
 
 

  Miestna akčná skupina Zlatá cesta   
vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  

 

Program Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Stratégia CLLD 
Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020 „Naša minulosť 
nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti“  
 

Miestna akčná skupina 
Občianske združenie Zlatá cesta  
 

Názov opatrenia/podopatrenia  
stratégie CLLD 

Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 
Podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie 
miestneho rozvoja vedený komunitou  
 

Kód a názov podopatrenia PRV SR 
2014 – 2020 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

7.4 podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a 

kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

4.2 Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov  

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností  

Schválil  Alena Ciglanová, Mgr.  

Dátum schválenia 
06.05. 2019  

 

Miestna akčná skupina Zlatá cesta  (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020 „Naša 
minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)    
 
 

vyhlasuje 

 

Výzvu č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  (ďalej len „výzva na výber OH“)   
 
 

https://www.opvai.sk/media/98731/v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-oh-dop-msp-po-3-4-_aktualiz%C3%A1cia-%C4%8D-2.pdf
https://www.opvai.sk/media/98731/v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-oh-dop-msp-po-3-4-_aktualiz%C3%A1cia-%C4%8D-2.pdf


1. Všeobecné informácie 
Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť 
kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces. 

 

1.1 Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 6.5. 2019 

1.2 Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 14.6. 

2019 

1.3 Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 30.6. 2019 

 

2. Kritéria pre výber odborných hodnotiteľov 
 

2.1 Všeobecné kritéria 
2.1.1 bezúhonnosť: uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu 

odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže 
kedykoľvek na vyzvanie MAS, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúry preukázať 
výpisom z registra trestov. Uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na 
pozíciu odborného hodnotiteľa, že je  bezúhonný v zmysle bodu 3.1 tejto výzvy na výber OH 
a následne výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v prípade oznámenia o 
zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov, najneskôr v deň začatia odborného 
hodnotenia, na ktoré bol odborný hodnotiteľ vybraný. 

2.1.2 plná spôsobilosť na právne úkony: uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie 
uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, že je spôsobilý na právne úkony v zmysle 
bodu 3.1 tejto výzvy na výber OH. 

 
2.2     Odborné kritéria 

2.2.1 stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého 
stupňa: uchádzač predkladá doklady v zmysle bodu 3.2 tejto výzvy na výber OH, 

2.2.2 minimálne 2 roky praxe  z oblasti, na ktoré je hodnotenie zamerané:  
- Opatrenie M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 

7.2, 7.4 
- Opatrenie M04 Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2   
- Opatrenie M06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, 

podopatrenie 6.4 
(viď tabuľka “Zoznam podopatrení“)  alebo minimálne 2 roky praxe v oblasti tvorby a riadenia 
projektov z EÚ fondov:  uchádzač predkladá doklady v zmysle bodov 3.3, 3.4  a 3.6 a 7 tejto výzvy na 
výber OH 

 
Tabuľka: Zoznam podopatrení a oprávnených aktivít:  

 
Názov podopatrenia  Zaškrtnite vybraté 

podopatrenie/prípadne 

všetky  

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov 

Popis oprávnenej aktivity:   

 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a 
záchytných parkovísk, autobusových zastávok, 

 



 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo 
čistiarne odpadových vôd; 

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov 
a pod. 

 výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich 
obecných studní 
 

7.4 podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry  

Popis oprávnenej aktivity:  

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane 
príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a 
detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v 
obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 
domov 

 investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a 
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s 
odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s 
odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie 
nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia 
tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len 
ako súčasť investícií do miestnych služieb 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na 
komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych 
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením 
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

 

 

4.2 Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov  

Popis oprávnenej aktivity:  

 Výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov 

súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady 

obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok); 

 Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, 

spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a 

detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh 

produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane 

produktov s chráneným označením pôvodu  

 Stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej 

zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie; 

 Nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, 

osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných 

vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; 

 Zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky 

a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom 

vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej 

 



výrobnej praxe; 

 Stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo 

elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd; 

 Investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov; 

 Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní; 

 Investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické 

zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia). 

