
                                                                                        

 

                                                     

 

 VÝZVA NA HODNOTITEĽOV 
 

 
 

 

V Levoči 27.07.2011 

 

 

Vážení obyvatelia, organizácie, združenia, či inštitúcie a ostatní aktéri 

pôsobiaci v regióne MAS LEV, o.z.! 
 

V súvislosti s prípravou hodnotenia podaných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok                             

(projektov) podaných v súvislosti s výzvou č. 5/ 4.1 a 4.2 ISRÚ/ 2011 a s výzvou č.6/ 1.1, 1.2, 2.1 

a 2.2 ISRÚ/ 2011 pre implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia „LEVočský región 

perla Spiša ............. a sen sa stane skutočnosťou!“ v rámci opatrení osi 4 Vám oznamujeme, že 

i vy môžete byť v tíme hodnotiteľov na základe uchádzania sa o zaradenie do Výberovej komisie 

na základe nižšie uvedených požiadaviek.  

 

Hodnotenie projektov bude prebiehať pravdepodobne 10.08. - 12.08.2011.  

Losovanie členovej výberovej komisie uskutoční Správna rada počas jej zasadnutia dňa 

05.08.2011. 

Hodnoteniu bude predchádzať školenie hodnotiteľov s časovou dotáciou 4 hodiny, čo bude 

povinnou podmienkou výkonu činnosti hodnotiteľa.  

Práca hodnotiteľa je honorovaná čiastkou, ktorá bola schválená Správnou radou                          

MAS LEV, o. z. 

Školenie zabezpečí organizačný garant, vzťahy a vzájomné záväzky s hodnotiteľmi budú zabezpečené 

formou zmluvy s organizačným garantom, ktorá bude okrem  všeobecných ustanovení obsahovať aj: 

- spôsob odmeňovania hodnotiteľa; 

- povinnosti hodnotiteľa; 

- sankcie v prípade porušenia povinností hodnotiteľa (povinnosť vrátiť nakontrahované 

prostriedky v prípade, ak sa v procese hodnotenia preukáţe spáchanie trestnej činnosti, 

ovplyvňovanie hodnotiteľov, porušenie zásad konfliktu záujmov a pod.);  

- časové vymedzenie trvania spolupráce; 

- a iné. 

 

Kvalifikačné podmienky pre externého hodnotiteľa a podmienky výkonu činnosti 

hodnotiteľa sú  stanovené Správnou radou MAS LEV, o.z. 

 

Nominovaní hodnotitelia budú zaradení do databázy externých hodnotiteľov na základe:  

a) nominácie inštitúcií v území MAS LEV, o.z., so zaslaním prihlášky, 

b) osobných preferencií na základe podania prihlášky 

 

Losovanie členov výberovej komisie zabezpečujú členovia Správnej rady OZ MAS LEV, o. z. a  je 

verejné.   

 

 



                                                                                        

 

                                                     

 

Podmienky  na hodnotiteľa:  

 

1. Minimálne stredoškolské vzdelanie 

2. Čestné prehlásenie o znalosti nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka 

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z 20. septembra 2005, 

vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 ustanovujúcim podrobné pravidlá 

implementácie jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka ako aj relevantných 

vykonávacích predpisov k tomuto nariadeniu, usmernení EK ako aj informatívnych listov 

vzťahujúcich sa k osi 4 EPFRV. 

3. Hodnotiteľ musí mať s inštitúciou, ktorá ho nominuje na hodnotiteľa, uzatvorenú akúkoľvek 

formu pracovného vzťahu. 

 

- vítané, nie však povinné:  

 

4. Najmenej 1 rok praxe v oblasti rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja alebo eurofondov 

(referencie, osvedčenia a pod. preukazujúce realizovanie projektov, aktivít a/alebo činností 

súvisiacich s rozvojom vidieka, regionálnym rozvojom alebo štrukturálnymi fondmi EÚ). 

5. Minimálne 1 - ročná prax s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov 

v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, v rámci predvstupovej pomoci SR do EÚ, príp. projektov, 

grantov a pod. na regionálnej úrovni (referencie, osvedčenia a pod. preukazujúce prax 

s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov). Nie je podmienkou, ale 

výhodou. 

6. Prax v oblasti plánovania, riadenia stavieb, architektúry . 

7. Prax v oblasti manaţovania školení, seminárov, workshopov. 

8. Prax v oblasti vzdelávacích a informačných aktivít. 

9. Referencie, príp. certifikáty, osvedčenia a pod., preukazujúce účasť na konkrétnych projektoch 

implementácie aktivít typu Leader, napr. v rámci predvstupovej pomoci EÚ do SR,  

programovacom období 2004 – 2006 (spolupráca s miestnymi akčnými skupinami v rámci 

EÚ). Nie je podmienkou, ale výhodou. 

10. Certifikáty, diplomy, osvedčenia a pod., preukazujúce vzdelanie v oblasti fondov EÚ 

v problematike rozvoja vidieka a/alebo regionálneho rozvoja.  

 

 

Náleţitosti poţadované na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov: 

 

1. Ţiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov 

2. Štruktúrovaný ţivotopis  

3. Nominačný list oslovenej inštitúcie  (ak je relevantné) 

4. Kópia dokladu o ukončení štúdia  

5. Ďalšie prílohy (referencie, osvedčenia, certifikáty a pod.) 

