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I. Predmet výzvy  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené uznesením vlády SR 

č. 221 z 28. apríla 2021 ako vykonávateľ časti investícií a reforiem pre Komponent 13 Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO SR“) vyhlasuje otvorenú výzvu na 

výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu (ďalej len „výzva“) pre:   

 

 

Komponent 

 

13. Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť 

 

Investícia 

 

 

1. Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 

 

 

 

Vykonávateľ investície a reforiem pre Komponent 13 môže na základe posúdenia počtu 

odborných hodnotiteľov, ktorými disponuje pre výzvy vyhlásené v rámci POO SR, uzavrieť 

prijímanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej aj ako „žiadosť“).  

Informáciu o plánovanom uzavretí prijímania žiadostí ako aj uzavretí výzvy na výber 

odborných hodnotiteľov zverejní vykonávateľ na svojom webovom sídle minimálne 30 

kalendárnych dní pred samotným uzavretím prijímania žiadostí, resp. výzvy  

 

 

II. Kritéria pre zaradenie žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov  

 

Žiadateľ o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej len „žiadateľ“) musí spĺňať 

všetky nižšie uvedené kritériá, ktorých splnenie preukazuje nižšie uvedeným spôsobom: 

 

Kritérium Spôsob preukázania kritéria 
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Bezúhonnosť Čestné vyhlásenie žiadateľa o bezúhonnosti  

(príloha č. 1 žiadosti).  

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa 

Životopis vo formáte Europass1 (príloha č. 2 

žiadosti).  

Kópia dokladu o dosiahnutom 

vysokoškolskom vzdelaní minimálne II. 

stupňa, príp. iný relevantný doklad2 (príloha č. 

3 žiadosti). 

 

Pozn: Odbornými hodnotiteľmi môžu byť aj 

zahraniční experti. V tomto prípade musia 

predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu 

o vzdelaní podľa zákona o uznávaní dokladov 

o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
 

Prax minimálne 3 roky (pre hodnotenie 

projektov do 5 mil. EUR) alebo prax 

minimálne 10 rokov (pre hodnotenie 

projektov nad 5 mil. EUR) v oblasti 

týkajúcej sa obnovy (rekonštrukcie) 

existujúcich alebo realizácie nových 

pozemných alebo inžinierskych stavieb : 

• v projektovej činnosti v zmysle zákona č. 

138/1992 Z. z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov 

alebo 

• v činnosti stavbyvedúceho, resp. 

stavebného dozoru v zmysle zákona č. 

138/1992 Z. z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov 

alebo 

Životopis vo formáte Europass (príloha č. 2 
žiadosti). 

Prax žiadateľa (príloha č. 4 žiadosti). 

Písomné referencie od zamestnávateľa alebo 

odberateľa služieb - projektová činnosť (napr. 

autorizovaný architekt), alebo činnosť 

stavbyvedúceho, resp. stavebného dozoru, 

alebo príprava stavebnej činnosti (pozemné 

alebo inžinierske   stavby) (napr. na pozícii 

stavebný prípravár, cenár, rozpočtár, 

kalkulant a pod.), alebo realizácia pozemných 

alebo inžinierskych stavieb (nie „riadenie 

projektu“), alebo výskumná/pedagogická 

prax vo vyššie uvedených bodoch (príloha č. 5 

žiadosti). 

 

 

 

                                                           
1 Životopis v požadovanom formáte je možné vytvoriť prostredníctvom webovej stránky https://europa.eu/europass/sk 
2  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

https://europa.eu/europass/sk
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•  v príprave stavebnej činnosti (pozemné 

alebo inžinierske stavby) na pozícii 

stavebný prípravár, cenár, rozpočtár, 

kalkulant alebo 

• v realizácií pozemných 

alebo inžinierskych stavieb (nie „riadenie 

projektu“) alebo 

• výskumná alebo pedagogická prax vo 

vyššie uvedených bodoch a 

 

ALEBO 

 

Skúsenosť s hodnotením/posudzovaním 

projektov (financovaných z fondov 

Európskej únie alebo akýchkoľvek iných 

dotačných mechanizmov) zameraných na 

oblasť  obnovy (rekonštrukcie) 

existujúcich alebo realizáciu nových 

pozemných alebo inžinierskych stavieb, a 

to v rozsahu komplexného 

vyhodnotenia/posúdenia minimálne 3 

projektov pre troch rôznych žiadateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadateľ predkladá podrobnú informáciu 

o skúsenostiach žiadateľa s  hodnotením 

projektov zameraných na oblasť obnovy 

(rekonštrukcie) existujúcich alebo realizáciu 

nových pozemných alebo inžinierskych 

stavieb (príloha č. 4 žiadosti). 

