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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI 

SR“) ako poskytovateľ dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a 

hospodárstva podľa § 2 písm. d) zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení zákona č. 346/2021 Z. z. 

(ďalej len „zákon o  poskytovaní dotácií “)   

 

vyhlasuje    

 

„výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov  

na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory projektov zameraných na 

prevenciu a boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete  

 (ďalej len „výzva“)“ 

 

 

Kód výzvy SDA 1/2022 

Zameranie výzvy 

Zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na 

vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

podpory projektov zameraných na prevenciu a boj proti 

dezinformáciám a nepravdivým správam na internete  

Dĺžka trvania výzvy 30 kalendárnych dní od termínu vyhlásenia výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy 11.07.2022 

Typ výzvy Uzavretá výzva 

Dátum uzavretia výzvy  9.08.2022 

Vyhlasovateľ výzvy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Gestorský útvar výzvy Sekcia digitálnej agendy (SDA) 
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1. Predmet a cieľ výzvy 

Predmetom výzvy je vytvorenie zoznamu odborných hodnotiteľov pre účely odborného hodnotenia 

žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory projektov zameraných na prevenciu a boj proti 

dezinformáciám a nepravdivým správam na internete podľa § 3 ods. 4 písm. c) a f) zákona o poskytovaní 

dotácií (ďalej len „žiadosť o poskytnutie dotácie“). 

Vyžrebovaní odborní hodnotitelia zo zoznamu odborných hodnotiteľov na vyhodnotenie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete 

(ďalej len „zoznam odborných hodnotiteľov“) budú vymenovaní do Komisie na vyhodnotenie  žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a 

hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky  (ďalej len „komisia“).  

Cieľom výzvy je zabezpečiť transparentný, objektívny a kvalitný hodnotiaci proces komisie s využitím 

nezávislých, kvalifikovaných odborníkov zaradených do zoznamu odborných hodnotiteľov.  

2. Kritériá pre zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov  

Kritériá pre zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov: 

A. Všeobecné požiadavky 

B. Odborné požiadavky 

C. Osobnostné požiadavky 

Poradové 

číslo 
Kritérium 

Spôsob preukázania splnenia 

kritéria 
Splnenie kritéria 

A. Všeobecné požiadavky 

1. Bezúhonnosť  

Žiadateľ predkladá výpis z 

registra trestov nie starší ako 

3 mesiace ku dňu jeho 

predloženia 

Splnenie bezúhonnosti overí 

MIRRI SR na základe 

výpisu z registra trestov. 

2. 
Plná spôsobilosť na  

právne úkony  

Žiadateľ predkladá čestné 

vyhlásenie (príloha č. 2 

výzvy). 

Žiadateľ čestným 

vyhlásením preukáže plnú 

spôsobilosť na právne 

úkony.  
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3. 

 

Nezávislosť vo vzťahu k: 
- predmetnej výzve,  

- výzve na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory 

projektov zameraných na 

prevenciu a boj proti 

dezinformáciám a 

nepravdivým správam na 

internete,  

- žiadostiam o poskytnutie 

dotácie. 

Žiadateľ predkladá čestné 

vyhlásenie (príloha č. 2 

výzvy), v ktorom deklaruje, 

že sa nepodieľal na príprave a 

schvaľovaní predmetnej 

výzvy, výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie 

v oblasti podpory projektov 

zameraných na prevenciu a 

boj proti dezinformáciám a 

nepravdivým správam na 

internete, príprave žiadostí 

o poskytnutie dotácie. 

Žiadateľ čestným 

vyhlásením preukáže 

nezávislosť vo vzťahu 

k spomínaným 

dokumentom. 

B. Odborné požiadavky 

4. 
Dosiahnuté vysokoškolské  

vzdelanie I. stupňa  

Žiadateľ predkladá kópiu 

dokladu o dosiahnutom 

vysokoškolskom 

vzdelaní min. I. stupňa. 

Žiadateľ kópiou dokladu o 

dosiahnutom vzdelaní 

preukáže požadované min. 

dosiahnuté vzdelanie.  

