
Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Negatívny vplyv na kvalitu 

vody v recipiente po 

projekte

10

Bez vplyvu -5; 

Čiastočný vplyv - 3; 

Významný vplyv - 1

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). Na základe zmiešavacej rovnice uvedenej 

v prílohách ku žiadosti (stavebné povolenie, 

alebo projektová dokumentácia).

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou v súčasnosti 

v lokalite

10

Nízke - 1; 

Stredné - 3; 

Vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Investičný ekvivalent 25

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej 

dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). 

Investičný ekvivalent = náklady na projekt v 

EUR/projektovaná kapacita v EO.

Vhodnosť technického 

riešenia 
25

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. 

vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či 

zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového hľadiska 

počas celej doby udržateľnosti projektu.

Prevádzkový ekvivalent 25

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej 

dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie 

dotácie.                                                              

Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej 

energie na deň/projektovaná kapacita v EO. 

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo 

aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je 

povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie 

dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou 

výmena technológie.

Sfunkčnenie časti 

kanalizácie, ktorá nebola 

používaná na účel, pre 

ktorý bola realizovaná   

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o 

poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, 

či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 

vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. 

V prípade preukázania vyššieho 

spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o 

poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou 

hodnotou.

BK1 ČOV

Bonifikácia 

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Hodnotiace kritéria



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou  v 

súčasnosti v lokalite

40

Nízke - 1; 

Stredné - 3; 

Vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Merné náklady na meter 

verejnej kanalizácie
30

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti. Merné náklady na meter verejnej 

kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka 

kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a 

povinného spolufinancovania počas oprávneného 

obdobia.

Vhodnosť technického 

riešenia 
25

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. 

vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či 

zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového hľadiska 

počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie 

projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou 

prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V 

prípade aktualizácie je podmienkou výmena 

technológie.

Sfunkčnenie časti 

kanalizácie, ktorá nebola 

používaná na účel, pre 

ktorý bola realizovaná   

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o 

poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, 

či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 

vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. 

V prípade preukázania vyššieho 

spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o 

poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou 

hodnotou.

BK2 Kanalizácia

Bonifikácia 

Hodnotiace kritéria

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených 

dokumentov a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je 

v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť 

bude mať celkové bodové hodnotenie 0. 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených 

dokumentov a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je 

v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť 

bude mať celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Negatívny vplyv na 

kvalitu vody v recipiente 

po projekte

10

Bez vplyvu -5; 

Čiastočný vplyv - 3; 

Významný vplyv - 1

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z 

vodohospodárskych máp a koncepčných 

materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027). 

Na základe zmiešavacej rovnice uvedenej v 

prílohách ku žiadosti (stavebné povolenie, alebo 

projektová dokumentácia).

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou v 

súčasnosti v lokalite

15
Nízke - 1; 

Stredné - 3;                  

Vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z 

vodohospodárskych máp a koncepčných 

materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027). 

Investičný ekvivalent (len 

ČOV)
15

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej 

dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). 

Investičný ekvivalent = náklady na projekt v 

EUR/projektovaná kapacita v EO.

Merné náklady na meter 

verejnej kanalizácie (pre 

kanalizáciu)

20

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti. Merné náklady na meter verejnej 

kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka 

kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a 

povinného spolufinancovania počas 

oprávneného obdobia.

Vhodnosť technického 

riešenia 
20

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení 

(napr. vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a 

či zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového 

hľadiska počas celej doby udržateľnosti 

projektu.

Prevádzkový ekvivalent 

(len ČOV)
15

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej 

dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie 

dotácie.                                                              

Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej 

energie na deň/projektovaná kapacita v EO. 
100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo 

aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je 

povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie 

dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou 

výmena technológie.

Sfunkčnenie časti 

kanalizácie, ktorá nebola 

používaná na účel, pre 

ktorý bola realizovaná   

0,25
externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti 

o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa 

posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany 

žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu. V prípade preukázania 

vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto 

žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná 

príslušnou hodnotou.

BK3 Kanalizácia + ČOV

Bonifikácia 

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Hodnotiace kritéria

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou
40

Nízke - 1; 

Stredné - 3; 

Vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Priemerná produkcia 

pitnej vody (m3/deň)
30

od 80 percentil vrátane - 5

od 60 percentil vrátane - 4

od 40 percentil vrátane - 3

od 20 percentil vrátane - 2

do 20 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti + následne bude overované z PD.