 

 

V rámci odborných kritérií Prax alebo Skúsenosť s hodnotením/posudzovaním projektov 

zameraných na oblasť obnovy (rekonštrukcie) existujúcich alebo realizáciu nových 

pozemných alebo inžinierskych stavieb si žiadateľ zvolí alternatívne jedno z týchto kritérií. 

Žiadateľ nie je povinný preukázať splnenie oboch kritérií súčasne.  
 

Ďalšie znalosti/skúsenosti 

Okrem vyššie uvedených všeobecných a odborných kritérií sú požadované i ďalšie odborné 

znalosti, ktoré deklaruje žiadateľ prostredníctvom prílohy č. 6 žiadosti – Čestné vyhlásenie 

žiadateľa o znalosti aktuálnych právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky 

v oblasti týkajúcej sa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo 

programových dokumentov: 

 znalosť programových a strategických dokumentov a riadiacej dokumentácie v 

danej oblasti: 

- Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky; 

- Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky; 
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- Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus 

na   podporu obnovy a odolnosti; 

- Delegované nariadenie EK 2021/2106, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných 

ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy 

a odolnosti; 

- Delegované nariadenie Komisie 2021/2105, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky 

vykazovania sociálnych výdavkov; 

- Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy 

a odolnosti Slovenska; 

 znalosť zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon); 

 znalosť zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 znalosť zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 znalosť vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z.  ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie; 

 znalosť vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

 znalosť zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 znalosť zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 znalosť zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o štátnej pomoci); 

 znalosť zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov; 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/
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 znalosť ostatných právnych predpisov uvedených v Systéme implementácie plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (časť. Zoznam základných právnych 

predpisov - Predpisy Európskej únie, Slovenskej republiky a iné dokumenty)2; 

 znalosť finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a výnosov projektu. 

 
Výhodou sú ďalšie osobnostné predpoklady a skúsenosti:  

 

- schopnosť posudzovať efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu  k 

cieľu projektu, 

- schopnosť posudzovať previazanosť aktivít a cieľov projektu s merateľnými 

výsledkami projektu, 

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

- ovládanie práce s internetom, 

- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti,  

- schopnosť pracovať pod časovým tlakom a dodržiavať stanovené termíny. 

 

Žiadateľ musí byť schopný realizovať odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu spôsobom, ktorý napĺňa princíp transparentnosti, efektívnosti, nediskriminácie, 

hospodárnosti, účelnosti a účinnosti a musí rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu 

záujmov v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
III. Náležitosti k zaradeniu žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov 

 

Žiadatelia postupujú pri zostavovaní a predkladaní žiadosti nasledovne: 

 

1. Žiadateľ vyplní žiadosť, ktorej vzor sa zverejňuje spolu s touto výzvou (príloha č. 1 výzvy). 

Súčasťou žiadosti je okrem základnej identifikácie žiadateľa o zaradenie do databázy 

odborných hodnotiteľov aj súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie 

o pravdivosti a úplnosti všetkých predkladaných/deklarovaných údajov.  

