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Cieľom zmeny 

 

Cieľom Zmeny č.1 výzvy s kódom č. POO-K13-I1-2022-OH1 na výber odborných hodnotiteľov pre 

hodnotenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky  pre Komponent 13 a Investíciu 1 (ďalej aj ako „zmena výzvy“) je najmä: 

 

- aktualizácia výzvy na základe aktuálnych požiadaviek, 

- úprava, spresnenie a zapracovanie zmien v texte výzvy, najmä v kritériách pre zaradenie 

žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov a spôsobe predkladania žiadosti 

o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, 

- úprava zrejmých nesprávnosti v texte výzvy, 

- realizácia formálnych a špecifikujúcich úprav dokumentácie výzvy.  

 

Touto zmenou vykonávateľ odstráni vo výzve limitujúci požiadavku praxe a  skúsenosti 

s hodnotením/posudzovaním projektov zameraných na oblasť výstavby alebo obnovy budov. Po 

vyhlásení zmeny výzvy bude vykonávateľ posudzovať žiadateľov podľa upravených kritérií, čím sa 

umožní podstatne väčší výber žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov. Zároveň vykonávateľ 

rozšíril možnosť predkladania žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej aj ako 

„žiadosť“) o elektronickú formu cez Ústredný portál verejnej správy. 

 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

 

1. Vo výzve 

 

 Úvodná strana výzvy 

Doplnenie hodnotiacich kôl s dátumom ich uzavretia. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k doplneniu dátumu uzavretia 4. 5. a 6. hodnotiaceho kola. 

          

 II. Kritéria pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov  

Kritérium bezúhonnosť (spôsob preukázania) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k zmene spôsobu preukázania bezúhonnosti žiadateľa. Výpis z registra trestov bol 

nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti. 

 

 II. Kritéria pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov  

Kritérium plná spôsobilosť na právne úkony a ovládanie slovenského jazyka 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k odstráneniu kritéria z dôvodu nadbytočnosti. 

 

 II. Kritéria pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov  

Kritérium prax 

Zdôvodnenie zmeny: 
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Došlo k úprave a spresneniu textácie za účelom optimálneho nastavenia výzvy a následného 

výberu odborných hodnotiteľov. Bola upravená požiadavka praxe, konkrétne pre oblasť 

obnovy (rekonštrukcie) existujúcich alebo realizácie nových pozemných alebo 

inžinierskych stavieb. Ako požiadavka praxe bola doplnená oblasť týkajúca sa realizácie 

pozemných alebo inžinierskych stavieb (nie riadenie projektu). 

 

 II. Kritéria pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov  

Kritérium skúsenosť s hodnotením/posudzovaním projektov 

Zdôvodnenie zmeny: 

Bolo upravené kritérium skúsenosti s hodnotením/posudzovaním projektov, ktoré sa po 

zmene vzťahuje na oblasť  obnovy (rekonštrukcie) existujúcich alebo realizácie nových 

pozemných alebo inžinierskych stavieb, v rozsahu komplexného vyhodnotenia/posúdenia 

minimálne 3 projektov pre troch rôznych žiadateľov. 

 

 II. Kritéria pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov  

Kritérium prax alebo skúsenosť s hodnotením/posudzovaním projektov 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k odstráneniu limitujúcej požiadavky praxe a skúsenosti s hodnotením / 

posudzovaním projektov, ktorá umožňuje žiadateľovi alternatívne zvoliť jedno z týchto 

kritérií. Žiadateľ nie je povinný preukázať splnenie oboch kritérií súčasne.  

 

 III. Náležitosti k zaradeniu žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov (ods. 2) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k úprave textácie, a to vzhľadom na zmeny vykonané v časti II. Kritéria pre zaradenie 

do databázy odborných hodnotiteľov. 

 

 III. Náležitosti k zaradeniu žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov (ods. 4 a 5) 

Spôsob predkladania žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Bola odstránená požiadavka podpisu žiadateľa vzťahujúca sa k všetkým predloženým 

dokumentom. Zároveň bola aktualizovaná korešpondenčná adresa vykonávateľa. 