Vhodnosť technického 

riešenia 

25

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. 

vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či 

zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového hľadiska 

počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie 

projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou 

prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V 

prípade aktualizácie je podmienkou výmena 

technológie.

Sfunkčnenie časti 

vodovodu, ktorý nebol 

používaný na účel, pre 

ktorý bol realizovaný   

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o 

poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, 

či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 

vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. 

V prípade preukázania vyššieho 

spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o 

poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou 

hodnotou.

BV1 Vodný zdroj

Bonifikácia 

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Hodnotiace kritéria



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Využívanie vybudovaných 

vodárenských kapacít
25

Nie – 0;  

Áno – 5
externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou v súčasnosti 

v lokalite

30

Nízke - 1; 

Stredné - 3; 

Vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Merné náklady na meter 

verejného vodovodu 
20

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti. Merné náklady na meter verejného 

vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka 

vodovodu realizovaného z dotácie a povinného 

spolufinancovania počas oprávneného obdobia.

Vhodnosť technického 

riešenia 

20

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. 

vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či 

zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového hľadiska 

počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie 

projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou 

prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V 

prípade aktualizácie je podmienkou výmena 

technológie.

Sfunkčnenie časti 

vodovodu, ktorý nebol 

používaný na účel, pre 

ktorý bol realizovaný   

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o 

poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, 

či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 

vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. 

V prípade preukázania vyššieho 

spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o 

poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou 

hodnotou.

BV2 Vodovod

Bonifikácia 

Hodnoty kritéria

Vylučovacie kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Hodnotiace kritéria



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii 

ktoré musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených 

dokumentov a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených 

dokumentov a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je 

v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť 

bude mať celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Využívanie 

vybudovaných 

vodárenských kapacít
10

Nie – 0;  

Áno – 5
externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z 

vodohospodárskych máp a koncepčných 

materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027). 

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou
30

Nízke - 1; 

Stredné - 3; 

Veľmi vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z 

vodohospodárskych máp a koncepčných 

materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027). 

Merné náklady na meter 

verejného vodovodu (iba 

vodovod)

15

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti. Merné náklady na meter verejného 

vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka 

vodovodu realizovaného z dotácie a povinného 

spolufinancovania počas oprávneného obdobia.

Priemerná produkcia 

pitnej vody (m3/deň)

25

od 80 percentil vrátane - 5

od 60 percentil vrátane - 4

od 40 percentil vrátane - 3

od 20 percentil vrátane - 2

do 20 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti + následne overované z PD.

Vhodnosť technického 

riešenia 

15

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. 

vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a 

či zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového 

hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo 

aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je 

povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie 

dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou 

výmena technológie.

Sfunkčnenie časti 

vodovodu, ktorý nebol 

používaný na účel, pre 

ktorý bol realizovaný   

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti 

o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa 

posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany 

žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu. V prípade preukázania 

vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto 

žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná 

príslušnou hodnotou.

BV3 Vodovod + Vodný zdroj

Bonifikácia 

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Hodnotiace kritéria



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Súlad s ďalšími 

podmienkami 

orpávnenosti aktivít v 

rámci oblasti

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný 

hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade 

s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať 

celkové bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Ohrozenie zásobovania 

pitnou vodou  v 

súčasnosti v lokalite

10

Nízke - 1; 

Stredné - 3; 

Vysoké - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

5 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.

Využívanie vybudovaných 

vodárenských kapacít
10

Nie – 0;  

Áno – 5
externý 

odborný 

hodnotiteľ

Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych 

máp a koncepčných materiálov (Vodný plán 

Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 

2027). 

Merné náklady na meter 

verejnej kanalizácie
25

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti. Merné náklady na meter verejnej 

kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka 

kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a 

povinného spolufinancovania počas oprávneného 

obdobia.

Merné náklady na meter 

verejného vodovodu 
25

do 20 percentil vrátane - 5

do 40 percentil vrátane - 4

do 60 percentil vrátane - 3

do 80 percentil vrátane - 2

od 80 percentil - 1

automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na 

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej 

žiadosti. Merné náklady na meter verejného 

vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka 

vodovodu realizovaného z dotácie a povinného 

spolufinancovania počas oprávneného obdobia.