5. 

Znalosť odbornej 

problematiky v oblasti 

prevencie a boja proti 

dezinformáciám a 

nepravdivým správam na 

internete, kritického myslenia, 

mediálnej gramotnosti 

a ovládanie príslušných 

platných právnych predpisov 

 

Žiadateľ predkladá 

čestné vyhlásenie (príloha č. 

2 výzvy) a životopis, 

v ktorom identifikuje 

najmenej 3-ročnú prax 

v jednej alebo viacerých zo 

spomínaných oblastí, pričom 

povinnou informáciou je 

pozícia, detailný popis 

vykonávanej činnosti vrátane 

zoznamu výstupov, ak 

relevantné, a vysvetlenie, ako 

popísané činnosti súvisia 

s problematikou 

dezinformácií a nepravdivých 

správ na internete, kritického 

myslenia alebo mediálnej 

gramotnosti. 

Žiadateľ čestným 

vyhlásením a životopisom 

preukáže znalosť odbornej 

problematiky a požadovanú 

prax v spomínanej/ých 

oblasti/ach. 

6. 
Ovládanie slovenského jazyka 

slovom aj písmom 

Žiadateľ predkladá čestné 

vyhlásenie (príloha č. 2 

výzvy). 

Žiadateľ čestným 

vyhlásením preukáže 
ovládanie slovenského 

jazyka. 

 

C. Osobnostné požiadavky 

Vysoká miera objektivity, čestnosť, diskrétnosť, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, časová flexibilita, 

schopnosť dodržiavať stanovené termíny. 
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Od odborných hodnotiteľov sa bude ďalej očakávať nestrannosť, zachovanie dôvernosti informácií 

a vylúčenie konfliktu záujmov vo vzťahu k žiadateľom o poskytnutie dotácie, čo preukážu 

vyžrebovaní odborní hodnotitelia zo zoznamu odborných hodnotiteľov čestným vyhlásením (príloha 

č. 3 výzvy). 

3. Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov  

Žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (ďalej len „žiadateľ“) predkladá žiadosť o 

zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (ďalej len „žiadosť“)v nasledovnom rozsahu: 

Povinne 

3.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (príloha č. 1 výzvy); 

3.2 Štruktúrovaný životopis (v ktorom identifikuje najmenej 3-ročnú prax v jednej alebo viacerých zo 

spomínaných oblastí, svoju pozíciu, detailný popis vykonávanej činnosti vrátane zoznamu výstupov ak 

relevantné a vysvetlenie, ako popísané činnosti súvisia s problematikou dezinformácií a nepravdivých 

správ na internete, kritického myslenia alebo mediálnej gramotnosti); 

3.3 Kópia/e dokladu/ov najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa); 

3.4 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia1) 

3.5 Čestné vyhlásenie odborného hodnotiteľa a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

(príloha č. 2 výzvy); 

 

Nepovinne 

3.6 Ďalšie prílohy (kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov,    

odporúčacie listy alebo iné doklady potvrdzujúce minimálne zadefinovanú požadovanú prax a znalosti v 

požadovanej oblasti; v prípade štátnych zamestnancov postačuje doložiť opis činnosti 

štátnozamestnaneckého miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a dĺžka jej trvania a pod. – 

dokumenty musia byť platné ku dňu ich predloženia). 

4.  Spôsob podania žiadosti 

Žiadosť vrátane príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej 

schránky MIRRI SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, 

b) doporučene poštovým podnikom na nižšie uvedenú adresu, 

c) osobne v pracovné dni do podateľne MIRRI SR. 

 

Adresa: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Sekcia digitálnej agendy (SDA) 

                                                           
1) V prípade štátneho zamestnanca podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov nahradzuje výpis z registra trestov príloha č. 2 tejto výzvy. 
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Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

 

Kontaktný e-mail v prípade otázok: 

challenge@mirri.gov.sk  

 

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Odborný hodnotiteľ SDA 1/2022“ a „Neotvárať“. 

