
 
 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako 
riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita Životného 

prostredia 
 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých 
expertov 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Kvalita Životného prostredia (ďalej ako „RO OP KŽP“) vyhlasuje 
Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov 
na obdobie 05/2019 – 12/2019 v oblasti expertného posúdenia vypracovanej 
metodiky finančnej analýzy v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (OP KŽP).  
 
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov je platná 
do termínu 31. 12. 2019.  
 
Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
Všeobecné kritériá (osobnostné charakteristiky):  
- bezúhonnosť,  
- plná spôsobilosť na právne úkony,  
- schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, matematické a analytické 
myslenie.  
 
Špecifické kritéria pre posúdenie vypracovanej metodiky finančnej analýzy pre 
OP KŽP:  
1. Legislatíva  
- znalosť právnych predpisov SR: 
 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon 
o EŠIF“); 
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o účtovníctve“);  
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„zákon o dani z príjmov“); 
 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o DPH“). 
 

- znalosť právnych predpisov EÚ: 
 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 zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde Európskom námornom a rybárskom fonde a 
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej 
aj „všeobecné nariadenie“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 
2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobistných ustanoveniach 
týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1080/2006; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 
2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 
(ďalej aj „nariadenie o skupinových výnimkách“); 

 Delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (ďalej len „Omnibus“). 

 
2. Dosiahnuté vzdelanie  
- min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ekonómie, ekonomiky alebo 
finančníctva  
 
3. Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:  
- minimálne 2 ročná prax v oblasti metodiky EŠIF;  
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Kvalita životného prostredia 
a ďalšie relevantné dokumenty zverejnené na www.op-kzp.sk a 
www.partnerskadohoda.gov.sk, 
 
Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením a 
životopisom.  
Uchádzač o zaradenie do databázy externých expertov predloží:  
1. žiadosť o zaradenie do databázy externých expertov (príloha č. 1 výzvy);  
2. štruktúrovaný životopis (príloha č. 2 výzvy) (povinná príloha žiadosti; formát 
životopisu je možné zmeniť, avšak údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi musia byť 
zrejmé);  
3. kópiu vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);  
4. čestné vyhlásenie (príloha č. 3 výzvy) (povinná príloha žiadosti);  
5. vyhlásenie o spracovaní osobných údajov (príloha č. 4 výzvy) (povinná príloha 
žiadosti);  

http://www.op-kzp.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


6. príp. ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom 
hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
resp. absolvovanom školení, kópie výstupov a i.).  
 
S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Žiadosť o zaradenie do databázy externých expertov, vrátane relevantných príloh 
vymedzených vyššie, je potrebné doručiť osobne/poštou na nižšie uvedenú adresu 
kontaktnej osoby. Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať 
vymedzené náležitosti nebudú akceptované. Žiadosť musí byť doručená v rámci 
obdobia 01. 05. 2019 - 31. 12. 2019 a bude individuálne posúdená v nadväznosti na 
aktuálne potreby RO OP KŽP.  
 
Ďalšie informácie:  
Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na základe zhodnotenia doručených 
náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu externého experta, budú následne zaradení 
do zoznamu databázy externých expertov v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia.  
 
Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu externého experta zašle 
uchádzač v termíne do 31. 12. 2019, v písomnej forme na adresu:  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov  
Karloveská 2, 841 04 Bratislava  
 
Obálku je potrebné označiť nápisom „Externý expert – finančná analýza“.  
 
Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o zaradenie uchádzača 
na pozíciu externý expert 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 8:30 – 12:00 
a 12:30 – 15:00 na vyššie uvedenú adresu.  
 
Kontakt pre bližšie informácie k výzve:  
 
zdenko.kavec@enviro.gov.sk 
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