 

2.     Žiadateľ predkladá tieto prílohy: 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (príloha č. 1); 

- štruktúrovaný životopis vo formáte Europass (príloha č. 2) s uvedením aktuálnych 

informácií o žiadateľovi ku dňu predloženia žiadosti;  

- doklad o vzdelaní (príloha č. 3), t. j. kópia diplomu preukazujúceho ukončené 

vysokoškolské vzdelanie, resp. iného relevantného dokladu; 

                                                           
2 Systém implementácie plánu obnovy (planobnovy.sk) 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/sipoo.pdf
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- prax žiadateľa alebo skúsenosť s hodnotením/posudzovaním projektov zameraných 

na oblasť obnovy (rekonštrukcie) existujúcich alebo realizáciu nových pozemných 

alebo inžinierskych stavieb (príloha č. 4), žiadateľ uvedie, či má v oblasti, na ktorú sa 

hlási, minimálne 3 roky praxe alebo minimálne 10 rokov praxe, pričom do kolónky 

uvedie u akého zamestnávateľa/zamestnávateľov danú prax nadobudol. V prípade, ak 

si žiadateľ alternatívne zvolil skúsenosť s hodnotením/posudzovaním projektov 

zameraných na oblasť obnovy (rekonštrukcie) existujúcich alebo realizáciu nových 

pozemných alebo inžinierskych stavieb, v nižšie uvedených kolónkach tejto prílohy 

žiadateľ uvedie názvy projektov, na ktorých hodnotení sa podieľal. Žiadateľ nie je 

povinný preukázať splnenia oboch kritérií súčasne. 

- referencie (príloha č. 5) od zamestnávateľov, odberateľov služieb alebo objektívne 

overiteľné referencie v oblasti, v rámci ktorej žiadateľ podáva žiadosť o zaradenie do 

databázy odborných hodnotiteľov (ak relevantné);  

- čestné vyhlásenie (príloha č. 6) o znalosti aktuálnych právnych predpisov Slovenskej 

republiky a Európskej únie v oblasti týkajúcej sa prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti alebo programových dokumentov. 

 

3.    Žiadateľ môže predložiť aj iné nepovinné prílohy podľa vlastného uváženia, dokladujúce   

získané teoretické alebo praktické skúsenosti, ktoré môžu prispieť k naplneniu 

požadovaných kritérií.  

 

4.   Žiadateľ predkladá všetky dokumenty uvedené v bode 1. a 2. v originálnom vyhotovení 

(pokiaľ nie je stanovené výslovne pri konkrétnom dokumente inak), stanoveným 

spôsobom, v stanovenom termíne, v písomnej forme (elektronicky alebo listinne) a 

v úradnom slovenskom jazyku. V prípade predloženia neúplnej dokumentácie alebo 

nejasností v predloženej dokumentácii, napr. modifikáciou rozsahu povinných náležitostí 

vyžadovaných týmito dokumentmi, vykonávateľ podľa závažnosti: 

- vyzve žiadateľa elektronickou formou na doplnenie/vysvetlenie v stanovenej  

lehote,  

- vyradí takéto žiadosti z ďalšieho procesu z dôvodu nesplnenia formálnych 

náležitostí   žiadosti, 

- v prípade, ak žiadateľ nedoplní/nevysvetlí požiadavku vykonávateľa 

v stanovenom termíne, bude jeho žiadosť vyradená z ďalšieho procesu 

posudzovania. 

 

5.  Žiadosť spolu s vyššie uvedenými prílohami sa predkladá kedykoľvek od vyhlásenia výzvy 

do dátumu jej uzavretia jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 

- do elektronickej schránky vykonávateľa prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy, 
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- zaslaním poštou alebo iným obdobným spôsobom prepravy (kuriér) na 

korešpondenčnú adresu vykonávateľa: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sekcia fondov EÚ – odbor projektov inklúzie 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava 

 

- žiadosť je možné podať aj osobne do podateľne Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MPSVR SR“) na vyššie uvedenej 

adrese v pracovných dňoch od 11.00 hodiny do 15.00 hodiny. 

 

Žiadateľ na obálke uvedie označenie „ODBORNÝ HODNOTITEĽ POO SR “ a 

„NEOTVÁRAŤ“. 