 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou  – v rámci danej 

činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia 

priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, 

nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, 

rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty 

alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti; 

Projekty môžu byť zamerané na aktivity spojené s vidieckym cestovným ruchom a 

agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, 

vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných 

priestorov. 

V rámci danej činnosti  je oprávnená výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a 
modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie 
zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na vytvorenie alebo 
modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.  
 
Činnosť 2: hmotné a nehmotné aktíva spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: 

deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu – v rámci danej činnosti je oprávnené 

obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na 

daný účel alebo predmet projektu, na vykonávanie činností alebo poskytovanie služieb 

spojených s danou cieľovou skupinou, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu zariadení 

a pod. v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku 

alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli 

predmetom jeho činnosti; 

Projekty môžu byť zamerané na aktivity  spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: 

deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu (v rámci týchto projektov je možné sa 

zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod.), ktoré prispievajú 

k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života a zvýšeniu motoriky cieľovej 

skupiny  

Činnosť 3: hmotné a nehmotné aktíva na spracovanie a uvádzanie na trh produktov – v rámci 

danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo 

modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného 

vybavenia, nákupu zariadení a pod. v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie 

kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, 

ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti; 

 

 
 
 
 
 
 



Každý žiadateľ musí spĺňať vždy všeobecné kritériá (A), odborné kritérium (B) a príslušné sektorové 
odborné kritériá, ktorých splnenie je nutné preukázať uvedeným spôsobom. Každý žiadateľ uvedie, v 
rámci ktorej oblasti (podopatreni) predkladá svoju žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných 
hodnotiteľov. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o zaradenie aj do viacerých oblastí (podopatrení). 
Podľa zvolenej oblasti (podopatrenia) je potrebné preukázať splnenie stanovených sektorových 
odborných kritérií. Sektorové odborné kritérium je možné preukázať formou dosiahnutej minimálnej 
praxe v danom sektore alebo prostredníctvom skúsenosti s hodnotením/posudzovaním projektov v 
danom sektore.  

 
A) Všeobecné kritériá  
 
Kritérium Spôsob preukázania 

Splnenie kritériá  
Splnenie kritériá  Poznámka  

Bezúhonnosť  Žiadateľ predkladá 
čestné vyhlásenie 
(príloha č.  1 výzvy)  

Žiadateľ čestným 
vyhlásením preukáže, že  
že nebol právoplatne 
odsúdený za úmyselný 
trestný čin.  

MAS môže kedykoľvek od 
podania žiadosti o 
zaradenie do zoznamu 
hodnotiteľov vyzvať 
záujemcu/odborného 
hodnotiteľa na 
predloženie aktuálneho 
výpisu z registra trestov  

Plná spôsobilosť na 
právne úkony  

Žiadateľ predkladá 
čestné vyhlásenie 
(príloha č. 1 výzvy)  

Žiadateľ čestným 
vyhlásením preukáže, že 
je spôsobilý na právne 
úkony  

 

 

 
B) Odborné kritériá  

 
Kritérium  
 

Spôsob preukázania 
splnenia kritéria  

Splnenie kritéria  Poznámka  

Dosiahnuté  
stredoškolské vzdelanie 
s maturitou alebo 
vysokoškolské vzdelanie 
prvého alebo druhého 
stupňa 

Žiadateľ predkladá 
životopis (príloha č. 1 
výzvy) a kópiu dokladu o 
dosiahnutom 
vysokoškolskom vzdelaní  

Žiadateľ prostredníctvom 
životopisu a kópie 
dokladu o dosiahnutom 
vzdelaní preukáže 
požadované min. 
dosiahnuté vzdelanie.  

