné a odborné kritériá na základe doručených 
náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, nebudú zaradení do databázy 
odborných hodnotiteľov.  

Úspešným, ale aj neúspešným uchádzačom bude písomne zaslané oznámenie o výsledku (zaradenie 
alebo nezaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP).  

Vybraní odborní hodnotitelia absolvujú školenie k metodike hodnotenia projektov pred hodnotiacim 
procesom k danej výzve a bude im poskytnutá príručka pre odborných hodnotiteľov. 

Hodnotenie projektov je odmeňované na základe uzavretej dohody o vykonaní práce. 

Zasielanie žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP 

Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP je potrebné poslať 
v elektronickej i písomnej forme. Kompletnú žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa 
žiadostí o NFP v písomnej forme je  potrebné doručiť na adresu:  

Ministerstvo kultúry SR 
Sprostredkovateľský orgán IROP PO3 

Námestie SNP č. 33 

813 31  Bratislava 
 
 



 

jedným z nasledujúcich spôsobov:  

 osobne v pracovné dní od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 15:00, 

 doporučenou poštou, 

 kuriérskou službou. 

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ IROP PO3“ 

Elektronicky je potrebné zaslať iba žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o 
NFP a štruktúrovaný životopis. Predmetné dokumenty v elektronickej podobe sa zasielajú na e-
mailovú adresu lenka.gallikova@culture.gov.sk.   

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP : 
28.3.2017 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve:  

Ing. Lenka Gallíková, lenka.gallikova@culture.gov.sk,  02 20482819 

V prípade ak bude žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP neúplná, 
alebo ak bude mať SO pre IROP PO3 pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v 
žiadosti o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP a jej prílohách, SO pre IROP 
PO3 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 IROP 
PO3 pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti o zaradenie na pozíciu 
odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP a jej prílohách, alebo žiadosť o zaradenie na pozíciu 
odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP nebude doručená v stanovenom termíne, bude automaticky 
vyradená.  

Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP je doručená včas, ak je 
doručená na adresu určenú SO pre IROP PO3 v tejto výzve najneskôr v posledný deň uzavretia výzvy 
na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (t.j. 28.3.2017). 
Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky doručenia žiadosti o zaradenie na pozíciu 
odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP včas je: 

 V prípade osobného predloženia dátum fyzického odovzdania písomnej formy žiadosti 
o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na adresu uvedenú v tejto 
výzve. 

 V prípade zaslania žiadosti o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP 
doporučenou poštou alebo kuriérskou službou dátum odovzdania písomnej verzie žiadosti 
o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na poštovú prepravu alebo na 
prepravu kuriérskou službou. 

S osobnými údajmi v žiadosti o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP bude 
zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Prílohy: 

1. žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP (príloha č. 1)  

2. čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti a bezúhonnosti nahrádzajúce výpis z registra trestov 
(príloha č. 2)  
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3. čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 
záujmov (príloha č. 3) 

4. európsky formulár životopisu (príloha č. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 


