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1. PREDMET OZNÁMENIA 

1.1 Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Odboru koordinácie implementácie Plánu obnovy 
a odolnosti ako Vykonávateľ Investície 1 Komponentu 4 Plánu obnovy a odolnosti SR (Dekarbonizácia 
priemyslu) informuje o možnosti požiadať o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „žiadosť o 
prostriedky“) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti zameranej na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 04I01-18-V01 (ďalej len 
„Výzva“). 

1.2 Uchádzači o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov môžu podať žiadosť o zaradenie 
do zoznamu externých odborných hodnotiteľov (ďalej len „EOH“) na odborné hodnotenie v oblasti 
zamerania Výzvy za predpokladu, že spĺňajú formálne náležitosti, požiadavky a kritériá uvedené v tomto 
Oznámení. Výzva vrátane príloh sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
https://www.minzp.sk/poo/vyzva-dekarbonizaciu-priemyslu.html. 

1.3 Ministerstvo životného prostredia SR ako Vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len 
„Vykonávateľ“) prostredníctvom odborného hodnotenia posudzuje v procese posúdenia predložených 
žiadostí o prostriedky nasledovné náležitosti: 

i. súlad žiadosti o prostriedky s podmienkami Výzvy týkajúcimi sa oprávnenosti projektu (účel 

využitia prostriedkov mechanizmu v súlade s bodom 2.7 Výzvy); 

ii. súlad žiadosti o prostriedky s podmienkou Výzvy o poskytovaní štátnej pomoci (existencia 

stimulačného účinku v súlade s bodom 2.6 Výzvy);  

iii. súlad žiadosti o prostriedky so Schémou štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z 

prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR1 (ďalej len „schéma“); 

iv. súlad žiadosti o prostriedky s podmienkou Výzvy týkajúcej sa oprávnenosti žiadateľa: 

Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je vždy podnik vykonávajúci priemyselné 

hospodárske činnosti2 v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu 

č. 1 zákona o obchodovaní v súlade s bodom 2.2 Výzvy; 

v. súlad žiadosti o prostriedky s podmienkou Výzvy týkajúcej sa oprávnenosti výdavkov v súlade 

s bodom 2.8 Výzvy; 

vi. súlad žiadosti o prostriedky s podmienkou Výzvy týkajúcej sa dodržiavania princípu „výrazne 

nenarušiť“ („do no significant harm“ v súlade s bodom 2.10 Výzvy). 

 
V rámci procesu odborného hodnotenia sa budú posudzovať nasledujúce typy projektov a aktivít: 
 

a) inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo 

spracovateľskom procese prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, 

zavádzaním najlepších dostupných techník (BAT) do priemyselných procesov ako minimálnej 

požiadavky3, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania 

uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia 

odpadového tepla v priemyselnej energetike; 

                                                                 
1https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2803745
266129693394  
2 Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností SK NACE Rev. 2. 
3 Projektom musí byť navrhnuté také technologické riešenie, ktoré spĺňa nasledujúcu minimálnu požiadavku:  „znamená 
najúčinnejšie a najpokrokovejšie štádium vývoja činností a metód prevádzkovania, ktoré naznačuje praktickú vhodnosť 
konkrétnych techník“. Účelom nie je dosiahnutie súladu prevádzky s požiadavkami noriem Únie, v prípade, že prevádzka nie 
je pred realizáciou v súlade s požiadavkami noriem Únie. Požiadavka uplatňovania BAT je stanovená bez toho, aby bola 
dotknutá požiadavka v bode H.5 schémy. 

https://www.minzp.sk/poo/vyzva-dekarbonizaciu-priemyslu.html
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2803745266129693394
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2803745266129693394


 

4 
 

b) opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, 

vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení; 

c) energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie 

zdrojov fosílnych palív a energie4 v zmysle bodu H.2. schémy a dosiahne sa zníženie emisií 

skleníkových plynov. 

 

2. SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI O ZARADENIE DO ZOZNAMU EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

 
Uchádzač o zaradenie do zoznamu EOH na hodnotenie žiadostí o prostriedky predložených v rámci Výzvy 
predkladá žiadosť v elektronickej forme e-mailom na adresu info.planobnovy@enviro.gov.sk najneskôr do 
20.01.2023, ku ktorej priloží všetky povinné prílohy (vo formáte „.pdf“ resp. „.zip“).  
 
Takto podaná žiadosť a čestné prehlásenia musia byť podpísané buď vlastnoručne, alebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisom ,kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou žiadateľa podľa zákona o e-Governmente5. V prípade, ak takto podaná žiadosť nebude 
spĺňať vyššie uvedené podmienky, vykonávateľ takúto žiadosť nebude akceptovať a žiadosť bude z procesu 
administrovania vyradená. 
 