Prostredníctvom 
životopisu žiadateľ 
preukazuje požadované 
vzdelanie, odborné 
skúsenosti (prax), 
schopnosti, 
zručnosti/vlastnosti, 
znalosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C) Sektorové odborné kritériá  

 
Kritérium  
 

Podopatrenie Spôsob 
preukázani
a splnenia 
kritériá  

Splnenie kritériá 
 
 
  

Poznámka  

Minimálne 2 roky 
praxe  z oblasti, na 
ktoré je hodnotenie 
zamerané  
 
alebo  
 
 
Minimálne 2 roky 
prax, skúsenosti 
s prípravou a/alebo  
hodnotením a/alebo 
spracovaním 
projektov v rámci 
programov EÚ 
a/alebo fondov EÚ, 
resp. projektov na 
lokálnej úrovni 
(napr. miestnych 
akčných skupín, 
mikroregiónov 
a pod.)  alebo iných 
grantových schém 
 
 
 
 

Opatrenie M07 
Základné služby 
a obnova dedín 
vo vidieckych 
oblastiach, 
podopatrenie 7.2, 
7.4 
 
 
Opatrenie M04 
Investície do 
hmotného 
majetku, 
podopatrenie 4.2 
  
 
Opatrenie M06 
Rozvoj 
poľnohospodársk
ych podnikov 
a podnikateľskej 
činnosti, 
podopatrenie 6.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiadateľ 
predkladá 
životopis 
(príloha č. 
1 výzvy)  

Žiadateľ 
prostredníctvom 
životopisu preukáže 
požadovanú min. 2 
ročnú prax v sektore, v 
rámci ktorého 
predkladá svoju žiadosť 
o zaradenie do 
zoznamu hodnotiteľov  
 
alebo  
 
Žiadateľ 
prostredníctvom 
životopisu preukáže 
požadované minimálne 2 
roky praxe v oblasti tvorby 
a riadenia projektov  

Prostredníctvom životopisu 
a/alebo osobitnej prílohy k 
životopisu žiadateľ 
preukazuje požadované 
vzdelanie, odborné 
skúsenosti (prax), 
schopnosti, 
zručnosti/vlastnosti, 
znalosti, skúsenosti s 
hodnotením/posudzovaním 
v sektore, v rámci ktorého 
predkladá svoju žiadosť o 
zaradenie do zoznamu 
hodnotiteľov  

 
 
 
2.3      Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady 
Uchádzač spĺňa podmienky ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ak spĺňa 
minimálne dve podmienky  uvedených v bode 2.3.2 a podmienky uvedené v bode 2.3.1 a 2.3.3. 

 
2.3.1 prax, skúsenosti s prípravou a/alebo hodnotením a/alebo spracovaním projektov v rámci 

programov EÚ a/alebo fondov EÚ, resp. projektov na lokálnej úrovni (napr. miestnych 
akčných skupín, mikroregiónov a pod.)  alebo iných grantových schém: uchádzač predkladá 
doklady v zmysle bodov 3.3, 3.4  a 3.6 tejto výzvy na výber OH, 

2.3.2 znalosť dokumentov a právnych predpisov SR a EÚ: 
a) Program rozvoja vidieka  SR 2014 – 2020,  
b) Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie  

2014 – 2020 
c) Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci 
iniciatívy LEADER a  Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 
Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou, 

d) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  
a investičných fondov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 



e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/2006,  

f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2014 Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, 

2.3.3 znalosť stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou - Stratégia miestneho rozvoja 
v regióne Zlatej cesty 2014-2020 „Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti“ 

minimálne SWOT analýzu a intervenčnú logiku, 
 
Uchádzač vypĺňa žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa  v zmysle bodu 3.1 
tejto výzvy na výber OH. 

 
3. Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa  
 
3.1 Uchádzačom podpísaná žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa: 

- potrebné doložiť vyplnený  formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.  
3.2 Kópia dokladu o ukončení stredoškolského alebo  vysokoškolského štúdia.  
3.3 Životopis vo formáte EUROPASS preukazujúci požadované vzdelanie, resp. aj odborné 

skúsenosti (prax), schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti a skúsenosti.  
3.4 Doklad o praxi uchádzača:  

 potvrdenie od zamestnávateľa (alebo iného relevantného subjektu, pre ktorý bola 
vykonávaná práca1/činnosť) potvrdzujúce deklarovanú požadovanú prax v príslušnej 
oblasti a/alebo, 

 v prípade zamestnancov (v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) postačí doložiť 
opis činností vykonávaného miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a časové 
obdobie jeho platnosti. 

