
                                                                    

 
 

 

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu  

 

 

 

vyhlasuje 

 

 

 

VÝZVU NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PROJEKTY ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE 

 

 

Vyhlasovateľ 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu 

Názov predmetu 
Odborné hodnotenie projektov v oblasti rozvojovej 
spolupráce – Program budovania kapacít 
slovenských rozvojových organizácií  

a EU kofinancované projekty 

Dátum vyhlásenia 
23.04.2018 

Dátum uzavretia 
09.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 
 

Opis predmetu  

Zadávateľ v súvislosti s vyhodnocovaním žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce vyhlasuje 
výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí predložených v rámci výziev SAMRS/2018/BK/1 
a SAMRS/2018/EK/11. 

Predkladané žiadosti o dotácie budú spadať do nasledovných sektorov:  

Dobrá správa vecí verejných, občianska spoločnosť, energetika, voda a sanitácia, vodné hospodárstvo 
a ochrana životného prostredia, rozvoj malého a stredného podnikania, informatizácia verejnej správy, 
poľnohospodárstvo a zdravotníctvo. Predmetom požadovanej služby je vypracovanie odborného 
a nezávislého stanoviska k predloženým žiadostiam o dotáciu.  

Uchádzač predkladá tieto prílohy: 

Povinné: 

a) žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa; 

b) životopis (slúži ako doklad o praxi); 

c) kópia dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa);  

d) súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

e) výpis z registra trestov (nutné doložiť až pred podpisom zmluvy, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 
jeho predloženia); 

f) čestné vyhlásenie uchádzača. 

Nepovinné: 

g) ďalšie prílohy (kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov 
financovaných verejných zdrojov, zamestnávateľom potvrdené referencie, alebo iné doklady 
potvrdzujúce minimálne zadefinovanú požadovanú prax a znalosti v požadovanej oblasti; v 
prípade štátnych zamestnancov postačuje doložiť opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta, 
ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a dĺžka jej trvania a pod. – dokumenty musia byť platné ku 
dňu ich predloženia). 

Lehota a miesto predkladania žiadostí 

Uchádzač predkladá žiadosť v písomnej forme na adresu v lehote do 09.05.2018. 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 
Pražská 7, 811 04 Bratislava 

Žiadosť je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov: 

- osobne, v pracovné dni na sekretariát SAMRS od 9.00 hod.do 15.00 hod., 
- doporučenou poštou, 
- kuriérskou službou.  
 
Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ BK a EK - žiadosť“. 

Za včas doručenú žiadosť sa bude považovať žiadosť, ktorá bola doručená v písomnej forme na vyššie 
uvedenú adresu a bola odovzdaná osobne, alebo podaná na poštovú prepravu, resp. na prepravu iným 
spôsobom najneskôr v deň uzavretia výzvy. 

 

                                                 
1 http://www.slovakaid.sk/sk/novinky/842-program-budovania-kapacit 

  http://slovakaid.sk/sk/novinky/845-eu-kofinancovane-projekty-20181 

 

http://www.slovakaid.sk/sk/novinky/842-program-budovania-kapacit
http://slovakaid.sk/sk/novinky/845-eu-kofinancovane-projekty-20181


                                                                    

 
 

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Bližšie informácie týkajúce sa zadávacích podmienok je možné získať na 

- e-mailovej adrese: info@slovakaid.sk 

- na telefónnom  čísle : 02/5978 2601 

 

Požiadavky na odborných hodnotiteľov  

1) štátna príslušnosť SR; 

2) bezúhonnosť; 

3) plná spôsobilosť na právne úkony; 

4) požadované vedomosti a zručnosti:  

a) znalosť problematiky rozvojovej spolupráce; 
b) znalosť platných právnych predpisov SR ako aj koncepčných a strategických dokumentov v 

predmetnej oblasti a v  rozvojovej spolupráci; 
c) ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet.  

5) očakávané vedomosti, zručnosti, resp. osobnostné predpoklady: 

a) znalosť ekonomického hodnotenia projektov, schopnosť hodnotiť relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť a udržateľnosť projektov, účelnosť výdavkov projektu v nadväznosti na merateľné 
ukazovatele a ciele projektu; 

b) skúsenosti s hodnotením rozvojových projektov; 
c) vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom 

a časová flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať stanovené termíny. 

6) nestrannosť - hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane 
potenciálneho žiadateľa/ žiadateľa o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 
o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce, o ktorom ako o potenciálnom žiadateľovi/ žiadateľovi o 
poskytnutie dotácie má uchádzač vedomosť v čase predloženia žiadosti o zaradenie na pozíciu 
odborného hodnotiteľa. 2 

7) z procesu výberu budú vylúčené žiadosti uchádzačov, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu, alebo 
inom vzťahu (napr. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, dozornej rady, správnej rady a pod.) 
so žiadateľom o dotáciu, alebo členom hodnotiacej komisie3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 požiadavka týkajúca sa nestrannosti a vylúčenia konfliktu záujmov bude preverovaná aj pri začatí výkonu 

odborného hodnotenia konkrétnych žiadostí o dotáciu formou čestného vyhlásenia 
3 §7, ods.5 zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

mailto:info@slovakaid.sk


                                                                    

 
 

Kritériá na výber odborných hodnotiteľov 

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Požadovaná prax: Najmenej päť rokov praxe v jednej z týchto oblastí:  

a) dobrá správa vecí verejných; 

b) vodné a odpadové hospodárstvo; 

c) energetická bezpečnosť a využívanie alternatívnych zdrojov; 

d) trhové prostredie a podpora podnikania; 

e) stredné a vyššie odborné vzdelávanie; 

f) potravinová bezpečnosť; 

g) zdravotná starostlivosť. 

Ďalšie informácie 

Všetci uchádzači, ktorí predložia žiadosť, budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

S úspešnými uchádzačmi bude podpísaná zmluva. 

 
 
 


