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1. Použité skratky  
EOH – externý odborný hodnotiteľ 
EF – Environmentálny fond 
Žiadosť – žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie 
 

2. Kritériá na výber externých odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí: 
 

➢ bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje čestným vyhlásením, že nebol právoplatne odsúdený 
za úmyselný trestný čin,  

➢ plná spôsobilosť na právne úkony – uchádzač vyhlasuje čestným vyhlásením  
➢ uchádzač musí splniť aspoň jedno z nasledujúcich kritérií: 

o vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, min. 5 ročná prax v oblasti v rámci ktorej uchádzač 

plánuje hodnotiť žiadosti,  

o alebo uchádzač preukáže skúsenosti z hodnotenia projektov, minimálne 3 ročná prax 

z hodnotenia projektov alebo hodnotenie aspoň 15 projektov (uchádzač pripája prílohu 

ohľadom praxi z hodnotenia projektov, viď. časť 4. tohto dokumentu), 

o alebo uchádzač splní niektoré z ďalších kritérií v časti 3 tohto dokumentu.   

➢ znalosti platných právnych predpisov Slovenskej republiky, koncepčných a strategických 
dokumentov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky; 

➢ 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 alebo českého jazyka.  

 
 

Dôležité upozornenia:  
 

1. Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o zaradenie do databázy EOH, 
ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v rámci pridelenia žiadostí a v priebehu hodnotenia 
žiadosti, je uchádzač povinný 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 je povinný pred začatím procesu externého odborného hodnotenia oboznámiť 

sa s dokumentami potrebnými k hodnoteniu žiadostí,    
➢ platnou verziou dokumentu Príručka pre EOH; 
➢ s dokumentami zverejnenými v rámci príslušnej hodnotenej výzvy/špecifikácie 

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. EF si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu EOH uchádzačov, pri ktorých boli identifikované 

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

 
➢ EF si vyhradzuje právo vyradiť EOH zo zoznamu odborných hodnotiteľov, v prípade 

opakovanej nedostupnosti EOH pre odborné hodnotenie. 
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➢ Zamestnanci EF 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. 

 
EF 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/. 
 
EF 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 rámci 
rôznych oblastí, do ktorých sa uchádzač prihlási pomocou formulára. 
 

3. Zoznam oblastí a ďalšie kritéria, v rámci ktorých môže EOH hodnotiť žiadosti: 
 

Oblasť A: Ochrana ovzdušia 

- uchádzač môže preukázať svoju odbornú spôsobilosť aj doložením nasledujúcich dokumentov:  

o dokument potvrdzujúci odbornú spôsobilosť na hodnotenie kvality ovzdušia (napr. 

osvedčenie oprávneného posudzovateľa podľa zákona 137/2010 o ovzduší; osvedčenie 

zodpovednej osoby podľa zákona 137/2010 o ovzduší, atď.)  

o členstvo v odborných zväzoch, združeniach, komisiách spojených s kvalitou ovzdušia 

v krajine 

 

Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd 

- uchádzač môže preukázať svoju odbornú spôsobilosť aj doložením nasledujúcich dokumentov:  

o dokument potvrdzujúci odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie verejných vodovodov 

a kanalizácií podľa §6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, 

o dokument potvrdzujúci nasledujúcu autorizáciu podľa zoznamu SKSI v kategóriách I2 

alebo A2 (napr. inžinier pre konštrukcie pre konštrukcie inžinierskych stavieb, komplexné 

architektonické služby, atď.) 

o členstvo v odborných zväzoch, združeniach, komisiách (napr. FEANI European 

Federation of Engineering National Association, EurEau European Federation 

of National Association of Water Services, SKSI Slovenská komora stavebných 

inžinierov, atď.) 

 

Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva 

- uchádzač môže preukázať svoju odbornú spôsobilosť aj doložením nasledujúcich dokumentov:  

o dokument potvrdzujúci odbornú spôsobilosť na hodnotenie projektov v rámci 

odpadového hospodárstva (napr. certifikát na prevádzkovanie kompostární, atď) 

o členstvo v odborných zväzoch, združeniach, komisiách zaoberajúcich sa odpadovým 

hospodárstvom 

 

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

- uchádzač môže preukázať svoju odbornú spôsobilosť aj doložením nasledujúcich dokumentov:  

https://envirofond.sk/
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o dokument potvrdzujúci odbornú spôsobilosť na hodnotenie tepelno-technických 

vlastností budov 

o dokument potvrdzujúci nasledujúcu autorizáciu podľa zoznamu SKSI v kategórii I4 – 

Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

o členstvo v odborných zväzoch, združeniach, komisiách spojených s energetickou 

efektívnosťou budov a pod. 

o  Oprávnená osoba ako: 

▪ Autorizovaný stavebný inžinier,  

▪ Autorizovaný architekt, 

▪ Osoba s príslušným odborným vzdelaním. 

 

4. Spôsob podania žiadosti a požadovaná dokumentácia k zaradeniu do databázy 
EOH: 

 
Uchádzač o zaradenie do databázy EOH vypĺňa žiadosť o zaradenie do databázy EOH na webovom sídle 
EF www.envirofond.sk, ku ktorej priloží všetky povinné prílohy v neprepisovateľnom formáte: 
 
Povinné prílohy: 
Príloha č. 1 Štruktúrovaný životopis v digitálnej forme 
Príloha č. 2 Údaje nevyhnutné pre vyhotovenie výpisu z registra trestov (Príloha A) 
Príloha č. 3 Doklad o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa (kópia diplomu) 
Príloha č. 4 Referencie o praxi (potvrdzujúce prax v požadovanej oblasti) 
 
Nepovinné prílohy: 

- Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť (v prípade 
štátnych zamestnancov) 

- Ďalšie prílohy na zdokladovanie odbornosti (napr. kópie certifikátov, osvedčení, potvrdení, 
doklady preukazujúce skúsenosti s odborným hodnotením, publikácie v odborných časopisoch, 
členstvá v odborných zväzoch, združeniach, komisiách a iné) je potrebné predložiť 
v elektronickej forme (napr. zip, rar); 

 
 

5. Ďalšie informácie 
 
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.  
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 na základe rozhodnutia odbornej komisie 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 e-mailom. 
 
 

http://www.envirofond.sk/
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Finančné odmeňovanie EOH: 
Hodnotenie projektov je odmeňované na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce. 
 
Celková suma za zhodnotenie jednej žiadosti sa líši od náročnosti hodnotených projektov: 

- Oblasť A od 50 EUR 
- Oblasť B od 150 EUR 
- Oblasť C od 75 EUR 
- Oblasť L od 100 EUR 

 

6. Prílohy k výzve 
 

A. Údaje nevyhnutné pre vyhotovenie výpisu z registra trestov - vzor 
 

 
 
 

 
 

 