 

6.  Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti v lehote určenej výzvou je 

rozhodujúci dátum odoslania žiadosti do elektronickej schránky MPSVR SR (v prípade, ak 

žiadateľ predkladá žiadosť elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy) alebo dátum 

odovzdania žiadosti na poštovú prepravu alebo prepravu kuriérom (v prípade, ak žiadateľ 

predkladá žiadosť listinne) alebo dátum osobného doručenia žiadosti do podateľne 

MPSVR SR (v prípade, ak žiadateľ predkladá žiadosť osobne do podateľne MPSVR SR). Za 

žiadosť doručenú včas sa považuje žiadosť, ktorá bola odoslaná v lehote uzávierky 

príslušného hodnotiaceho kola. V prípade odoslania žiadosti po uzavretí prijímania 

žiadostí, resp. po uzavretí výzvy,  nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude z ďalšieho 

procesu vyradená. 

 

7.  Po posúdení splnenia kritérií uvedených v časti 2. a formálnych náležitostí uvedených v 

tejto časti bude žiadateľ informovaný e-mailom o zaradení/nezaradení do databázy 

odborných hodnotiteľov. 

 

8. Žiadosť je možné vziať zo strany žiadateľa späť len na základe písomnej žiadosti o 

späťvzatie žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, ktorá musí byť  

podpísaná žiadateľom a doručená na adresu vykonávateľa. 

 
 

IV. Výber žiadateľov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

 

1. Každá zaslaná žiadosť bude posúdená po formálnej stránke, v rámci ktorej bude overené 

splnenie kompletnosti žiadosti a jej príloh. Pri žiadostiach, ktoré budú predložené na 

nesprávnom formulári, budú obsahovať neúplné alebo nejasné údaje, sa uplatňuje postup 

uvedený v časti III. bod 4 tejto výzvy.  
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2. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti podľa bodu 1. budú následne posúdené podľa 

stanovených kritérií na výber odborných hodnotiteľov uvedených v časti II. tejto výzvy. 

Predmetné kritériá majú vylučujúci charakter a na úspešné zaradenie žiadateľa do 

databázy odborných hodnotiteľov je nevyhnutné splnenie všetkých stanovených kritérií. 

Výnimku predstavuje kritérium prax a kritérium skúsenosť žiadateľa s hodnotením/ 

posudzovaním projektov, kde si žiadateľ môže alternatívne zvoliť jedno z týchto kritérií.  
 

3. Žiadatelia, ktorí v procese hodnotenia splnia všetky stanovené kritériá, budú následne 

zaradení do databázy odborných hodnotiteľov POO SR pre Komponent 13 a Investíciu 1. 

Vykonávateľ písomne informuje o výsledku tohto posúdenia úspešných žiadateľov 

a vystaví im menovací dekrét, ktorého originál vykonávateľ zašle poštou na adresu 

trvalého bydliska žiadateľa, alebo na ním uvedenú korešpondenčnú adresu.  
 

4. Žiadatelia, ktorí v procese hodnotenia nesplnia všetky stanovené kritéria, budú 

elektronicky (e-mailom) informovaní o výsledku tohto posúdenia a ich nezaradení do 

databázy odborných hodnotiteľov. 

 
5. Odborní hodnotitelia budú svoju činnosť v rámci výkonu odborného hodnotenia 

vykonávať  na základe dohody o vykonaní práce. 
 

6. V prípade, ak sa vykonávateľ po uzavretí dohody o vykonaní práce dozvie o skutočnostiach 

nasvedčujúcich tomu, že žiadateľ uviedol v žiadosti a/ alebo jej prílohách nepravdivé 

informácie a/alebo ak sa ukáže nepravdivým akékoľvek z vyhlásení uvedených v čestných 

vyhláseniach žiadateľa/odborného hodnotiteľa, vykonávateľ vylúči odborného 

hodnotiteľa z procesu odborného hodnotenia ako aj z databázy odborných hodnotiteľov 

pre Komponent 13 a Investíciu 1, a to z dôvodu, že ak by vykonávateľ mal vedomosť v 

štádiu výberu žiadateľa do databázy odborných hodnotiteľov o nepravdivosti týchto 

informácií, tak by nepristúpil k výberu žiadateľa na odborného hodnotiteľa ani k uzavretiu 

dohody o vykonaní práce. 

