
   
 

 
 

ZÁPIS zo školenie k odbornému hodnoteniu ŽoPr  
 
Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:   5 Miestny rozvoj riadený komunitou 
MAS:    Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 
Kód výzvy:   IROP-CLLD-xxxx-511-001 
Hodnotiace kolo:    1 
Termín:     dátum a čas začiatku školenia 
Miesto:     miesto výkonu školenia 
Projekt:   názov projektu na Chod MAS 
Aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených 

s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (LDR) 
 
Program: 

I. Úvodná informácia 
II. Proces a obsah odborného hodnotenia 

III. Základné podmienky výzvy a CLLD stratégie 
IV. Výberové a hodnotiace kritériá 
V. Konflikt záujmov 

 
Prítomní: Prezenčná listina 

 

I. Úvodná informácia 

Predmetom školenia je najmä oboznámenie hodnotiteľov s výzvou na predkladanie ŽoPr, 
vysvetlenie kritérií pre výber projektov a ich správnej aplikácie, cieľov stratégie CLLD. Špecifiká 
stratégie CLLD a hodnotiacich kritérií. Postupy prevzatia a odovzdania podkladov cez preberací 
protokol, spôsob vypĺňania hodnotiacich hárkov, vysvetlenie dôležitých pojmov, etické 
pravidlá pri hodnotení projektov a konflikt záujmov. 
 

II. Proces a obsah odborného hodnotenia 

Cieľom procesu odborného hodnotenia ŽoPr je vykonať odborné, objektívne, nezávislé 
a transparentné posúdenie predložených ŽoPr na základe hodnotiacich kritérií zverejnených 
vo výzve..  
Proces OH sa realizuje v súlade s Príručkou pre odborných hodnotiteľov MAS verzia účinná 
od xxxxxxxx. Hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie ŽoPr v súlade s touto príručkou, 
pričom projekt posudzujú ako celok, berúc do úvahy údaje a informácie uvedené v ŽoPr, 
vrátane jej povinných príloh. Zástupca MAS preberacím protokolom (vzor vydá RO pre IROP), 



  
   
 

odovzdá hodnotiteľovi kompletnú dokumentáciu potrebnú pre vyhodnotenie ŽoPr. Ak v rámci 
administratívneho overenia boli identifikované skutočnosti, ktoré môžu byť relevantné pre 
výkon odborného hodnotenia, zástupca MAS poskytne odborným hodnotiteľom odporúčanie, 
resp. doplňujúce informácie z administratívneho overenia, ktoré môžu odborní hodnotitelia 
využiť pri výkone odborného hodnotenia za účelom zefektívnenia procesu odborného 
hodnotenia. 
Hodnotiaci hárok musí obsahovať vyhodnotenie hodnotiacich kritérií ŽoPr vrátane slovného 
komentára odborného hodnotiteľa k jednotlivým kritériám, a to v prípade kladného, ako aj 
negatívneho hodnotenia. Slovný komentár odborného hodnotiteľa musí obsahovať jasné a čo 
najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t.j. na základe čoho bol pridelený 
maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu počtu bodov pri bodovaní. 
V prípade vylučovacích kritérií musí byť uvedené podrobné zdôvodnenie vyhodnotenia 
príslušného vylučovacieho kritéria. Taktiež v oboch prípadoch sa uvádza odkaz na konkrétnu 
časť ŽoPr, prílohu/prílohy ŽoPr, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej odborný hodnotiteľ 
vyhodnotil príslušné bodové, resp. vylučovacie kritérium.  
Pri slovnom odôvodnení je potrebné vyhnúť sa jednoslovným alebo príliš krátkym 
komentárom (napríklad „dobre“, „dostatočne“, „v poriadku“ a pod.). 
OH pri každom kritériu uvedie zdroj, kde overil splnenie / nesplnenie kritéria. 
Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch MAS, pričom nie sú 
oprávnení vynášať poskytnuté dokumenty alebo ich kópie, vrátane elektronických záznamov, 
mimo priestorov na to určených. MAS poskytne každému OH notebook, v ktorom sú 
pripravené nasledovné dokumenty: 

a.) Stratégia CLLD v aktuálnej verzii 
b.) Schválený Koncept implementácie stratégie CLLD 
c.) Výzva 
d.) Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov 
e.) Zoznam merateľných ukazovateľov 
f.) Kritériá pre výber projektov k danej výzve 
g.) Príručka pre OH MAS vrátane prílohy Etický kódex 
h.) Hodnotené ŽoPr vrátane všetkých príloh po prípadnom doplnení 
i.) Kontrolný záznam k administratívnemu hodnoteniu 
j.) Databáza schválených projektov v rámci výziev MAS 
k.) Hodnotiace hárky k jednotlivým ŽoPr  

V prípade potreby môže OH požiadať pracovníka MAS o informácie z databáz MAS potrebné 
k vyhodnoteniu niektorých kritérií.  
Pokiaľ OH identifikuje nedostatky čo nejasnosti v ŽoPr a/alebo jej prílohách môže dať podnet 
na výzvu na doplnenie ŽoPr, pričom v HH uvedie svoje konkrétne požiadavky. Zároveň ale 
uskutoční kompletné vyhodnotenie ŽoPr. V následnom dohodnutom termíne pod doplnení 
ŽoPr OH sa opätovne dostaví na proces OH a ukončí svoje hodnotenie. V prípade ak žiadateľ 
nedoloží požadované náležitosti je platný HH, ktorý bol spracovaný OH v procese hodnotenia 
bez potreby jeho účasti na ďalšom hodnotení.  



