Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov
Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný
program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na
predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov na obdobie 01/2020-12/2020 v oblasti:
1)
výkon kontroly verejného obstarávania v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného
prostredia (OP KŽP);
2)
posudzovanie konsolidovaných finančných analýz predložených prijímateľmi nenávratného finančného
príspevku v rámci projektov Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) projektov Operačného programu
Kvalita životného prostredia (OP KŽP);
3)
poradenstvo a podpora v oblasti napĺňania komunikačnej stratégie Operačného programu Kvalita
životného prostredia (OP KŽP);
4)

kalkulant rozpočtár v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov je platný do
termínu 31.12.2020
Záujemcovia pre oblasť 1) až 4) musia spĺňať nasledovné požiadavky:
•

Všeobecné kritériá (osobnostné charakteristiky):

- bezúhonnosť;
- nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov (vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v
projektovej dokumentácii, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti, sú externí experti povinní pri podpise dohody
o vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení
zaujatosti);
- spôsobilosť na právne úkony.
•

Špecifické kritéria pre oblasť 1) výkon kontroly verejného obstarávania:

1.

Legislatíva

- znalosť úkonov súvisiacich s vykonávaním kontrol projektov spôsobmi vyplývajúcimi zo zákonov:
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.

Dosiahnuté vzdelanie

- min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
3.

Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:

- minimálna prax v realizácii, kontrole verejného obstarávania 3 roky;
- znalosť finančnej kontroly verejného obstarávania, riešenie nezrovnalostí, usmerňovanie prijímateľov,
vrátane individuálneho prístupu v prípade identifikácie špecifík konkrétneho projektu;
- vykonávanie mimoriadne významných úloh v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP
KŽP) v súvislosti s potrebou rýchlej implementácie a zrýchleného čerpania zmluvne viazaných finančných
prostriedkov tak, aby boli naplnené cieľové hodnoty a čiastkové ciele ukazovateľov vybraných do
výkonnostného rámca OP KŽP;

- znalosť programových dokumentov – Operačný program Kvalita životného prostredia, Programový manuál
OP KŽP, Príručka k procesu VO a ďalšie relevantné dokumenty zverejnené na http://www.op-kzp.sk/ resp.
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ .

Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením a životopisom.
•

Špecifické kritéria pre oblasť 2) posudzovanie konsolidovaných finančných analýz:

1.

Legislatíva

-

znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti implementácie EÚ fondov:
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým
sa zruš uje nariadenie (ES) č. 1260/199.
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 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.
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

2.

Dosiahnuté vzdelanie

-

min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

3.

Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- minimálne 3 ročná pracovná skúsenosť v oblasti implementácie fondov EÚ resp. 3 ročná pracovná
skúsenosť finančného analytika/poradcu, oblasť financií a investícií mimo fondov EÚ;
- schopnosť posúdiť situáciu v rámci relevantného segmentu trhu v oblasti finančných analýz projektov
generujúcich príjem;
- výstupom experta bude vydanie posúdenia o súlade finančnej analýzy predloženej žiadateľom alebo
prijímateľom s podmienkami stanovenými v príslušnej metodike pre vypracovanie finančnej analýzy,
príslušnom metodickom pokyne Centrálneho koordinačného orgánu a s relevantnou legislatívou
- poskytovanie konzultácií, analýz, príprava posudkov;
- účasť na rokovaniach odborných skupín určených obstarávateľom, príp. poradenstvo, spoluúčasť na
rokovaní s tretími osobami podľa potreby;
- spolupráca na riadení, koordinácii a vyhodnotení projektov;
- služby súvisiace s riadením projektov najmä s pohľadu realizácie projektov, spracovania
monitorovacích a záverečných správ za projekt;
- analýza a posúdenie dodržiavania ustanovení zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného
príspevku projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie a Operačného
programu Kvalita životného prostredia v oblasti generovania príjmov;
- analýza a posúdenie dodržiavania ustanovení Metodického pokynu CKO k vypracovaniu finančnej
analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v
programovom období 2007 – 2013 a Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu vydanej
Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie, a to najmä v oblasti:
*dodržania základných princípov projektovej finančnej analýzy;
*dodržania postupov pre vypracovanie finančnej analýzy pre jednotlivé typy projektov implementované
v rámci Operačného programu Životné prostredie;
*dodržania ustanovení vo veci usmernení týkajúcich sa špecifických otázok, ako:
o
Využitie výstupov projektu pre vlastnú spotrebu,

