
 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

VYHLASUJE 
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Predmet výzvy 

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „RO pre OP ĽZ“) vyhlasuje 

výzvu na výber odborných hodnotiteľov ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 

financovaných z prostriedkov ESF v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  

Cieľom je rozšíriť existujúcu databázu odborných hodnotiteľov pre prioritné osi 2, 3 a 4 OP 

ĽZ pre potreby zabezpečenia realizácie hodnotiaceho procesu národných a dopytovo-

orientovaných projektov transparentným spôsobom s vyuţitím externých kvalifikovaných 

odborníkov.  

Uchádzači o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej len „uchádzač“) musia 

splniť všeobecné a špecifické podmienky uvedené v texte tejto výzvy. Uchádzačmi nemôţu 

byť zamestnanci RO pre OP ĽZ, členovia Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, ani členovia 

Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4. 

Podmienky zaradenia do databázy 

Všeobecné podmienky zaradenia do databázy odborných hodnotiteľov 

Štátne občianstvo SR 

Vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa 

Úplnosť predloţených dokumentov 

Špecifické podmienky zaradenia do databázy odborných hodnotitľov 

Prax v oblasti zamerania vybraných prioritných osí OP ĽZ 

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

 oblasť integrácie mladých ľudí na trh práce a ich udrţania na trhu práce, vrátane 

mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných 

komunít. 

Prioritná os 3 Zamestnanosť 

 oblasť zvyšovania zamestnanosti, zamestnateľnosti a zniţovania nezamestnanosti; 

 oblasť zlepšovania prístupu na trh práce obzvlášť pre neaktívne osoby vrátane 

dlhodobo nezamestnaných; 

 oblasť zlepšenia podmienok zosúladenia pracovného a rodinného ţivota; 

 oblasť zniţovania rodovej segregácie na pracovnom trhu; 

 oblasť zvyšovania kvality a kapacity verejných sluţieb zamestnanosti a zvýšenia 

účasti súkromných sluţieb zamestnanosti.  

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

 oblasť zvyšovania účasti znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce; 

 oblasť prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie; 

 oblasť prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť; 

 oblasť tvorby štandardných klinických postupov pre výkon prevencie. 



 

 

3 

 

Poţadované vedomosti 

 znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Partnerská dohoda SR na roky 

2014 - 2020, operačný program Ľudské zdroje, 

 znalosť platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v oblasti európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. 

 

Ďalšie predpoklady 

Preferované zručnosti 

 schopnosť analyzovať projektové zámery, 

 znalosť ekonomického hodnotenia projektov a ich previazanosti prostredníctvom 

merateľných ukazovateľov, 

 schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov plánovaných 

v projektových zámeroch vo vzťahu k cieľom projektu, 

 skúsenosti z oblasti hodnotenia, schvaľovania a realizácie projektov podporených 

z finančných prostriedkov EÚ, 

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

Osobnostné predpoklady 

 bezúhonnosť, odbornosť, transparentnosť, nestrannosť a rešpektovanie pravidiel 

predchádzania 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 v znení neskorších predpisov, 

 vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti,  

 schopnosť pracovať pod časovým tlakom. 

 

 

Výber uchádzačov 

Kaţdá ţiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov zaslaná v predpísanom 

termíne bude posúdená po formálnej stránke, ktorá spočíva v overení splnenia všeobecných 

podmienok zaradenia do databázy odborných hodnotiteľov. 

V prípade neúplnosti ţiadosti o zaradenie do databázy a ďalších dokumentov vyzve RO 

elektronickou formou uchádzačov na doplnenie ţiadosti/dokumentov v lehote minimálne 5 

pracovných dní od dňa doručenia výzvy na doplnenie.  

Ţiadosti, ktoré nesplnia všeobecné podmienky zaradenia do databázy odborných hodnotiteľov 

ani po moţnosti doplnenia, budú z ďalšieho procesu výberu vyradené.  

Ţiadosti, ktoré splnia všeobecné podmienky zaradenia do databázy odborných hodnotiteľov, 

budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií (príloha č. 3), pričom najväčšiu váhu majú 
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hodnotiace kritériá zamerané na prax uchádzača. Kaţdú ţiadosť hodnotia traja 

zamestnanci RO pre OP ĽZ ako členovia Komisie pre hodnotenie žiadostí o zaradenie do 

databázy odborných hodnotiteľov. 

