
 

 

           

 

 

 

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia 

 

 

 
vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 

 

 

pre Prioritnú os 4  

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

  

 

pre Investičnú prioritu 5  

Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a 

elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple 

 

 

pre Špecifický cieľ 4.5.1  

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 08. 03. 2017 

        
               
 



 

 

KRITÉRIÁ NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE 

HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020 
 

 

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 

 

Investičná priorita 5: Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a 

elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple 

 

Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple   

 

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:  

 vysokoškolské vzdelanie min. II stupňa technického zamerania; 

 min. 5 ročná prax v oblasti výroby a rozvodu tepla;  

 skúsenosti s prípravou, kalkuláciou, vypracovávaním rozpočtov pre stavebné práce; 

 skúsenosti s prípravou podkladov pre energetický audit alebo so samotným výkonom 

energetického auditu; 

 skúsenosti s hodnotením projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sú 

výhodou; 

 znalosti základných strategických dokumentov: Partnerská dohoda SR 2014 – 2020, 

Operačný program Kvalita životného prostredia, schémy štátnej pomoci atď.; 

 základné znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ, koncepčných a strategických 

dokumentov v oblasti energetiky a štrukturálnych a investičných fondov EÚ; 

 schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby; 

 bezúhonnosť;  

 plná spôsobilosť na právne úkony;  

 vylúčenie konfliktu záujmu;  

 vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým 

tlakom, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať stanovené termíny;  

 ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel); 

 dobrá znalosť slovenského jazyka.  
 

 

Poznámka:  

1) Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu 

hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, sú odborní hodnotitelia povinní 

pri podpise dohody o vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, 

zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

  

2) Odborní hodnotitelia sú povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia podpísať 

aj Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s programovými dokumentmi v danej                    

oblasti. Ide o nasledovné dokumenty: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Príručka pre hodnotiteľov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre 

oblasť podpory: Prioritná os 4, Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 

orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia a Metodika 

pre vypracovanie finančnej analýzy projektu a pod. 



 

 

NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU ODBORNÉHO 

HODNOTITEĽA 
 

1) Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí                                

o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia (v žiadosti musí byť jasne uvedené Prioritná os 4 Energeticky 

efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.5.1 

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na 

dopyte po využiteľnom teple. 

 

2) Životopis preukazujúci požadované vzdelanie a odborné skúsenosti (prax) – priložiť 

vyplnený formulár (Príloha č. 1 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok).  

 

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Príloha č. 2 Výzvy na 

výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok).  

 

4) Úradne overená kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom).  

 

5) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, resp. výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace (v prípade, že uchádzač doloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, je povinný 

po splnení uvedených náležitostí doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace najneskôr ku dňu začatia výkonu odborného hodnotenia žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok).  

 

6) Zamestnávateľom potvrdené referencie o praxi hodnotiteľa (potvrdzujúce minimálne 

zadefinovanú požadovanú prax v požadovanej oblasti), v prípade štátnych 

zamestnancov postačuje doložiť opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ak je 

z neho zrejmá uvedená činnosť (Príloha č. 3 Potvrdenie odbornej praxe). V prípade 

SZČO je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie potvrdzujúce požadovanú prax.  

 

7) Ďalšie prílohy podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady o odbornej 

spôsobilosti zamerané na energetiku, referencie v relevantnej oblasti, doklady 

preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ      

a pod. – dokumenty musia byť platné ku dňu ich predloženia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ďalšie informácie:  
 

Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa zašle 

uchádzač v termíne do 31. 03. 2017, v písomnej forme na adresu:  

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Sekcia implementácie EŠIF  

Odbor riadenia OP  

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  

 

Na obálke musí byť uvedené: „odborný/externý hodnotiteľ“.  

 

Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o zaradenie uchádzača na 

pozíciu odborného hodnotiteľa v lehote na to určenej výzvou je rozhodujúci dátum 

odovzdania žiadosti na prepravu (dátum pečiatky pošty, príp. kuriérskej služby), resp. 

dátum osobného doručenia žiadosti v pracovné dni v čase od 9:00 – 12:00                         

a 12:30 – 15:00 na vyššie uvedenú adresu.  

 

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: slavomira.heldakova@siea.gov.sk 

 

 

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, 

alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú 

akceptované.  
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