 

 

Kaţdý člen výberovej komisie je pred samotným úkonom hodnotenia následne povinný podpísať: 

 

6. Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií - priloţiť vyplnený  a podpísaný formulár 

7. Vyhlásenie o nestrannosti- priloţiť 



                                                                                        

 

                                                     

 

vyplnený  a podpísaný formulár  

8. Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov- priloţiť vyplnený  a podpísaný formulár  

 

       Ţiadosti kandidátov na hodnotiteľa spolu s poţadovanými náleţitosťami je potrebné zaslať, 

prípadne osobne doniesť v termíne do 03.08.2011 v písomnej forme na adresu: Kancelária MAS 

LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, pričom rozhodujúcim pre zaregistrovanie 

nominácie bude dátum jej doručenia.  

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ohľadne prihlasovania, či nominácie hodnotiteľov prosím 

kontaktujte kanceláriu organizačného garanta: 

Kancelária MAS LEV, o.z. 

Námestie Majstra Pavla 28  

054 01 Levoča 

+421 53 46 99 065 

+421 53 46 99 066 

hradiska@maslev.sk 

pjatakova@maslev.sk 

 

S pozdravom  

Ing. Andrea Hradiská 

 

predseda MAS LEV, o. z. 
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ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO DATABÁZY EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV 

  

Meno a priezvisko, titul:  

 

Trvalé bydlisko: 

 
  

Telefón / Mobil: 

 
 

E-mail: 

 
 

Fax:  

 
 

Organizácia, v ktorej je ţiadateľ 
zamestnaný/á, alebo pre ktorú 

pracuje 

 

Zameranie hlavnej ekonomickej 
činnosti: 

 

 

Ukončené vzdelanie: 

 
 

 

Dátum narodenia:     

Údaje nominujúcej organizácie: 

Názov organizácie, ktorá 

nominuje uvedenú osobu za 
hodnotiteľa (ak relevantné): 

 

Kontaktná adresa  

organizácie: 
 

 

IČO                        .............................                                       DIČ                  ...............................                 

 

Telefón / Mobil: 

 
 

E-mail: 
 

 

Fax:  

 
 

Označenie záujmu o trvalé 

zaradenie do databázy 

hodnotiteľov  
      Áno                                        Nie  □ 
Ak nie, uveďte číslo výzvy, v rámci ktorej máte záujem byť 

externým hodnotiteľom:                                     

 

Poznámky Správnej rady 

 

 

Žiadosť bude slúžiť výlučne pre potreby MAS LEV, o.z. a bude chránená pred 

zneužitím údajov. Svojim podpisom žiadateľ preukazuje súhlas so zaradením osobných 

údajov do databázy Občianskeho združenia  MAS LEV, o.z. 
 

Podpis žiadateľa 

 

 

 



                                                                                        

 

                                                     

 

 
 
 

 

 

 
 

Identifikačné údaje hodnotiteľa 

 

Meno a priezvisko: 

Bydlisko: 

Dátum narodenia: 

 

 

Výzva č. : 

Opatrenie : 

 

V Levoči dňa 

 

 

 

Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií 

 

Ja dolu podpísaný/á týmto vyhlasujem, ţe zachovám dôvernosť informácií, ktoré 

získam v procese hodnotenia projektov konečných ţiadateľov pri implementácii 

Integrovanej stratégie rozvoja územia „ LEVočský región – perla Spiša ...................a 

sen sa stane skutočnosťou!“. 

 

 

 

        .................................................... 

                                                                                    podpis 

 

 



                                                                                        

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje hodnotiteľa 

 

Meno a priezvisko: 

Bydlisko: 

Dátum narodenia: 

 

Výzva č. : 

Opatrenie : 

 

 

V Levoči dňa 

 

Vyhlásenie o nestrannosti 

 

Ja dolu podpísaný/á týmto vyhlasujem, ţe som nestranným účastníkom hodnotenia  

predloţených projektov konečných ţiadateľov pri implementácii Integrovanej stratégie 

rozvoja územia „LEVočský región – perla Spiša ...................a sen sa stane 

skutočnosťou!“. 

 

 

 

 

        .................................................... 

                                                                                    podpis 

 

 

 

 



                                                                                        

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje hodnotiteľa 

 

Meno a priezvisko: 

Bydlisko: 

Dátum narodenia: 

 

Výzva č. : 

Opatrenie : 

 

V Levoči dňa 

 

 

Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov 

 

Ja dolu podpísaný/á týmto vyhlasujem, ţe v súlade s kritériami Stanov MAS LEV, o.z., 

Internou smernicou MAS LEV, o.z.,  organizačným poriadkom Výberovej komisie  

MAS LEV, o.z. a podmienkami PRV 2007 – 2013 boli zamedzené okolnosti vzniku 

konfliktu záujmov pred hodnotením projektov konečných ţiadateľov pri implementácii 

Integrovanej stratégie rozvoja územia „LEVočský región – perla Spiša ...................a sen 

sa stane skutočnosťou!“. 

 

 

 

        .................................................... 

                                                                                    podpis 

 

 

 

 