 

 III. Náležitosti k zaradeniu žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov (ods. 5 a 6) 

Spôsob predkladania žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k úprave textácie, ktorá umožňuje predkladať žiadosť o zaradenie do databázy 

odborných hodnotiteľov elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. Zároveň bola 

upravená informácia týkajúca sa dátumu rozhodujúceho pre posúdenie splnenia podmienky 

doručenia žiadosti. 

 

 IV. Výber žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov (ods. 2) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Bola doplnená informácia týkajúca sa splnenia kritérií stanovených vo výzve. 
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 V. Odmeňovanie odborných hodnotiteľov 

Úprava tabuľky 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k odstráneniu/úprave textu tabuľky. 

 

 VI. Ďalšie informácie (ods. 1 a 2) 

Úprava textácie. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k aktualizácii tel. čísla na osobu, u ktorej je možné získať bližšie informácie k tejto 

výzve. Zároveň došlo k odstráneniu nadbytočnej textácie a doplneniu textu v časti týkajúcej 

sa výberu odborných hodnotiteľov a následného prideľovania žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu.. 

 

 VI. Ďalšie informácie (ods. 5) 

Úprava textácie. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k doplneniu textácie v súvislosti s odborným hodnotením, ktoré môže vykonávať len 

ten odborný hodnotiteľ, ktorý preukázateľne absolvoval vzdelávanie odborných 

hodnotiteľov k výzve a Príručke pre odborných hodnotiteľov. 

 

 VI. Ďalšie informácie (ods. 9, 10 a 11) 

Doplnenie a odstránenie nadbytočnej textácie. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Bola doplnená textácia, ktorá deklaruje, že žiadosti podané do termínu zmeny výzvy sa 

posudzujú podľa znenia výzvy vyhlásenej v čase podanie žiadosti. Zároveň bola odstránená 

textácia umožňujúca žiadateľovi doplniť alebo zmeniť už podanú žiadosť a povinnosť 

vykonávateľa túto skutočnosť oznámiť žiadateľovi, ak sa zmena/doplnenie žiadosti 

vyžaduje. 

 

 VII. Odkazy na relevantné východiskové dokumenty 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k aktualizácii odkazov na relevantné právne predpisy. 

 

 VIII. Prílohy výzvy 

Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k úprave/odstráneniu textácie príloh výzvy v súvislosti s vykonanými zmenami. 

 

2. Príloha č. 1 výzvy (Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Formálna úprava textu v súlade s výzvou. 

 

Príloha č. 1 žiadosti (Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Výpis z registra trestov bol nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti. 
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Príloha č. 2 žiadosti (Životopis) a príloha č. 3 žiadosti (Doklad o vzdelaní) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Formálna úprava textu v súlade s výzvou. 

 

Príloha č. 4 žiadosti (Prax žiadateľa) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Formálna úprava textu a spresneniu textácie (poznámky pod čiarou) v súvislosti 

s preukázaním požadovanej praxe. 

 

Príloha č. 5 žiadosti (Referencie) 

               Zdôvodnenie zmeny: 

Formálna úprava textu v súlade s výzvou 

 

Príloha č. 6 žiadosti (Čestné vyhlásenie o ovládaní aktuálnych právnych predpisov) 

               Zdôvodnenie zmeny: 

Formálna úprava textu v súlade s výzvou 

 

 

Dokumenty dotknuté zmenou 

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 
 

 Výzva s kódom č. POO-K13-I1-2022-OH1 na výber odborných hodnotiteľov pre 

hodnotenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky  pre Komponent 13 a Investíciu 1, v znení Zmeny č. 1 

 Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov 

 Príloha č. 1 žiadosti – Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

 Príloha č. 2 žiadosti – Životopis 

 Príloha č. 3 žiadosti – Doklad o vzdelaní 

 Príloha č. 4 žiadosti – Prax žiadateľa 

 Príloha č. 5 žiadosti – Referencie žiadateľa 

 Príloha č. 6 žiadosti – Čestné vyhlásenie o ovládaní aktuálnych právnych predpisov 

 

 