Vhodnosť technického 

riešenia 
25

Nízka - 1; 

Štandardná - 3; 

Nadštandardná - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa úroveň technického riešenia 

projektu, či sa týmto riešením dosiahnú 

stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň 

výstupov projektu,  či vybrané navrhované 

riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z 

hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. 

vybrané materiály, technológie, technické 

riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či 

zabezpečujú komplexné stavebno - technické 

riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované 

riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo 

vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom 

projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť 

projektu z technického a prevádzkového hľadiska 

počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo 

aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je 

povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie 

dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou 

výmena technológie.

Sfunkčnenie časti 

kanalizácie alebo 

vodovodu, ktorý nebol 

používaný na účel, pre 

ktorý bol realizovaný   

0,25

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v 

žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že 

verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie 

projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na 

funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň 

odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí 

sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a 

kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) 

bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie 

bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu. 

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o 

poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, 

či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 

vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. 

V prípade preukázania vyššieho 

spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o 

poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou 

hodnotou.

BKV Kanalizácia + vodovod v 1 ryhe

Bonifikácia 

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Plný súlad – žiadosť postupuje do 

ďalšieho hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Hodnotiace kritéria



Názov kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad so strategickými 

podmienkami uvedenými 

vo výzve/špecifikácii ktoré 

musia byť splnené 

kumulatívne

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ 

pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ 

a následne takáto žiadosť bude mať celkové 

bodové hodnotenie 0. 

Súlad s cieľom 1.1., 7.1., 

7.2., 8.1., 8.2., 8.3 

Stratégie environmentálnej 

politiky Slovenskej 

republiky do roku 2030 a 

sektorovými politikami a 

stratégiami (Stratégia 

adaptácie Slovenskej 

republiky na zmenu klímy, 

Akčným plán pre 

implementáciu Stratégie 

adaptácie SR na zmenu 

klímy a Koncepcia vodnej 

politiky do roku 2030 s 

výhľadom do roku 2050).

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotí sa na základe predložených dokumentov 

a údajov v podanej žiadosti.  

V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade 

s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ 

pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ 

a následne takáto žiadosť bude mať celkové 

bodové hodnotenie 0. 

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projekt riešený na území 

najmenej rozvinutého 

okresu

10 áno- 5, nie - 0 automaticky

Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na

základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej

žiadosti.
Podiel opatrení so zelenou 

infraštruktúrou (vrátane 

modrej) a/alebo prírodne 

blízkych riešení v rámci 

projektu

40

Nevyskytujú sa - 0;

Kombinácia zelených a

technických opatrení - 3;

Všetky opatrenia - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posúdiť, či v rámci projektu budú opatrenia

realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry

a/alebo prírodne blízkych riešení, respektíve ich

kombináciou. 

Vhodnosť technického 

riešenia
50

Vylúčený projekt/ projekt

nemôže byť v daných

podmienkach realizovaný v

plnom rozsahu, z

technického alebo časového

hľadiska - 0, Nízka - 1;

Priemerná - 3; Vysoká - 5

externý 

odborný 

hodnotiteľ

Hodnotiť kvalitu, realizovateľnosť, spracovanie,

inovatívnosť, životnosť, funkčnosť, etapizáciu a

nadväznosť výstavby navrhovaného technického

riešenia. Navrhované technické riešenie musí byť

podložené relevantými výpočtami.

100

Názov kritéria Váha kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Projektová dokumentácia 

nie staršia ako 5 rokov od 

podania žiadosti

0,25 externý 

odborný 

hodnotiteľ

Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie 

projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou 

prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade 

aktualizácie je podmienkou výmena technológie.

Spolufinancovanie viac 

ako 7 % z oprávnených 

nákladov projektu

7%-9,9%-0,15                   

10%-14,9%-0,30                    

15% a viac - 0,45

automaticky

Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o 

poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, či 

miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 

vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V 

prípade preukázania vyššieho spolufinancovania 

ako 7 % takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bude 

bonifikovaná príslušnou hodnotou.

Bonifikácia 

BVO Vodozádržné opatrenia v krajine a sídlach

Vylučovacie kritéria

Hodnoty kritéria

Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu; 

Nie je v súlade s kritériom – vylúčená 

žiadosť 

Nie je v súlade - vylúčená žiadosť; Je v 

súlade - žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu

Hodnotiace kritéria


