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Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

ako poskytovateľ pomoci podľa schémy pomoci de minimis v Slovenskej republike 

 

 

vyhlasuje 

 

 

výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných technických 

hodnotiteľov na odborné hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci  

 

 

 

Kód výzvy 003749/2018/OFN-1 

Označenie výzvy 2/2018 

Zameranie výzvy 

 Priemysel 4.0 

 Kybernetická bezpečnosť 

 Biotechnológie 

Dĺžka trvania výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy 30.11.2018 

Dátum uzavretia výzvy 31.1.2019 
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1. Cieľ výzvy 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len 

„ÚPPVII“) ako poskytovateľ pomoci de minimis vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o 

zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov (ďalej len „výzva“) na odborné 

hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci v oblastiach: 

 

a) Priemysel 4.0 (ďalej len „I. – T 2019“) alebo 

b) Kybernetická bezpečnosť (ďalej len „II. – T 2019“) alebo 

c) Biotechnológie (ďalej len „III. – T 2019“).  

 

2. Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné 

hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci 

Žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné 

hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadateľ“) v oblasti 

I. – T 2019, II. – T 2019, III. – T 2019 predkladá podpísanú žiadosť o zaradenie do zoznamu 

odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie pomoci (ďalej len 

„žiadosť“)1 v nasledovnom rozsahu: 

Povinné 

a) žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné 

hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci (príloha č. 1 tejto 

výzvy); 

b) štruktúrovaný životopis (príloha č. 2 tejto výzvy); 

c) kópia dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania; 

d) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (príloha č. 3 tejto výzvy); 

e) podpísané čestné vyhlásenie žiadateľa (príloha č. 4 tejto výzvy). 

 

Nepovinné 

f) ďalšie prílohy (kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením 

projektov v požadovanej oblasti, zamestnávateľom potvrdené referencie, alebo iné 

doklady potvrdzujúce požadovanú prax a znalosti v predmetnej oblasti; v prípade 

štátnych zamestnancov je možné 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).  

Predloženie dokumentov uvedených v písm. f) je odporúčané na preukázanie informácií 

uvedených v životopise.  

 

 

                                                 
1 Vypĺňaniu žiadosti venujte zvýšenú pozornosť a zároveň ju vypĺňajte v súlade s inštrukciami uvedenými priamo 

v jej obsahu, nakoľko vyplnená žiadosť bude, okrem iného, predstavovať aj nosný dokument pre zatriedenie 

žiadateľa do relevantnej oblasti špecializácie v rámci zoznamu odborných hodnotiteľov na základe deklarovaných 

znalostí a skúseností v jednotlivých oblastiach. 
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3. Miesto a spôsob podania žiadosti 

Žiadateľ predkladá úplnú žiadosť s prílohami v písomnej forme v slovenskom jazyku na 

adresu:  

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

sekcia riadenia investícií 

odbor finančných nástrojov  

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava  

 

Žiadosť a požadované prílohy je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu jedným z 

nasledovných spôsobov:  

- osobne v pracovné dni do podateľne ÚPPVII v čase: 

pondelok – štvrtok:    9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod. 

piatok:                        9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod. 

- doporučenou poštou,  

- kuriérskou službou.  

 

Obálku je potrebné označiť nápisom podľa zamerania oblasti hodnotenia:  

 

 v prípade žiadostí na odborné hodnotenie technickej stránky v oblasti Priemysel 4.0 

je potrebné označiť obálku nápisom „Odborný hodnotiteľ I. – T 2019“ 

a „Neotvárať“;  

 v prípade žiadostí na odborné hodnotenie technickej stránky v oblasti Kybernetická 

bezpečnosť je potrebné označiť obálku nápisom „Odborný hodnotiteľ II. – T 2019“ 

a „Neotvárať“;  

 v prípade žiadostí na odborné hodnotenie technickej stránky v oblasti Biotechnológie 

je potrebné označiť obálku nápisom „Odborný hodnotiteľ III. – T 2019“ 

a „Neotvárať“;  

 

a zároveň je potrebné doručiť v elektronickej forme žiadosť vo formáte .doc/.docx 

a požadované prílohy vo formáte .pdf/.jpg ako sken na emailovú adresu: 

 

financujprojekt@vicepremier.gov.sk, pričom do predmetu správy uvedie žiadateľ:  

 v prípade žiadostí na odborné hodnotenie technickej stránky v oblasti Priemysel 4.0 

je potrebné uviesť predmet správy „Odborný hodnotiteľ I. – T 2019“;  

 v prípade žiadostí na odborné hodnotenie technickej stránky v oblasti Kybernetická 

bezpečnosť je potrebné uviesť predmet správy „Odborný hodnotiteľ II. – T 2019“;  

 v prípade žiadostí na odborné hodnotenie technickej stránky v oblasti Biotechnológie 

je potrebné uviesť predmet správy „Odborný hodnotiteľ III. – T 2019“;  

mailto:financujprojekt@vicepremier.gov.sk
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Za včas doručenú žiadosť2 sa bude považovať žiadosť, ktorá bola doručená v písomnej 

a elektronickej forme3 na vyššie uvedenú adresu a bola odovzdaná osobne, alebo podaná  

na poštovú prepravu, resp. na prepravu iným spôsobom najneskôr v deň uzavretia výzvy  

a elektronicky najneskôr v deň uzavretia výzvy do 16.00 hod. 