3.5 Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady a pod.) preukazujúce 
špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady v zmysle bodu 2.3.1, resp. odborné kritéria 
v zmysle bodu 2.2.2. 

 
4. Ďalšie informácie 

 
4.1 Uchádzači, ktorí budú spĺňať kritéria uvedené v tejto výzve na výber OH  budú následne 

zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov pre   žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
v rámci stratégie CLLD.   

4.2 MAS si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov uchádzačov, pri 
ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení identifikované vážne pochybenia pri 
hodnotení, opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa pre odborné hodnotenie, pri ktorých boli 

                                                           
1 V prípade, ak je prax deklarovaná prostredníctvom vykonávania činností ako samostatne zárobkovo činnej osoby alebo konateľa 

spoločnosti, uchádzač predkladá výpis z príslušného registra s vyznačením relevantných činností preukazujúcich požadovanú prax 
v požadovanej oblasti v zmysle výzvy (fotokópia) a doložením minimálne 2 referencií alebo iných relevantných dokladov preukazujúcich 
vykonanú činnosť.  



identifikované činnosti, ktoré zakladajú pochybnosti o nestrannosti výkonu odborného 
hodnotenia a pod. a to aj napriek skutočnosti, že splnili zverejnené kritéria pre výber. 

4.3 Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí písomne informovaní o zaradení/nezaradení do 
zoznamu odborných hodnotiteľov.  

4.4 V prípade, ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať MAS pochybnosti o úplnosti alebo 
pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, vyzve uchádzača na doplnenie 
neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu údajov a stanoví lehotu na 
doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov.  V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave 
údajov zo strany uchádzača bude mať  MAS pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií 
uvedených v žiadosti uchádzača a jej prílohách, uchádzač nebude zaradený do zoznamu 
odborných hodnotiteľov. 

4.5 Odborné hodnotenia  pre   žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu vykonávať iba osoby 
nestranné od žiadateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Podmienky zákazu konfliktu 
záujmov bližšie definuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 
1083/2006 (ďalej aj „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013“).  

4.6 Vzťahy a vzájomné záväzky medzi MAS a  odbornými hodnotiteľmi sa zabezpečujú právne 
záväzným spôsobom, a to formou dohody o vykonaní práce, resp. iným zmluvným vzťahom. 
Hodnotenie projektových zámerov (ak relevantné)/žiadostí o NFP je odmeňované. 

4.7 Odborní hodnotitelia budú povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia podpísať 
čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

 
5. Termín a adresa na doručovanie 

 
5.1 Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov doručené v termíne do uzávierky 

výzvy na výber OH v predpísanom formáte sa vyhodnotia a MAS zostaví zoznam odborných 
hodnotiteľov spĺňajúcich požadované  kritéria na výkon hodnotenia.  

5.2 Vybraným odborným hodnotiteľom bude zaslané oznámenie o zaradení/nezaradení do 
zoznamu odborných hodnotiteľov.  

5.3 Príslušné náležitosti k zaradeniu odborných hodnotiteľov do zoznamu odborných hodnotiteľov 
(v zmysle bodu 2 tejto výzvy na výber OH) je potrebné poslať: 

  v elektronickej forme2 na adresu bacikova@zlatacesta.sk, pričom do predmetu správy sa 
uvedie „Odborný hodnotiteľ“: 

- vo formáte pdf. (podpísaný3 sken všetkých dokumentov) alebo 

 poštou na adresu OZ Zlatá cesta, 969 73 Prenčov 300, pričom na obálke sa uvedie 
„Odborný hodnotiteľ“. 

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov, ktoré nebudú spĺňať náležitosti 
uvedené v tejto výzve na výber  OH alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (v prípade 
poslania poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky), budú automaticky vyradené.   

 
 

                                                           
2 MAS je povinná uchádzačovi  potvrdiť prevzatie/prečítanie e- mailu. 
3  V nadväznosti na charakter dokumentu. 



6. Kontakt  
 

6.1 Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

 e-mailovej adresy: bacikova@zlatacesta.sk  

 tel. čísla: 0911 132 741   

 adrese: 969 73 Prenčov 300  
 
 

7. Prílohy výzvy 
Príloha č.1: Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov 

 