  
   
 

Po ukončení OH odovzdá vyplnený HH pracovníkovi MAS na kontrolu. Pracovník MAS 
skontroluje úplnosť vyplnenia HH, dostatočnosť rozsahu slovného hodnotenia a porovná 
výstupy  hodnotenia obidvoch OH. V prípade zásadných rozdielov v niektorých častiach vyzve 
OH aby spolu prekonzultovali tieto rozdielne časti a zdôvodnili vzniknuté rozdiely v HH.   
 
III. Základné podmienky výzvy a CLLD stratégie 

OH musí mať naštudované obsah výzvy, jej podmienky, kritériá pre výber projektov a stratégiu 
CLLD MAS. 
OH overí na základe Kontrolného záznamu k administratívnemu hodnoteniu a príloh ŽoPr, 
či žiadateľ spĺňa základné podmienky výzvy (kompletnosť ŽoPr, oprávnenosť žiadateľa, 
oprávnenosť predmetu a aktivít projektu, výšku žiadaných prostriedkov a výšku 
spolufinancovania, plnenie merateľných ukazovateľov a pod). 
Výzva  IROP-CLLD-xxxx-511-001 je zameraná na podnikateľské prostredie, s primárnym cieľom 
stanoveným podmienkami programu na zvyšovania zamestnanosti, t.j. vytvárania pracovných 
miest. Výzva je priamo naviazaná na IROP a jeho ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 
úrovni podporou podnikania a inovácií. Samotná výzva a špecifiká stratégie CLLD pre danú 
oblasť sú totožné s podmienkami IROP.  
Stratégia CLLD je vzhľadom na prírodné špecifiká (vysoká miera ochrany prírody) zameraná na 
projekty využívajúce a chrániace tento potenciál územia. Hlavnými zdrojmi okrem prírody, 
je drevná hmota.  
Zamerať sa na špecifiká, na ktoré sa odvolávajú žiadatelia v predložených ŽoPr 
 
IV. Výberové a hodnotiace kritériá 

OH postupuje pri hodnotení v súlade s podmienkami zadefinovanými v Príručke pre OH MAS 
a Kritériami pre výber projektov MAS 

1. Súlad projektu s programovou stratégiou IROP 
OH overí súlad so ŠC 5.1.1 IROP s využitím plnenia merateľného ukazovateľa A104,  

2. Súlad projektu so stratégiou CLLD 
OH overí súlad s Pioritou č.2 - Podpora miestnej zamestnanosti a ŠC č. 2 Stratégie CLLD - 
Vytváranie pracovných miest v území, akým spôsobom rieši potreby územia definované 
v stratégii CLLD 

3. Posúdenie inovatívnosti projektu 
OH posúdi inovatívnosť projektu, pričom za „dané územie“ na ktorom je inovatívnosť 
posudzovaná je definované primárne minimálne územie regiónu MAS xxxxx, prípadne 
územie okresu v ktorom je umiestnená realizácia projektu (t.j. okres - jeden z okresov 
xxxxxxx) 

4. Vytvorenie pracovného miesta 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS, pričom za NFP sa 



  
   
 

považuje suma, ktorú odporúča na schválenie OH. Žiadateľ musí v ŽoPr deklarovať aktuálny 
stav pracovných miest k termínu podania ŽoPr. 

5. Hodnota vytvoreného pracovného miesta 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS. Za hodnotu 
pracovného miesta sa považuje výška NFP, ktorú odporúča na schválenie OH. Výpočet 
zrealizuje OH. 

6. Projekt má dostatočnú pridanú hodnotu pre územie 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS, najmä či projekt 
prispieva k vytváraniu čo najširšej komplexnosti služieb fungujúcich v území MAS.  

7. Projektom dosiahne žiadateľ nový výrobok pre firmu 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS, vyhodnotí najmä 
reálnosť hodnoty tohto kritéria, či žiadateľ projektom skutočne môže dosiahnuť plánovanú 
hodnotu – t.j. či výrobok/výrobky (produkt) je skutočne novým pre firmu žiadateľa. Za 
výrobok je považovaná aj služba podľa oblasti zamerania projektu. 

