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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 1 

 

 

 

 

VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE DOPYTOVO ORIENTOVANÉ 
PROJEKTY: 

 

 

 

 

Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.1: 28.6.2017 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č.1 k predmetnej výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty prioritnej osi 5, operačného programu 
Ľudské zdroje (ďalej len „zmena“) je zmena termínu uzavretia výzvy z 28.06.2017 na 07.07.2017 
z dôvodu nedostatočného počtu žiadostí uchádzačov na pozíciu odborného hodnotiteľa a 
doplnenie vety pre upresnenie a vysvetlenie v súvislosti s požadovanou dĺžkou praxe. 

Touto zmenou SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, 
ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o 
príspevku z EŠIF, ktoré SO pre OPĽZ nie je oprávnený meniť. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
1. Vo výzve (tabuľka 1. strana) 

zmena termínu uzavretia výzvy z 28.06.2017 na 07.07.2017 z dôvodu nedostatočného 
počtu žiadostí uchádzačov na pozíciu odborného hodnotiteľa.  
 
Zdôvodnenie zmeny: Cieľom Zmeny výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty prioritnej osi 5, 
operačného programu Ľudské zdroje je získanie času na prijatie ďalších žiadostí 
uchádzačov na pozíciu odborného hodnotiteľa. 
 
Zmenou výzvy nedochádza k zmene podmienok, mení sa výlučne len text výzvy.  
 

2. Vo výzve v časti Kritériá na výber odborných hodnotiteľov (4. strana) 
doplnenie vety pre upresnenie a vysvetlenie v súvislosti s požadovanou dĺžkou praxe. 
 
 Zdôvodnenie zmeny: Cieľom Zmeny je upresnenie uchádzačom na pozíciu odborného 
hodnotiteľa požadovaná prax a jej dĺžka. 
 
Zmenou výzvy nedochádza k zmene podmienok, mení sa výlučne len text výzvy. 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 

 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 
dopytovo orientované projekty prioritnej osi 5, operačného programu Ľudské zdroje v 
znení Zmeny č.1 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

 