o
Realizácia projektu v rámci existujúcej infraštruktúry,
o
Zapojenie viacerých subjektov do projektu;
*overenie hodnovernosti a preukázateľnosti údajov uvedených vo finančnej analýze, najmä
prevádzkových príjmov a prevádzkových výdavkov;
*monitorovanie čistých príjmov v prípade projektov uvedených v článku. 55, ods. 2 nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006;
*monitorovanie čistých príjmov v prípade projektov uvedených v článku. 55, odsek. 3 nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006;
*monitorovania projektov pod 1mil.eur v zmysle čl.55 odsek 5 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
- analýza a posúdenie dodržiavania ustanovení Metodického pokynu CKO k vypracovaniu finančnej
analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v
programovom období 2014 – 2020 a Metodiky pre vypracovanie finančnej analýzy projektu vydanej
Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, a to najmä v oblasti:
*dodržania základných princípov projektovej finančnej analýzy;
*dodržania postupov pre vypracovanie finančnej analýzy pre jednotlivé typy projektov implementované
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
*dodržania ustanovení vo veci usmernení týkajúcich sa špecifických otázok, ako:
o
Využitie výstupov projektu pre vlastnú spotrebu,
o
Realizácia projektu v rámci existujúcej infraštruktúry,
o
Zapojenie viacerých subjektov do projektu;
- overenie hodnovernosti a preukázateľnosti údajov uvedených vo finančnej analýze, najmä
prevádzkových príjmov a prevádzkových výdavkov;
- monitorovanie čistých príjmov v prípade projektov uvedených v článku. 61, ods. 3 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013;
- monitorovanie čistých príjmov v prípade projektov uvedených v článku. 61, ods. 6 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013;
- monitorovanie projektov pod 1 mil. eur podľa článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013;
- monitorovanie projektov vytvárajúcich príjmy mimo čl. 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013;
- podpora pri nastavovaní interného manuálu procedúr a ďalších riadiacich dokumentov v súvislosti s
procesom monitorovania projektov generujúcich príjem;
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Kvalita životného prostredia a Životné
prostredie, Programový manuál OP KŽP a OP ŽP, ďalšie relevantné dokumenty zverejnené na
http://www.op-kzp.sk/ a www.opzp.sk resp. metodické pokyny CKO a RO OP KŽP/RO OP ŽP pre oblasť
finančných analýz a monitorovania čistých príjmov projektu a i. zverejnené na
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/;
- vzdelávacia činnosť (formou prezentácií v danej resp. inej problematike).

Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením a životopisom.
•

Špecifické kritéria pre oblasť 3) poradenstvo a podpora v oblasti napĺňania komunikačnej stratégie
Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

1.

Legislatíva
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Dosiahnuté vzdelanie

- min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
3.

Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:

- minimálne 3 ročná pracovná skúsenosť v oblasti informovania a publicity v rámci ŠF, KF, EŠIF resp.
iných grantov EÚ resp. 3 ročná pracovná skúsenosť mediálneho experta, oblasť mediálneho trhu,
marketingu, reklamy mimo fondov EÚ;
- znalosť Komunikačnej stratégie OP KŽP na programové obdobie 2014-2020, Dizajn manuálu OP KŽP,
Ročných komunikačných plánov, Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP a ďalšie
relevantné programové dokumenty zverejnené na http://www.op-kzp.sk/ resp. metodické pokyny CKO
a
RO
OP
KŽP
pre
oblasť
informovania
a publicity
a i.
zverejnené
na
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/;
- strategické mediálne plánovanie;
- poradenstvo v oblasti nákupu médií a realizácie komunikačných aktivít;
- poradenstvo a podpora v oblasti vytvárania efektívnych reklamných kampaní o OP KŽP v médiách (TV,
rozhlas, printové médiá, online, sociálne siete, atď.);
- PR aktivity (tvorba textov, sloganov a článkov);
- grafické práce;
- ďalšie aktivity, ktoré prispejú k cieľu zabezpečiť širokú informovanosť občanov SR a EÚ o OP KŽP a o
pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF;
- poskytovanie konzultácií, analýz a i. podľa potreby.
•

Špecifické kritéria pre oblasť 4) kalkulant rozpočtár:

1.

Legislatíva
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2.

Dosiahnuté vzdelanie
- stredoškolské vzdelanie,
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa.

3.

Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- VŠ vzdelanie I a II. stupňa - prax na pozícii min. 3 roky;
- SŠ vzdelanie - preukázanie praxe na pozícii min. 15 rokov;
- preukázateľné skúsenosti s kontrolou cien rozpočtov;
- znalosť v overovaní rozpočtu, hospodárnosti na základe výmeru;
- znalosť s porovnaním výkazu výmer s projektom;
- preukázateľné skúsenosti s rozkladom rozpočtu, rozkladom zlúčených položiek v súlade s projektom
na jednotlivé položky;
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Kvalita životného prostredia a Životné
prostredie, Programový manuál OP KŽP a OP ŽP, ďalšie relevantné dokumenty zverejnené na
http://www.op-kzp.sk/ a www.opzp.sk resp. metodické pokyny CKO a RO OP KŽP/RO OP ŽP zverejnené
na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ .

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, resp. diplomu o dosiahnutom vzdelaní (povinná príloha žiadosti);
4. čestné vyhlásenie (príloha č. 3 výzvy) (povinná príloha žiadosti);
5. 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 01.11.2020 – 31.12.2020 a bude individuálne posúdená v nadväznosti na aktuálne potreby SO OP KŽP.
Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Gogová
Tel.: 0906 314 008
e-mail: miroslava.gogova@sazp.sk
Adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Príloha č. 1
Titul Meno Priezvisko, Adresa trvalého bydliska
Tel. kontakt, E-mail

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Mesto, Dátum
Vec: Žiadosť o zaradenie do databázy externých expertov pre oblasť ...
Týmto si Vás dovoľujem požiadať o zaradenie do databázy externých expertov pre oblasť ... na základe
zverejneného Dodatku č. 2 k Výzve č. 1/2018.
Na základe podkladov zverejnených v Dodatku č. 2 k Výzve č. 1/2018 spĺňam všetky požiadavky, ktoré sa vyžadujú
pre oblasť ...

Zároveň k žiadosti o zaradenie do databázy prikladám aj prílohy:
Príloha č. 1 (povinná) – Životopis
Príloha č. 2 (povinná) – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 (povinná) – Diplom o dosiahnutom vzdelaní
Príloha č. 4 (v prípade ak expert v životopise deklaruje, že má certifikáty, resp. ak sa certifikát požaduje) –
Certifikát: vyplní sa aj názov certifikátu a pripojí sa scan certifikátu(ov) k žiadosti o zaradenie do databázy
externých expertov.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Slovenskou agentúrou životného
prostredia. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre

účely databázy záujemcov o výkon činnosti externého experta v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

Vlastnoručný podpis
Titul, Meno, Priezvisko

Príloha č. 2

ŠTRUKTÚROVANÝ
ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Meno a priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska
Kontaktná adresa
Telefón
Fax
E-mail
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Dátum (od – do)
Názov a adresa
zamestnávateľa
Oblasť pôsobenia
Pracovná pozícia
Hlavné činnosti
a zodpovednosť
Dátum (od – do)
Názov a adresa
zamestnávateľa
Oblasť pôsobenia

Pracovná pozícia
Hlavné činnosti
a zodpovednosť
Dátum (od – do)
Názov a adresa
zamestnávateľa
Oblasť pôsobenia
Hlavné činnosti
a zodpovednosť
Dátum (od – do)
Názov a adresa
zamestnávateľa
Oblasť pôsobenia
Pracovná pozícia
Hlavné činnosti
a zodpovednosť
VZDELANIE A ŠKOLENIA

Dátum (od – do)
Názov školy/
vzdelávacej organizácie
Predmet štúdia/školenia
Dosiahnutý titul

Dátum (od – do)
Názov školy/
vzdelávacej organizácie
Predmet štúdia/školenia
Dosiahnutý titul

Dátum (od – do)
Názov školy/
vzdelávacej organizácie
Predmet štúdia/školenia
Dosiahnutý titul

SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI

(PC, VODIČSKÝ PREUKAZ, JAKYZOVÉ
ZNALOSTI A POD.)
SPOLUPRÁCA NA PROJEKTOCH ROZVOJA
V OBLASTI IT, RESP. IKT. . . INÉ

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
PREUKAZUJÚCE

POŽADOVANÉ/VÍTANÉ

SKÚSENOSTI

A VEDOMOSTI

Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Podpísaná/ý
Dátum narodenia
Adresa trvalého
bydliska

(meno a priezvisko, titul)
(DD.MM.RRRR)
(ulica, číslo, PSČ obec/mesto)

Čestne vyhlasujem, že spĺňam kritérium spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti. Nebol/a som odsúdená/ý
za úmyselný trestný čin a v súčasnosti nie je proti mne vedené trestné stíhanie. Nepodieľal/a som sa na
implementácii projektu, v súvislosti s ktorým bol spáchaný trestný čin.
Čestne vyhlasujem, že ovládam všeobecne záväzné právne predpisy a legislatívu SR v oblasti ..., ako aj informácie
prezentované v programových dokumentoch OP KŽP resp. OP ŽP a iné požadované skúsenosti a vedomosti
vyžadované vyhlasovateľom pre zaradenie do databázy externých expertov.
Súčasne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v žiadosti o zaradenie do databázy externých expertov
(vrátane jej príloh) sú úplné, správne a pravdivé a zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať Slovenskú
agentúru životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP KŽP o všetkých
zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

V ............................ dňa.......................

...............................................................
podpis