8. Projektom dosiahne žiadateľ nový výrobok na trh 
OH vyhodnotí, či žiadateľ projektom skutočne môže dosiahnuť plánovanú hodnotu – t.j. 
či výrobok/výrobky je skutočne novým/inovovaným na trhu. Trh si definuje žiadateľ sám 
(Príručka pre OH MAS). Za trh je považovaný minimálne „regionálny trh“, t.j. Za regionálny 
trh sú definované pre účely stratégie CLLD  názov stratégie a odborného hodnotenia zo 
strany MAS minimálne územia na úrovni MAS a jeho priľahlého okolia. T.j územie MAS xxxxx 
a jej blízkeho dostupného okolia. Môžete si špecifikovať podľa Vašich potrieb, pokiaľ to 
nemáte v texte výzvy 

9. Investícia sa týka výrobkov a služieb, ktoré majú značku kvality, regionálnu značku 
kvality alebo chránené označenie 

OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS, za značku kvality sa 
považuje ocenenie, ktoré ohodnocuje kvalitatívnu stránku produktu (napr. Značka kvality EÚ, 
Značka kvality SK, značka Regionálny produkt xxxxxxx, oficiálne ocenenie výrobku/služby na 
veľtrhoch a výstavách, ocenenie/certifikát kvality vydávaný napr. na úrovni profesijných 
združení, a pod.) 

10. Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k východiskovej situácii 
a k stanoveným cieľom projektu 

OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS, vo vzťahu ku kvalite 
spracovania ŽoPr.  

11. Projekt vytvorí nové pracovné miesto pre osobu zo znevýhodnených skupín. 
OH posúdi, či žiadateľ deklaruje vytvorenie pracovného miesta pre osobu 
zo znevýhodnených skupín. MAS akceptuje za znevýhodnené skupiny nasledovné: 
• osoba, ktorá splňuje jednu z podmienok, ktoré sú zadefinované ako znevýhodnený 



  
   
 

uchádzač o zamestnanie v § 8  zákona č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• obyvateľ marginalizovanej rómskej komunity, 
• občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných 

dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím, 
• občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac 

o 40 %, 
• občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru 

z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu 
dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku alebo z dôvodu dosiahnutia 
veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie, 

• občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom 
na výkon trestu odňatia slobody, občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej 
výchovy, 

• občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, 
ktorému bola uložená iná sankcia, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov, 

• občan trvale žijúci v obci s veľkosťou do 250 obyvateľov vrátane, vzdialenej viac ako 
10 km od mesta so sídlom okresu. 

      Ak to máte špecifikované vo výzve, tak stačí odvolávka na bod výzvy a nemusíte to 
vypisovať 

12. Projekt zohľadňuje miestne špecifiká 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS, postačuje ak projekt 
zohľadňuje aspoň jedno z miestnych špecifík. V prípade ak žiadateľ v projekte popisuje „iné“ 
miestne špecifikum, OH si toto overuje buď v Stratégii CLLD (analytickej časti), alebo 
na základe vlastných poznatkov a znalosti územia, prípadne u pracovníka MAS.   

13. Žiadateľovi nebol doteraz schválený žiaden projekt v rámci výziev MAS 
OH si informáciu overuje vo verejnej časti systému ITMS a v rámci Databázy MAS.   

14. Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS). 

15. Oprávnenosť výdavkov (vecná oprávnenosť, účelnosť a nevyhnutnosť). 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria (a Príručkou OH MAS.  

16. Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu. 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria (a Príručkou OH MAS. OH vyhodnocuje 
kritérium na základe dôveryhodnosti prieskumu trhu uskutočnenom žiadateľom a vlastných 
skúseností 

17. Finančná charakteristika žiadateľa. 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS. Kontrola údajov 



  
   
 

z  účtovníctva a výpočtov v Prílohe č. 7 Ukazovatele finančnej analýzy. 

18. Finančná udržateľnosť projektu. 
OH posúdi v súlade s podmienkami tohto Kritéria a Príručkou OH MAS. OH vyhodnotí údajov 
reálnosť Prílohy č 8, Finančná analýza projektu, ŽoPr a kumulatívnu hodnotu CashFlow  

Rozlišovacie kritériá: 

OH zrealizuje v HH výpočet Value for Money v súlade s postupmi  vyhodnotenia kritéria  

 

V. Konflikt záujmov 
 
Odborný hodnotiteľ nesmie vykonávať odborné hodnotenie ŽoPr, voči ktorej je 
zainteresovanou osobou v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF. V záujme eliminácie 
možnosti tendenčného hodnotenia odborným hodnotiteľom, ktorý je zainteresovanou 
osobou na strane ReS vo vzťahu ku ktorémukoľvek ReS v rámci hodnotenej výzvy, resp. kola 
výzvy bude OH vylúčený z procesu hodnotenia. 

 

Spracoval: 
V ................, .................. 