 

 

V. Odmeňovanie odborných hodnotiteľov 

 

Odmeňovanie odborných hodnotiteľov bude prebiehať v súlade s podmienkami odmeňovania 

dohodnutými na úrovni vykonávateľa. 
 

Výška odmeny za vykonané odborné hodnotenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu (ďalej aj ako „ŽoPPM“) je stanovená nasledovne: 
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Tabuľka  

Výška odmeny v eurách (brutto) za jeden 

vyhodnotený projekt / ŽoPPM 

300,00 

 

 
 

 

VI. Ďalšie informácie 

 
1. Bližšie informácie k tejto výzve je možné získať elektronicky na adrese: 

patrik.kavula@employment.gov.sk, resp. na tel. čísle: +421 2 2046   2509. 

 
2. Vytvorená databáza odborných hodnotiteľov bude slúžiť pre účely výberu odborných 

hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci 

jednotlivých výziev na predkladanie ŹoPPM pre Investíciu 1. Odborní hodnotitelia budú 

vyberaní z databázy odborných hodnotiteľov platnej od zverejnenia výzvy do času 

ukončenia výkonu  odborného hodnotenia príslušného kola danej výzvy . Vykonávateľ si 

vyhradzuje právo kedykoľvek vytvorenú databázu odborných hodnotiteľov aktualizovať, 

dopĺňať alebo v opodstatnených prípadoch v súlade s časťou VI. bod 7 tejto výzvy 

vyraďovať odborných hodnotiteľov z databázy odborných hodnotiteľov. Žiadosti 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predložené v rámci príslušného kola danej výzvy 

sú odborným hodnotiteľom zaradeným do databázy odborných hodnotiteľov prideľované 

náhodným výberom. Odborný hodnotiteľ vykonáva odborné hodnotenie na základe 

hodnotiacich kritérií uvedených pre danú výzvu v súlade s platnou legislatívou. 
 

3. O pridelení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na účel odborného 

hodnotenia a o začiatku termínu odborného hodnotenia je odborný hodnotiteľ 

informovaný prostredníctvom e-mailu. 

 
4. Odborné hodnotenie sa môže vykonávať mimo priestoru vykonávateľa tzv. „hodnotenie 

z domu“ alebo v sídle vykonávateľa, ak to vykonávateľ umožní (napr. v súvislosti s COVID-

19 a pod.). 

 
5. Odborné hodnotenie môže vykonávať len ten odborný hodnotiteľ, ktorý preukázateľne 

absolvoval vzdelávanie odborných hodnotiteľov k výzve a Príručke pre odborných 

hodnotiteľov. Proces odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu upravuje Príručka pre odborných hodnotiteľov. 

 

6. Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia konfliktu 

záujmov v priebehu schvaľovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, sú 

mailto:patrik.kavula@employment.gov.sk
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odborní hodnotitelia povinní podpísať pred uskutočnením odborného hodnotenia čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 

v zmysle § 24 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Povinnosti, ktoré 

z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení ich pracovnoprávneho 

vzťahu, resp. iného zmluvného vzťahu s vykonávateľom.  

 
7. Odborný hodnotiteľ môže byť vylúčený/vyňatý z databázy odborných hodnotiteľov, a to 

najmä v prípade prijatia písomnej žiadosti o vyradenie zo strany odborného hodnotiteľa, 

z dôvodu opakovanej nedostupnosti hodnotiteľa pre odborné hodnotenie bez 

ospravedlnenia a uvedenia dôvodu, opakovaných vážnych pochybení v odbornom 

hodnotení, porušenia konfliktu záujmov pri hodnotení a porušení pravidiel pri nakladaní 

s prostriedkami Európskej únie a pod. Rozhodnutie o vylúčení/vyňatí z databázy 

odborných hodnotiteľov bude doručené danému odbornému hodnotiteľovi písomne. 

 
8. Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto výzvu zrušiť, ak dôjde k podstatnej zmene 

podmienok (kritérií na výber odborného hodnotiteľa týkajúcich sa požadovaného 

vzdelania a praxe), alebo na základe rozhodnutia vykonávateľa, a to najmä z dôvodu 

nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. O zrušení výzvy informuje 

vykonávateľ na svojom webovom sídle, pričom ak takáto situácia nastane, vykonávateľ 

vráti žiadateľom späť žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

predložené v súvislosti so zrušenou výzvou. 