 

Žiadateľ, ktorý podáva podpísanú žiadosť a jej prílohy spôsobom b) a c) zároveň posiela žiadosť a jej 

prílohy v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Podpísanú žiadosť a požadované prílohy zasiela 

vo formáte *.pdf /.jpg ako sken na e-mailovú adresu: challenge@mirri.gov.sk, pričom do predmetu 

správy uvedie žiadateľ: „Odborný hodnotiteľ SDA 1/2022 “. 

 

Žiadosť doručená v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu musí byť totožná so žiadosťou 

doručenou v písomnej forme.  

5. Zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov 

Do procesu vyhodnotenia bude zaradená iba žiadosť, ktorá splní formálne náležitosti: 

- bude odoslaná v zmysle časti 4 tejto výzvy najneskôr v deň uzavretia výzvy; 

- splní požiadavku úplnosti (žiadosť a jej prílohy sú vyplnené v zmysle požiadaviek v časti 3 tejto 

výzvy vo všetkých častiach presne, jednoznačne a zrozumiteľne). 

 

Ak žiadosť nebude doručená včas, MIRRI SR zašle tomuto žiadateľovi e-mailom oznámenie o 

nezaradení žiadosti do zoznamu odborných hodnotiteľov. 

Ak bude žiadosť neúplná alebo ak bude mať MIRRI SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti 

informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, e-mailom vyzve žiadateľa na doplnenie neúplných 

údajov, vysvetlenie nejasností, alebo nápravu údajov najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy 

na doplnenie neúplných údajov žiadateľovi. 

MIRRI SR je v prípade pochybností o pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách 

oprávnené preveriť pravdivosť týchto informácií, a to na základe výzvy MIRRI SR na predloženie 

relevantných podkladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na zaradenie do zoznamu odborných 

hodnotiteľov. 

Do zoznamu odborných hodnotiteľov budú zaradení žiadatelia, ktorí splnia formálne náležitosti uvedené 

v časti 5 tejto výzvy a kritériá uvedené v časti 2 tejto výzvy.  

Do zoznamu odborných hodnotiteľov nebudú zaradení žiadatelia, ktorí nesplnia formálne náležitosti 

uvedené v časti 5 tejto výzvy a kritériá uvedené v časti 2 tejto výzvy alebo ak aj po 

doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany žiadateľa bude mať MIRRI SR pochybnosti o úplnosti 

alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti alebo v jej prílohách, alebo žiadateľ 

mailto:challenge@mirri.gov.sk
mailto:challenge@mirri.gov.sk
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doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov v stanovenej lehote neuskutoční.  

MIRRI SR bude vyhodnocovať žiadosti priebežne a po overení kritérií zašle každému žiadateľovi e-

mailom oznámenie o zaradení alebo nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.  

Zoznam odborných hodnotiteľov obsahuje mená, kontaktné údaje, informáciu o splnení formálnych 

náležitostí uvedených v časti 5 tejto výzvy a splnení kritérií uvedených v časti 2 tejto výzvy, dátum 

zaradenia žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov. Zoznam odborných hodnotiteľov je neverejný 

dokument. 

6. Výber členov komisie a zriadenie komisie 

Spomedzi odborných hodnotiteľov zaradených do zoznamu odborných hodnotiteľov budú vyžrebovaní 

traja členovia komisie a najmenej dvaja náhradníci členov komisie. Členovia komisie a náhradníci 

členov komisie budú informovaní o výsledkoch žrebovania prostredníctvom e-mailu. 

Odborný hodnotiteľ je povinný bezodkladne obratom informovať MIRRI SR o súhlase s vymenovaním 

za člena komisie alebo náhradníka člena komisie a s vykonaním odborného hodnotenia žiadostí 

o poskytnutie dotácie. 

 

Komisiu zriadi minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pričom jej členovia s 

hlasovacím právom a náhradníci členov komisie budú po súhlase s členstvom v komisii a odborným 

hodnotením žiadostí o poskytnutie dotácie vymenovaní za členov komisie. Postavenie, pôsobnosť, 

zloženie, postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie, činnosť a priebeh rokovania 

komisie a spôsob prijímania odporúčaní komisiou upravuje Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva 

v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej 

len „Štatút komisie“). 

