
 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

VYHLASUJE 

VÝZVU NA VÝBER INTERNÝCH HODNOTITEĽOV PRE 

HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NFP V RÁMCI TECHNICKEJ POMOCI 

OP ĽZ 
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Predmet výzvy 

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „RO pre OP ĽZ“) vyhlasuje 

výzvu na výber interných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

technickej pomoci operačného programu Ľudské zdroje.  

Databáza interných hodnotiteľov sa v súlade s ustanoveniami Metodického pokynu CKO 

č. 24 k technickej pomoci vytvára pre prioritnú os č. 7 OP ĽZ s cieľom zabezpečenia 

realizácie hodnotiaceho procesu transparentným spôsobom s využitím interných 

kvalifikovaných odborníkov.  

 

Oblasti zamerania prioritnej osi 7 Technická pomoc 

 
 

 oblasť personálna – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej 

s implementáciou OP ĽZ; 

 oblasť technického vybavenia – zabezpečenie administratívneho a materiálno-

technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP 

ĽZ;  

 oblasť prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu; 

 oblasť informovania a komunikácie – zabezpečenie informovania verejnosti 

a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ. 

 

Podmienky zaradenia do databázy: 

 

 Štátnozamestnanecký pomer s určením výkonu prác v rámci sekcie fondov EÚ 

ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 Skúsenosť s implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EÚ (prípravou, 

hodnotením, riadením, monitorovaním, kontrolou), pričom postačuje skúsenosť len 

časťou implementačného procesu
1
 minimálne 12 mesiacov. 

 

 Schválenie žiadosti o zaradenie do databázy interných hodnotiteľov vedúcim 

zamestnancom.   

 

Náležitosti k predloženiu žiadosti o zaradenie do databázy interných hodnotiteľov 

Záujemcovia sa môžu uchádzať o zaradenie do databázy interných hodnotiteľov vyplnením a 

predložením žiadosti o zaradenie do databázy interných hodnotiteľov OP ĽZ (v prílohe). 

 

Záujemca predloží žiadosť o zaradenie do databázy interných hodnotiteľov: 

- elektronicky na adresu komisia@employment.gov.sk a v predmete správy uvedie  

„Interný hodnotiteľ“ a zároveň aj 

                                                 
1
 Splnenie odborných predpokladov je zrejmé z pracovnej náplne zamestnancov  a nebude overovaná osobitnou 

dokumentáciou. 

mailto:komisia@employment.gov.sk
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- v tlačenej forme v obálke označenej „Interný hodnotiteľ“ na sekretariát odboru 

projektového riadenia. 

 

Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o zaradenie do databázy interných 

hodnotiteľov v lehote na to určenej výzvou je rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti na 

sekretariát odboru projektového riadenia v lehote uzávierky tejto výzvy. 

 

Zaradenie záujemcov do databázy 

Všetci záujemcovia o zaradenie do databázy, ktorí splnia podmienky uvedené v tejto výzve, 

budú zaradení do databázy interných hodnotiteľov. 

 

Poskytovanie informácií 

 

E-mail: komisia@employment.gov.sk 

 

Odkazy 

Metodický pokyn CKO č. 24 k technickej pomoci:  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ 

 

Operačný program Ľudské zdroje: 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-

ludske-zdroje/ 

 

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20150101 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SK:PDF 
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