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Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
 
ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia 
spoločnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých 
hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí 
o NFP“) predložených na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-
orientované projekty „Digitalizácia kultúrneho dedi čstva rezortných a mimorezortných 
fondových a pamäťových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP, v rámci Prioritnej osi 2 
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 2 OPIS“). 
 
Nominanti na post externého hodnotiteľa musia spĺňať nižšie uvedené kritéria: 
 

1. Všeobecné kritéria   
• bezúhonnosť, nestrannosť, 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
• občianstvo SR, 
• objektivita, čestnosť, diskrétnosť, 
• ovládanie práce s PC. 

 
2. Minimálne dosiahnuté vzdelanie 
• vysokoškolské II. stupňa 

 
3. Požadované skúsenosti, vedomosti a prax 
• preukázanie znalosti problematiky, ktorá je predmetom odborného hodnotenia 
• znalosť programových dokumentov v danej oblasti – najmä Operačný program 

Informatizácia spoločnosti (OPIS), 
• znalosť strategických dokumentov rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií 

v rezorte kultúry, 
• prax min. 3 roky (v oblasti zamerania projektu, ktorý je predmetom odborného 

hodnotenia1) 
 

                                                 
1 Oblasť zamerania projektov je vymedzená rozsahom  oprávnených aktivít realizácie projektov v časti 2.3 výzvy 
na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty prioritnej osi 2 OPIS. Podmienky výzvy 
umožňujú digitalizovať všetky typy kultúrnych objektov podľa potrieb jednotlivých oprávnených žiadateľov. 



4. Ďalšie vítané skúsenosti a vedomosti 
• skúsenosti v oblasti štrukturálnych fondov, 
• skúsenosti z oblasti hodnotenia, schvaľovania projektov predložených v rámci 

programov EÚ, 
• skúsenosti z oblasti implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov 

EÚ, 
• znalosť a ovládanie systému ITMS 

 
 
Odborné hodnotenie bude vykonané na základe uzavretia dohody o vykonaní práce v súlade 
s ustanoveniami §§ 223 s 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, súčasťou ktorej bude uvedenie spôsobu odmeňovania hodnotiteľa; povinnosti 
hodnotiteľa; sankcie v prípade porušenia povinností hodnotiteľa (preukáže, že v procese 
odborného hodnotenia došlo k spáchaniu trestnej činnosti, ovplyvňovaniu hodnotiteľov, 
porušeniu zásad konfliktu záujmov, hodnotenie v rozpore so stanovenými pravidlami na 
hodnotenie a pod.); časové vymedzenie trvania spolupráce a iné.  
 
Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP predložených 
v rámci PO 2 OPIS sú povinní predložiť: 
 

1. žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP,   
2. štruktúrovaný životopis, preukazujúci splnenie všetkých požadovaných 

skúsenosti, vedomosti a praxe, poprípade ostatné dokumenty preukazujúce 
kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, 
resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení), 

3. čestné vyhlásenie (príloha č. 1 výzvy), 
4. súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 2 výzvy), 
5. kópiu vysokoškolského diplomu, 

 
S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
Záujemcovia, ktorí  požiadajú o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na základe 
tejto výzvy, nie sú oprávnení prihlásiť sa na identickú výzvu na predkladanie žiadostí 
o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov vyhlásenú Úradom vlády SR ako 
Riadiacim orgánom pre OPIS. Dôvodom je zamedziť riziku výberu rovnakého odborného 
hodnotiteľa v rámci žrebovania odborných hodnotiteľov za Riadiaci orgán pre OPIS a  
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS pre hodnotenie jednej žiadosti o 
NFP.  
 
 
Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 2 OPIS, vrátane relevantných 
príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť najneskôr do 17. júla 2012 (v prípade 
osobného doručenia priamo na podateľňu Ministerstva kultúry SR je čas doručenia 
v pracovných dňoch do 15:00 hod), v písomnej forme na adresu:  
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS  
Nám. SNP č. 33  
813 31 Bratislava 1 



 
Na obálke musí byť uvedené „Externý hodnotiteľ PO 2 OPIS - NEOTVÁRAŤ“ .  
 
 
Samotnú žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 2 OPIS (bez 
relevantných príloh vymedzených vyššie) je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 
17. júla 2012 na mailovú adresu: terezia.solarova@culture.gov.sk 
 
 
 Informácie týkajúce sa žiadostí o zaradenie do databázy poskytuje: 
Ministerstvo kultúry SR, Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS, Odbor 
riadenia a monitoringu projektov, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 
 
Kontaktná osoba:  
Ing. Terézia Solárová 
Tel.: 02/204 82 707 
e-mail: terezia.solarova@culture.gov.sk  
 
 
Upozornenie: 
Pokiaľ žiadosť o zaradenie do databázy, nebude spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebude 
doručená do stanoveného termínu (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), takáto žiadosť nebude 
akceptovaná. 