 

Po zriadení komisie budú členom komisie zaslané elektronicky e-mailom inštrukcie, výzva na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory projektov zameraných na prevenciu a boj 

proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete (ďalej len „výzva na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie“) a jej prílohy, Štatút komisie a hodnotiaci hárok. V prípade potreby môže 

tajomník komisie usporiadať koordinačné stretnutie s členmi komisie pred začiatkom hodnotiaceho 

procesu.  

Členovia komisie postupujú pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie podľa Štatútu 

komisie, pričom odborné hodnotenie vykonávajú členovia komisie s hlasovacím právom. Náhradníci 

členov komisie sú k dispozícii pre prípad, ak členovi komisie s hlasovacím právom zanikne členstvo 

v komisii. 

 

Členovia komisie budú svoju činnosť v rámci výkonu odborného hodnotenia vykonávať na základe 

dohody o vykonaní práce.2) 

                                                           
2) § 226 zákona č- 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
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O pridelení žiadostí o poskytnutie dotácie za účelom odborného hodnotenia a o začiatku termínu 

odborného hodnotenia je člen komisie s hlasovacím právom informovaný prostredníctvom e-mailu. 

 

Členovia komisie vykonávajú tzv. dištančné hodnotenie (v súvislosti s COVID-19).  

 

Člen komisie, ani jemu blízka osoba3) nesmie byť: 

a) žiadateľom alebo osobou v akomkoľvek vzťahu k žiadateľovi, 

b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, 

c) spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, 

d) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, 

akcionárom alebo členom posledných 5 rokov, 

e) konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.4) 

 

Odborné hodnotenie môže vykonávať len ten člen komisie, ktorý: 

- preukázal splnenie každej požiadavky v časti 2 tejto výzvy, 

- má vymenúvací dekrét od ministra, 

- má uzavretú platnú dohodu o vykonaní práce s MIRRI SR, 

- elektronicky prostredníctvom e-mailu potvrdil prijatie inštrukcií, výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie, Štatútu komisie a hodnotiaceho hárku, 

- elektronicky prostredníctvom e-mailu doručil tajomníkovi komisie čestné vyhlásenie o nestrannosti, 

zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

7. Zmena a zrušenie výzvy 

MIRRI SR si vyhradzuje právo túto výzvu zmeniť v nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena 

výzvy za účelom optimalizácie alebo jej vhodnejšieho nastavenia. 

O zmene výzvy bude MIRRI SR informovať na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk a 

https://challenge.gov.sk/. Žiadosti podané do termínu zmeny výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť 

alebo zmeniť, ak to  takáto zmena výzvy vyžaduje. MIRRI S R  v tomto prípade e-mailom 

informuje žiadateľa  o možnosti zmeny/doplnenia žiadosti a určí na takúto zmenu alebo doplnenie 

lehotu, ktorá trvá do nového termínu uzavretia výzvy, ktorý bol primerane predĺžený. 

MIRRI SR je oprávnené vyhlásenú výzvu zrušiť na základe rozhodnutia MIRRI SR, najmä z 

dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Žiadosti predložené do doby 

zrušenia vyhlásenej výzvy MIRRI SR vráti späť žiadateľom. Informáciu o zrušení výzvy, vrátane 

zdôvodnenia, zverejní MIRRI SR na svojom webovom sídle. 

                                                           
3) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 
4) § 19 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

https://www.mirri.gov.sk/
https://challenge.gov.sk/
http://www.epi.sk/zz/2016-315#f4640258
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8. Prílohy výzvy 

1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov 

2. 
Čestné vyhlásenie odborného hodnotiteľa a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných 

údajov 

3. Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 

9. Ďalšie povinné prílohy žiadosti5) 

1. Štruktúrovaný životopis 

2. Kópia/e dokladu/ov najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia 

 

                                                           
5) Bližšie špecifikované v časti 3 tejto výzvy. 

 


