
 

 

Strana 1 zo 6 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva pre výber externých odborných hodnotiteľov  
pre žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity 

(Výzva č. B-1/2022) 
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1. Kritériá na výber externých odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí: 
 

➢ bezúhonnosť – čestným vyhlásením uchádzač vyhlasuje v žiadosti o zaradenie  na pozíciu 
externého odborného hodnotiteľa (ďalej len „EOH“), že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný 
trestný čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) preukázať 
výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v zmysle časti 3., ods. 1. tejto výzvy;  

➢ plná spôsobilosť na právne úkony – uvedené v prílohe č. 6 (Čestné vyhlásenie) tejto výzvy; 
➢ vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, min. 3 ročná prax v oblasti: „Ochrana a využívanie vôd“; 

➢ znalosti platných právnych predpisov Slovenskej republiky, koncepčných a strategických 
dokumentov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky; v oblasti vôd, verejných 
kanalizácií, verejných vodovodov a ČOV 

➢ schopnosti a osobnostné vlastnosti: vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti; schopnosť 
dodržiavať stanovené termíny 

➢ v rámci tejto výzvy sa budú môcť prihlásiť uchádzači do procesu odborného hodnotenia; 
➢ nutná znalosť slovenského jazyka.  

 
 

Dôležité upozornenia:  
 

1. vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti, ako aj v záujme vylúčenia 
zaujatosti v rámci pridelenia žiadostí a v priebehu hodnotenia žiadosti, sú EOH povinní 
pri podpise dohody o vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní 
dôvernosti informácií, mlčanlivosti a vylúčení zaujatosti, 
➢ EOH  nemôže byť v pracovno-právnom vzťahu, resp. inom vzťahu voči subjektu žiadateľa, a to 

najmenej 24 mesiacov pred pridelením žiadosti o dotáciu v rámci procesu odborného 
hodnotenia. 

 
2. EOH sú povinní pred začatím procesu externého odborného hodnotenia oboznámiť 

sa s dokumentami potrebnými k hodnoteniu žiadostí,    
➢ platnou verziou dokumentu Príručka pre hodnotiteľov žiadostí; 
➢ s dokumentami zverejnenými v rámci príslušnej hodnotenej výzvy na predkladanie žiadostí, 

potrebnými pre proces externého odborného hodnotenia, na základe ktorých je EOH schopný 
analyzovať projekt, t. j. je schopný posúdiť environmentálno - technickú stránku projektu, ako 
aj vyhodnotiť účelnosť, vecnú oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu, 
ako aj finančnú udržateľnosť projektu a finančnú charakteristiku (situáciu) žiadateľa. 

 
3. Environmentálny fond si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu EOH uchádzačov, pri ktorých boli 

identifikované vážne pochybenia pri hodnotení projektov, ktoré zakladajú pochybnosti 
o nestrannosti výkonu odborného hodnotenia a pod., a to aj napriek skutočnosti, že splnili 
zverejnené kritéria pre výber. 

 
➢ Environmentálny fond si vyhradzuje právo vyradiť EOH zo zoznamu odborných hodnotiteľov, 

v prípade opakovanej nedostupnosti EOH pre odborné hodnotenie. 
 

➢ Zamestnanci Environmentálneho fondu sa do tejto výzvy nemôžu zapojiť. 
 
➢ Uchádzači, ktorí splnia, resp. nesplnia zverejnené kritériá na základe zhodnotenia doručených 

náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu EOH, budú informovaní o zaradení, resp. 
nezaradení do zoznamu (databázy) EOH, formou notifikácie. do 10-15 pracovných dní odo 
dňa ukončenia výzvy. 

 
 



 

 

Strana 3 zo 6 

 
 
 
Environmentálny fond je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy, vrátane jej príloh, 
pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k výzve 
zverejniť na svojom webovom sídle https://envirofond.sk/. 
 
Environmentálny fond je oprávnený zrušiť výzvu iba v prípade, ak sú objektívne dôvody legislatívnej alebo 
neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia výzvy. 
 
V rámci procesu odborného hodnotenia sa budú odborne posudzovať a hodnotiť projekty                        
v oblastí Verejné vodovody, Verejné kanalizácie a Kanalizácia a vodovod v 1 ryhe: 
 
Oblasť: Verejné vodovody 
 
Vodovodná sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia  (BV1) 
V rámci činnosti je možné realizovať budovanie/dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou 
využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity, prípadne zásobovanie pitnou vodou s využitím malých 
vodárenských zdrojov, rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade 
zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete, budovanie 
vodovodných prípojok. 
 
Vodárenský zdroj – budovanie, úprava a rekonštrukcia  (BV2) 
V rámci činnosti je možné budovanie nového, doteraz nerealizovaného vodárenského zdroja 
s výdatnosťou minimálne 0,5l/s, úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja.  
 
Budovanie systému verejných vodovodov  (BV3) 
Realizácia aktivít z činnosti BV1 a BV2 
 
Oblasť: Verejné kanalizácie 
 
Čistiarne odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia  alebo intenzifikácia (BK1) 
V rámci činnosti je možné realizovať budovanie/dobudovanie čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), 
rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV. 
 
Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia  (BK2) 
V rámci činnosti je možné realizovať budovanie/dobudovanie systému verejných kanalizácií (stoková 
sieť), rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete, budovanie kanalizačných prípojok. 
 
Budovanie systému verejných kanalizácií  (BK3) 
Realizácia aktivít z činnosti BK1 a BK2 
 
Oblasť: Kanalizácia a vodovod v 1 ryhe 
 
Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe (BKV) 
Budovanie/Dobudovanie, rozšírenie, rekonštrukcia vodovodnej siete a stokovej siete v jednej ryhe. 
Realizácia kanalizačných a vodovodných prípojok.  
 

 

 

2. Požadovaná dokumentácia (povinné prílohy) uchádzača  k zaradeniu do zoznamu 
EOH: 

https://envirofond.sk/
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Zoznam povinných príloh pre výber EOH: 
 
1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu EOH; 
2. Životopis – Formulár vo forme Europass1. 

Ďalšie prílohy na zdokladovanie odbornosti (napr. kópie certifikátov, osvedčení, potvrdení, doklady 
preukazujúce skúsenosti s odborným hodnotením, publikácie v odborných časopisoch) je potrebné 
predložiť spolu s vyplneným Europassom v elektronickej forme (zip); 

3. Doklad o ukončení vysokoškolského štúdia (kópia diplomu); 
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; 
5. Potvrdené referencie o praxi EOH (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; 

6. Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie nasledovných kritérií a požiadaviek 
na výber EOH: 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 
- znalosť platných právnych predpisov Slovenskej republiky, koncepčných a strategických 

dokumentov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v požadovanej oblasti; 

- vysoká miera objektivity, čestnosti a diskrétnosti; 
7.   Údaje nevyhnutné pre vyhotovenie výpisu z registra trestov; 
8.   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. 

 
 
 
  

 
1 Je potrebné doložiť životopis. Vypĺňaniu žiadosti venujte zvýšenú pozornosť a zároveň ju vypĺňajte v súlade s inštrukciami 
uvedenými priamo v jej obsahu, nakoľko vyplnená žiadosť bude predstavovať kľúčový dokument pre preukázanie požadovanej 
praxe a tak aj zatriedenie uchádzača podľa oblasti - typov projektov (aktivít) do zoznamu odborných hodnotiteľov na základe 
deklarovaných znalostí a skúseností v daných oblastiach. 
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3. Spôsob podania žiadosti a ďalšie informácie 
 
Spôsob podania žiadosti: 
 
Uchádzač o zaradenie do zoznamu EOH vypĺňa formulár na webovom sídle Environmentálneho fondu 
https://envirofond.sk/formular-hodnotitel/, ku ktorému priloží všetky povinné prílohy (vo formáte „.pdf“) 
a zároveň doručí podpísanú žiadosť o zaradenie do zoznamu EOH (Príloha č. 1) (ďalej len 
„žiadosť“)  (bez povinných príloh) nasledovným spôsobom: 
 

1. Osobne - doručenie  originálu žiadosti na adresu sídla vykonávateľa, a to počas úradných hodín, t. j. 

v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:30 h. do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:30 h. do 14:00 h.). 

Takto podaná žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná oprávnenou osobou. 

Environmentálny fond 

Nevädzová 5 

821   Bratislava 

 

2. Poštou - doručenie  originálu žiadosti do poštového priečinku.  

Takto podaná žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná oprávnenou osobou. 

Environmentálny fond 

P.O. Box 14 

Bratislava 212 

 

3. Doručenie žiadosti do elektronickej schránky (Orgán verejnej moci) vykonávateľa podľa zákona 

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o e-Governmente“). 

Takto podaná žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou 

elektronickou pečaťou žiadateľa podľa zákona o e-Governmente. V prípade, ak takto podaná žiadosť 

nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, vykonávateľ takúto žiadosť nebude akceptovať a žiadosť 

bude z procesu administrovania vyradená.  

 
 
Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť 
uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych 
záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://envirofond.sk/formular-hodnotitel/
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Informovanie EOH o zaradení, resp. nezaradení do zoznamu (databázy) EOH: 
 
Uchádzači, ktorí splnia zverejnené kritériá na základe zhodnotenia doručených náležitostí k výberu 
uchádzača na pozíciu EOH, budú zaradení do zoznamu (databázy) EOH. Pre externé odborné 
hodnotenie konkrétnych projektov budú EOH  priraďovaní  z databázy s prihliadnutím na dodržiavanie 
princípu nestrannosti, nezávislosti a zamedzenia konfliktu záujmov. Výkon externého odborného 
hodnotenia je možné realizovať formou dištančného hodnotenia (vykonávanie odborného hodnotenia 
mimo pracoviska EF). 
 

Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú zaradení do zoznamu 
EOH, o čom budú informovaní prostredníctvom zaslania e-mailom. 
 
Finančné odmeňovanie EOH: 
Hodnotenie projektov je odmeňované na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce.  
Celková suma za zhodnotenie jednej žiadosti je od 50 EUR do 300 EUR. 
 
 
 
 

 
 

 