 

Žiadosť doručená v elektronickej forme musí byť totožná so žiadosťou doručenou 

v písomnej forme. 

 

4. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na webovom sídle poskytovateľa 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-odbornych-

hodnotitelov/index.html, 

a zároveň jednou z nasledovných foriem:  

 

- písomnou formou na adrese poskytovateľa:  

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

sekcia riadenia investícií 

odbor finančných nástrojov  

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava,  

 

- elektronickou formou na e-mailovej adrese: financujprojekt@vicepremier.gov.sk.  

- telefonicky na telefónnom čísle 02/2092 8266 

- každý pracovný deň v čase: 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. 

Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za právne záväzné  

a odvolávať sa na ne. 

 

5. Požiadavky zaradenia do zoznamu odborných technických hodnotiteľov 

Požiadavky zaradenia žiadateľov do zoznamu odborných technických hodnotiteľov – 

kritéria výberu: 

 

A. Všeobecné požiadavky 

B. Požiadavky na odborný profil uchádzača  

C. Osobnostné požiadavky 

 

A. Všeobecné požiadavky: 

(platia pre všetkých žiadateľov v oblastiach I.– T 2019, II.– T 2019, III.– T 2019) 

 

                                                 
2 Žiadosť musí byť vyplnená vo všetkých častiach presne, jednoznačne a zrozumiteľne. 
3 Mailová kapacita do veľkosti 2,5 MB – v prípade príloh vo väčšej veľkosti akceptujeme aj ich rozloženie do 

viacerých e-mailov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať doručovanie elektronických dokumentov 

formou odkazu na externé úložisko. 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/index.html
mailto:financujprojekt@vicepremier.gov.sk
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1. Bezúhonnosť;4  

2. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;  

3. nestrannosť – odborné hodnotenie žiadosti o poskytnutie pomoci môžu vykonávať 

iba osoby nestranné od žiadateľov o poskytnutie pomoci v oblasti zamerania výzvy.5 

4. ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet;  

5. znalosť anglického jazyka (úroveň minimálne B2); 

6. úplnosť predložených dokumentov uvedených v časti 2 tejto výzvy. 

 

B. Požiadavky na odborný profil žiadateľa: 

B.1 V prípade žiadostí na odborné hodnotenie (I. – T 2019): 

i. vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa technického zamerania; 

ii. dokladovaná prax v oblasti, napr. v projekčnej činnosti a prevádzke v odvetví 

výroby a spracovania kovov, kovových konštrukcií, strojárenstva, výroby 

elektrických zariadení, nanotechnológií a mechatronike, ďalej vo výskume, 

vývoji a inováciách, resp. v príbuzných odboroch; 

iii. znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie 

projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity 

žiadateľa o poskytnutie pomoci; 

iv. schopnosť hodnotiť originálnosť, udržateľnosť a praktické využitie projektu; 

v. znalosť analýzy a hodnotenia technickej komplexnosti projektu a odborných 

predpokladov žiadateľa o poskytnutie pomoci; 

vi. znalosť moderných a technologických trendov v oblasti. 

 

alebo  

 

B.2 V prípade žiadostí na odborné hodnotenie (II. – T 2019): 

i. vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v oblasti informačných 

technológií; 

ii. dokladovaná prax v oblasti bezpečnosti informačných systémov a 

technológií, resp. v príbuzných odboroch; 

iii. znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie 

projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity 

žiadateľa o poskytnutie pomoci; 

iv. schopnosť hodnotiť originálnosť, udržateľnosť, praktické využitie projektu 

a schopnosť odhadnúť/definovať bezpečnostné riziká;  

v. znalosť analýzy a hodnotenia technickej komplexnosti projektu a odborných 

predpokladov žiadateľa o poskytnutie pomoci; 

vi. znalosť moderných technologických trendov v oblasti. 

 

alebo  

 

                                                 
4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo, že môže kedykoľvek počas trvania hodnotiaceho procesu požadovať na 

vyzvanie od vybraného odborného hodnotiteľa výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, pokiaľ k takejto 

informácií nebude mať prístup. 
5 Požiadavka týkajúca sa nestrannosti a vylúčenia konfliktu záujmov bude preverovaná pri začatí výkonu 

odborného hodnotenia konkrétnych žiadostí o poskytnutie pomoci formou čestného vyhlásenia. 
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B.3 V prípade žiadostí na odborné hodnotenie (III. – T 2019 ): 

i. vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v oblasti prírodných 

vied; 

ii. dokladovaná prax v oblasti, vo výskume, vývoji a inováciách resp. 

v príbuzných odboroch; 

iii. znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie 

projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity 

žiadateľa o poskytnutie pomoci; 

iv. schopnosť hodnotiť originálnosť, udržateľnosť a praktické využitie projektu; 

v. znalosť analýzy a hodnotenia technickej komplexnosti projektu a odborných 

predpokladov žiadateľa o poskytnutie pomoci; 

vi. znalosť moderných a technologických trendov v oblasti. 

