
                                                                    

 

 

 

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 Slovenskej republiky   

Dátum vyhlásenia 
17. 12. 2018 

Dátum uzavretia 
17. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

Opis predmetu  

Zadávateľ v súvislosti s vyhodnocovaním žiadostí o dotácie vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov 
žiadostí na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. 

Zoznam požadovaných dokumentov: 

Povinné: 

a) žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa; 

b) životopis (slúži ako doklad o praxi); 

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

d) súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

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

 
f) výber sektorovej priority/priorít;  

g) čestné vyhlásenie uchádzača. 

Nepovinné: 

h) 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 najneskôr v deň uzavretia výzvy na adresu: 

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“.  
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. 
 



                                                                    

 

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Bližšie informácie týkajúce sa zadávacích podmienok je možné získať na 

- e-mailovej adrese: projekty@slovakaid.sk  

- na telefónnom  čísle : 02/5978 2601 

Požiadavky na odborných hodnotiteľov  

1) bezúhonnosť; 

2) plná spôsobilosť na právne úkony; 

Kritériá na výber odborných hodnotiteľov 

A. Všeobecné kritériá:  
a. vylúčenie konfliktu záujmov  

 
Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len 
osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom 
štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou 
osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom 
pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.i 
 
B. Odborné kritériá:  
a) vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa; 
b) znalosť problematiky rozvojovej spolupráce; 
c) znalosť platných právnych predpisov SR ako aj koncepčných a strategických dokumentov v predmetnej 
oblasti a v  rozvojovej spolupráci; 
d) skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov; 
e) skúsenosti v oblasti hodnotenia rozvojových projektov; 
f)  ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet;  
g) vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom a časová 
flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať stanovené termíny; 
h) schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom projektu.  
 

Ďalšie informácie 

 
Výzva pre odborných hodnotiteľov je otvorená. Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného  hodnotiteľa je 
možné podať kedykoľvek do termínu ukončenia výzvy. SAMRS si vyhradzuje právo výzvu na výber 
odborných hodnotiteľov zrušiť. Informácia o zrušení výzvy bude uverejnená na webovej stránke 
www.slovakaid.sk. 
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Do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa budú zaradené iba tie 
žiadosti, ktoré budú spĺňať „Všeobecné kritériá“ aj „Odborné kritériá“. Žiadateľ môže žiadosť o zaradenie 
na pozíciu odborného hodnotiteľa vziať späť na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky. SAMRS 
bude všetkých uchádzačov informovať o zaradení/nezaradení do databázy odborných hodnotiteľov 
projektov SlovakAid.  
 
Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá 
potrebná dokumentácia nevyhnutná pre kvalitné hodnotenie žiadostí. S úspešnými uchádzačmi bude 
podpísaná zmluva. 
 

                                                 
i §7, ods.5 zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiadavka týkajúca 
vylúčenia konfliktu záujmov bude preverovaná aj pri začatí výkonu odborného hodnotenia konkrétnych žiadostí o dotáciu 
formou čestného vyhlásenia 
 


