Dobrý deň p. Kapitán,
nižšie posielame odpovede na Vaše doplňujúce otázky:
- Nevnímate ako problém, respektíve konflikt záujmov, že pani Křivánková pracuje ako
externá hodnotiteľka projektov pre Slovak Aid, pričom je zároveň riaditeľkou
organizácie Geotest, ktorá získava zákazky od organizácie Czech Aid na rozvojové
projekty aj v krajinách, do ktorých prúdi pomoc aj zo Slovenska?
Hodnotiaci proces sa riadi Štatútom Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o
poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu. Podľa Štatútu, článok č. 2, odsek č. 4, „komisia
môže prihliadať aj na hodnotenie externého odborníka“. Externých odborných hodnotiteľov
vyberá SAMRS a ich úlohou je zabezpečovať kvalifikované a nestranné posúdenie
predložených žiadostí o poskytnutie dotácie.
SAMRS zverejnila dňa 17.12.2018 výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na
projekty rozvojovej spolupráce. Zoznam požadovaných dokumentov bol stanovený
nasledovne:
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 z 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).
Kritériá na výber odborných hodnotiteľov boli stanovené nasledovne:
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.

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.
Pani Křivánková predložila Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov dňa
7.3.2019. V čase podania Žiadosti o zaradenie mala 13 ročné skúsenosti s formulovaním,
realizáciou, monitorovaním a hodnotením českých, zahraničných a medzinárodných projektov.
V žiadosti uviedla, že je certifikovanou evaluátorkou (European Program for Development
Evaluation Training - EPDET 2015) a členkou Českej evaluačnej spoločnosti.
Pani Křivánková splnila všetky náležitosti výzvy a bola SAMRS zaradená do zoznamu
externých odborných hodnotiteľov. K jej žiadosti boli doložené odporúčacie listy napr. od
nemeckej Diakonie Katastrophenhilfe.
Pani Křivánková na SAMRS predložila podpísané Čestné vyhlásenie z dňa 7.3.2019 v ktorom
deklaruje, že má vysokú mieru objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod
časovým tlakom a časovú flexibilitu, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať
stanovené termíny a 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 ako
uchádzač vedomosť v čase predloženia žiadosti o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa.
Zároveň deklrarovala, že nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom vzťahu (napr. štatutárny
orgán, člen štatutárneho orgánu, dozornej rady, správnej rady a pod.).
Vo výzve roku 2018 boli stanovené tri požiadavky na externých odborných hodnotiteľov (štátna
príslušnosť SR; bezúhonnosť a plná spôsobilosť na právne úkony). V súvislosti s limitovaným
počtom odborníkov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci pôsobiacich na
území Slovenska, vo výzve na externých odborných hodnotiteľov roku 2019 SAMRS stanovila
dve požiadavky na odborných hodnotiteľov a to bezúhonnosť a plná spôsobilosť na právne
úkony, bez požiadavky na štátnu príslušnosť SR.
- Pani Křivánková je aj riaditeľkou spoločnosti Development Alliance, ktorá s
organizáciou Czech Aid vedie súdne spory kvôli projektom rozvojovej pomoci, opätovne
teda otázka, nie je to z vášho pohľadu problém/konflikt záujmov?
Predložené žiadosti hodnotia vždy dvaja externí odborní hodnotitelia (nezávisle od seba), ktorí
podpisom Čestného vyhlásenia deklarujú, že nie sú v konflikte záujmov s hodnotenými
žiadosťami.

V súvislosti s tým, že sídlo SAMRS je na území Slovenskej republiky, SAMRS nemá a nemôže
sledovať informácie o súdnych sporoch vedených v iných štátoch. Navyše, ak nie sú ešte
rozhodnuté, tak nie je možné ani povedať, že niekto je v konflikte záujmov.
- Hodnotila pani Křivánková aj projekty v rámci výzvy MD 2020?
Žiadosti výzvy č. SAMRS/2020/MD/1 neboli hodnotené p. B. Křívánkovou.