Kaţdý zo zamestnancov hodnotí ţiadosť samostatne. Pre zaradenie uchádzača do databázy 

odborných hodnotiteľov musí súčet bodových hodnotení zamestnancov dosiahnuť hranicu 

minimálne 70 % zo súčtu maximálne moţného bodového hodnotenia všetkých zamestnancov.  

RO pre OP ĽZ následne zriadi Komisiu pre výber odborných hodnotiteľov a informuje 

uchádzačov o zaradení/nezaradení do databázy odborných hodnotiteľov. 

 

Náleţitosti k výberu uchádzača 

Uchádzač vyplní a zašle uvedené náleţitosti: 

1.  Ţiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov s vyznačením prioritnej osi, 

v rámci ktorej sa uchádza o zaradenie do databázy (uchádzač  si môţe vybrať jednu alebo 

viac prioritných osí) (príloha č. 1). 

2.  Štruktúrovaný ţivotopis vo formáte EUROPASS s uvedením overiteľných referencií na 

zamestnávateľov a ich kontaktné údaje (príloha č. 2).  

3.  Doklad o vzdelaní (kópia vysokoškolského diplomu alebo iného dokladu o vzdelaní; 

v prípade zahraničného dokladu o vzdelaní doklad o jeho uznaní).  

S osobnými údajmi v ţiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 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. 

 

Odporúčania pre uchádzačov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

1. Odporúčame uchádzačom oboznámiť sa s hodnotiacimi kritériami pre zaradenie do 

databázy odborných hodnotiteľov ţiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF 

(príloha č. 3). 

 

2. V ţivotopise je dôleţité uviesť všetky skutočnosti, ktoré môţu poskytnúť informácie 

potrebné pre dôkladné posúdenie splnenia hodnotiacich kritérií, najmä ohľadom  

skúseností a praxe v oblasti prioritnej osi, v rámci ktorej sa uchádza o zaradenie do 

databázy odborných hodnotiteľov. V prípade prílišnej stručnosti nemusia byť uvedené 

informácie vyhodnotené ako postačujúce pre udelenie plného počtu bodov v rámci 

príslušného hodnotiaceho kritéria. Ţivotopis je potrebné podpísať, nie je povinné doloţiť 

fotografiu. 
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Zaslanie ţiadosti 

Uchádzač zašle ţiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov spolu s vyššie 

uvedenými prílohami do termínu uzávierky tejto výzvy: 

- elektronicky na adresu komisia@employment.gov.sk a v predmete správy uvedie  

„Odborný hodnotiteľ“  

a zároveň aj 

- v tlačenej forme v obálke označenej „ Odborný hodnotiteľ“ a „NEOTVÁRAŤ“ na 

adresu: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sekcia fondov EÚ – Odbor programového a projektového riadenia 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava  

 

Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia ţiadosti o zaradenie do databázy odborných 

hodnotiteľov v lehote na to určenej výzvou je rozhodujúci dátum odovzdania ţiadosti 

na prepravu (dátum pečiatky pošty, príp. kuriérskej sluţby), resp. dátum osobného doručenia 

ţiadosti do podateľne MPSVR SR. Za ţiadosť doručenú včas sa povaţuje ţiadosť, ktorá bola 

odovzdaná na prepravu poštovou či inou sluţbou v lehote uzávierky tejto výzvy. 

 

Poskytovanie informácií 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sekcia fondov EÚ – Odbor programového a projektového riadenia 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava  

 

E-mail: komisia@employment.gov.sk 

 

Ďalšie informácie 

Proces a podmienky odborného hodnotenia ţiadostí o NFP v rámci OP ĽZ sú upravené 

v Príručke pre odborných hodnotiteľov. 

Odkazy 

Partnerská dohoda na roky 2014-2020:  

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

 

 

 

mailto:komisia@employment.gov.sk
mailto:komisia@employment.gov.sk
mailto:komisia@employment.gov.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Operačný program Ľudské zdroje: 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-

ludske-zdroje/ 

 

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

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov: 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20160701 

 

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 

 

Prílohy 

1. Ţiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov OP ĽZ. 

2. Formulár ţivotopisu EUROPASS. 

3. Hodnotiace kritériá pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov ţiadostí o NFP   

financovaných z prostriedkov ESF. 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20160701
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SK:PDF