 
9. V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena výzvy na účel optimalizácie, resp. jej 

vhodnejšieho nastavenia, je vykonávateľ oprávnený výzvu zmeniť. Žiadostí podané do 

termínu zmeny výzvy sa posudzujú podľa znenia výzvy vyhlásenej v čase predloženej 

žiadosti. 

 

10. O zmene výzvy bude vykonávateľ informovať na svojom webovom sídle.  

 

11. Odporúčame žiadateľom, aby vypĺňaniu žiadosti o zaradenie do databázy odborných 

hodnotiteľov a jej prílohám venovali zvýšenú pozornosť, pretože uvedené dokumenty 

budú kľúčovými na preukázanie požadovanej praxe, skúseností a vedomostí. Všetky 

informácie požadujeme uviesť do formulárov, ktoré sú súčasťou tejto výzvy (vrátane 

životopisu). 

 

 

 

 

 

 



12 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov POO SR (Komponent 13, Investícia 1) 

 

VII. Odkazy na relevantné východiskové dokumenty  

 

 Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) v 

znení ich protokolov a príloh v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy 

podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009: 

     Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie) (europa.eu) 

 

 Plán Obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zverejnený na webovom sídle: 

www.planobnovy.sk 

       

 Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky: 

     Systém implementácie plánu obnovy (planobnovy.sk) 

 

 Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 

obnovy a odolnosti: 

nariadenie.pdf (planobnovy.sk)  

 

 Delegované nariadenie EK 2021/2106:  

L_2021429SK.01008301.xml (europa.eu) 

 

 Delegované nariadenie Komisie 2021/2105 (sociálne výdavky):   

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=E

N 

 Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti SR: 

st_10156_2021_init_sk_vykonavacie_rozhodnutie_rady.pdf (planobnovy.sk) 
 

 Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

368/2021 Z.z. - Zákon o mechanizme na podporu obnov... - SLOV-LEX 

 

 Zákon č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 

            357/2015 Z.z. - Zákon o finančnej kontrole a audite... - SLOV-LEX 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon): 

50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebn... - SLOV-LEX 

 

 Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0021.01/DOC_3&format=PDF
http://www.planobnovy.sk/
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/sipoo.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1/nariadenie.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=EN
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1/st_10156_2021_init_sk_vykonavacie_rozhodnutie_rady.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220719
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/
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555/2005 Z.z. - Zákon o energetickej hospodárnosti ... - SLOV-LEX 

 

 Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 

321/2014 Z.z. - Zákon o energetickej efektívnosti a... - SLOV-LEX 

 
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z.  ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie: 

532/2002 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro... - SLOV-LEX 

 
 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 

364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

364/2012 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výst... - SLOV-LEX 
 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

           523/2004 Z.z. - Zákon o rozpočtových pravidlách ver... - SLOV-LEX 

 

 Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

358/2015 Z.z. - Zákon o úprave niektorých vzťahov v... - SLOV-LEX 

 
 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov: 

           575/2001 Z.z. - Zákon o organizácii činnosti vlády ... - SLOV-LEX 

 

Poznámka: Odkazy na právne predpisy uvedené v časti 7 sú aktuálne v čase vyhlásenia tejto výzvy 

 

 

VIII. Prílohy výzvy 

 

1. Žiadateľ predloží žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre 

Komponent 13 a Investíciu 1. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/364/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20220501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/20220701
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Prílohy žiadosti: 

 

1. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

2. Štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, 

3. Doklad o vzdelaní – kópia diplomu preukazujúceho ukončené vysokoškolské 

vzdelanie, resp. iného relevantného dokladu, 

4. Prax žiadateľa, 

5. Referencie (ak relevantné),  

6. Čestné vyhlásenie o ovládaní aktuálnych právnych predpisov. 

 

 

Poznámka: Výzva je pripravená v súlade so Systémom implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky. Upozorňujeme žiadateľov, že v konaní o žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu nejde 

o konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 