 

C. Osobnostné požiadavky: 

(platia pre všetkých žiadateľov v oblastiach I.– T 2019, II.– T 2019, III.– T 2019) 

Vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, 

časová flexibilita, schopnosť dodržiavať stanovené termíny.  

 

Z procesu výberu budú vylúčení žiadatelia, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom 

obdobnom vzťahu s poskytovateľom pomoci – ÚPPVII. 

 

Odborný technický hodnotiteľ môže byť vylúčený/vyňatý zo zoznamu odborných 

technických hodnotiteľov, a to najmä v prípade prijatia žiadosti o vyradenie zo strany 

odborného hodnotiteľa, z dôvodu opakovanej nedostupnosti hodnotiteľa pre odborné 

hodnotenie, opakovaných vážnych pochybení v odbornom hodnotení, zistenie konfliktu 

záujmov a pod. Rozhodnutie o vylúčení/vyňatí zo zoznamu odborných technických 

hodnotiteľov bude doručené danému hodnotiteľovi elektronickou formou na e-mailovú 

adresu. 

 

6. Výberový proces  

Na základe prijatej dokumentácie vykoná ÚPPVII vyhodnotenie splnenia formálnych 

náležitostí a požiadaviek, ktoré boli definované v tejto výzve. ÚPPVII posudzuje splnenie 

formálnych náležitostí, a to doručenie povinných, popr. nepovinných príloh riadne a včas, 

ako aj ich úplnosť.  

 

Za riadne doručenú žiadosť sa považuje taká žiadosť, ktorá bude vyplnená vo všetkých 

častiach presne, jednoznačne a zrozumiteľne podľa tejto výzvy.  

 

V prípade, ak žiadosť nebude doručená včas (v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

výzve), žiadosť nebude zaradená do vyhodnotenia výberového procesu a ÚPPVII zašle 

tomuto žiadateľovi oznámenie o nezaradení do zoznamu odborných technických 

hodnotiteľov s odôvodnením.  
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V prípade, ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať ÚPPVII pochybnosti o úplnosti alebo 

pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, ÚPPVII vyzve žiadateľa na 

doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností, alebo nápravu nepravdivých 

údajov a stanoví lehotu na doplnenie, nie však kratšiu, ako 5 pracovných dní od doručenia 

žiadateľovi.  

 

V prípade, ak aj po doplnení údajov zo strany žiadateľa bude mať ÚPPVII pochybnosti o 

úplnosti, alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, žiadosť nebude 

zaradená do vyhodnotenia výberového procesu a ÚPPVII zašle oznámenie o nezaradení 

do zoznamu odborných technických hodnotiteľov s odôvodnením.  

 

Do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o 

poskytnutie pomoci budú zaradení žiadatelia, ktorí splnia formálne náležitostí a požiadavky 

uvedené vo výzve. ÚPPVII po ukončení výberového procesu zašle každému žiadateľovi 

elektronickou formou na ním uvedenú e-mailovú adresu oznámenie o výsledku vyhodnotenia 

výzvy o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

 

7. Ďalšie informácie 

V prípade výberu úspešného žiadateľa ako odborného technického hodnotiteľa pre 

hodnotenie technickej stránky konkrétnych žiadostí o poskytnutie pomoci, bude s odborným 

technickým hodnotiteľom podpísaná dohoda o vykonaní práce v zmysle príslušných 

právnych predpisov.6 ÚPPVII požaduje, aby všetky údaje v žiadosti a jej prílohách boli 

uvedené pravdivo, nakoľko tieto údaje sú pre ÚPPVII podstatné k uzavretiu dohody o 

vykonaní práce. 

  

8. Zmena a zrušenie výzvy 

V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena výzvy za účelom optimalizácie, resp. 

jej vhodnejšieho nastavenia, je ÚPPVII oprávnený výzvu zmeniť.  

 

O zmene výzvy bude ÚPPVII informovať na svojom webovom sídle, pričom súčasťou 

informácie bude aj informácia o tom, či je možné, resp. povinné zo strany žiadateľa 

zmeniť/doplniť už podanú žiadosť, ako aj termín na vykonanie zmeny/doplnenia už 

podaných žiadostí.  

 

ÚPPVII je oprávnený vyhlásenú výzvu zrušiť na základe rozhodnutia ÚPPVII, najmä  

v prípade nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Žiadosti predložené  

do doby zrušenia vyhlásenej výzvy ÚPPVII vráti späť žiadateľovi. Informáciu o zrušení 

výzvy, vrátane zdôvodnenia, zverejní ÚPPVII na svojom webovom sídle.  

Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo ÚPPVII, 

na ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s 

vyhlásenou výzvou. 

                                                 
6 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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9. Prílohy výzvy 

1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné 

technické hodnotenie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci schémy pomoci de 

minimis v Slovenskej republike 

2. Štruktúrovaný životopis žiadateľa (povinná štruktúra) 

3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

4. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................... 

 

................................................ 

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci úradu 

 