Za včas doručenú žiadosť sa bude považovať žiadosť, ktorá bola doručená na vyššie uvedenú e-mailovú adresu 
najneskôr v deň uzavretia prijímania žiadostí. Za riadne doručenú žiadosť sa považuje taká žiadosť, ktorá bude 
vyplnená vo všetkých častiach presne, jednoznačne, zrozumiteľne a v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku. 
 

2.1 POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA (POVINNÉ PRÍLOHY) UCHÁDZAČA O ZARADENIE DO ZOZNAMU EOH 

 
a) žiadosť o zaradenie do zoznamu EOH (príloha č.1 Oznámenia); 
b) životopis vo formáte Europass6 preukazujúci vzdelanie a odborné skúsenosti (prax); 

Ďalšie prílohy na preukázanie odbornosti uchádzača (napr. kópie certifikátov, osvedčení, potvrdení, 
doklady preukazujúce skúsenosti s odborným hodnotením, publikácie v odborných časopisoch) je 
potrebné predložiť spolu s vyplneným Europassom v elektronickej forme (.zip); 

c) kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa odborného zamerania (kópia diplomu, resp. 
iného relevantného dokladu); 

d) čestné vyhlásenie o požadovanej minimálne 2 ročnej praxi v oblasti zamerania Výzvy; 
e) čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie nasledovných kritérií a požiadaviek: 

i. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 
ii. bezúhonnosť; 
iii. uchádzač nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa v zmysle § 24 zákona č. 368/2021 

Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
nebol a nie je zapojený do prípravy ani jednej žiadosti o prostriedky z mechanizmu POO ani do 
prípravy samotnej Výzvy; 

iv. znalosť slovenského jazyka alebo českého jazyka; 
v. ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet; 

 
f) údaje nevyhnutné pre vyhotovenie výpisu z registra trestov7; 

                                                                 
4 Vrátane nízkouhlíkových palív z neobnoviteľných zdrojov a nosičov energie, ktoré neprodukujú výfukové emisie, ale 
vyrábajú sa procesom s vysokou úrovňou využívania uhlíka. 
5 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
6 Je potrebné doložiť životopis spĺňajúci náležitosti formátu Europass. Vypĺňaniu žiadosti venujte zvýšenú pozornosť a 
zároveň ju vypĺňajte v súlade s inštrukciami uvedenými priamo v jej obsahu, nakoľko vyplnená žiadosť bude predstavovať 
kľúčový dokument pre preukázanie požadovanej praxe. 

7  V prípade príslušníkov iných krajín EÚ alebo tretích krajín, predloží uchádzač na účely overenia registra trestov SR 
osvedčenú kópiu rodného listu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, a kópiu cestovného alebo iného dokladu 

mailto:info.planobnovy@enviro.gov.sk
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g) vyhlásenie o ochrane osobných údajov; 
h) nepovinné prílohy podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov a pod.). 

 
 

3. KRITÉRIÁ PRE SPLNENIE POŽIADAVIEK ODBORNOSTI ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV A SPÔSOB ICH OVERENIA 

3.1 Pre účely overenia schopnosti odborného posúdenia predložených žiadostí o prostriedky musí EOH 
splniť nasledovné kritériá:  

 

a) bezúhonnosť - uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu EOH, že 

nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo preukáže predložením údajov v zmysle 

kap. 2.1 písm. f) tohto oznámenia; 

b) plná spôsobilosť na právne úkony (čestné vyhlásenie); 

c) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odborného zamerania (doklad o vzdelaní);  

d) znalosť platných právnych predpisov Slovenskej republiky, koncepčných a strategických 

dokumentov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v požadovanej oblasti, 

a nasledovných dokumentov8: 

 Plán Obnovy a odolnosti SR – Komponent 4; 

 Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR verzia 1.1; 

 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy 

a odolnosti SR9; 

 Oznámenie Komisie – Technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady 

„výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a 

odolnosti(2021/C 58/01);  

 Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a 

energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie č. C(2022)481;   

 Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov 

v ťažkostiach (2014/C 249/01);  

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších 

dostupných technikách (Závery o BAT); 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému 

obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa 

mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES; 

 Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/447 z 12. marca 2021, ktorým sa určujú 

revidované referenčné hodnoty pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót na 

obdobie rokov 2021 až 2025; 

 Smernica (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov a príslušné delegované akty Komisie; 

 Zákon č. 414/2012 Z. z. z 28.11.2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a pod.; 

 

e) nutná znalosť slovenského alebo českého jazyka; 

                                                                                                                                                                                                         
preukazujúceho totožnosť. Ďalej priloží obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydaný krajinou svojho štátneho 
občianstva. V prípade, že daná krajina obdobný dokument nevydáva, môže uchádzač nahradiť dokument čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte svojho občianstva. 
8 Znalosť uvedených dokumentov preukáže uchádzač čestným vyhlásením pri uzavretí dohody o vykonaní práce. 
9https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2803745
266129693394 

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2803745266129693394
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2803745266129693394
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f) požadovaná prax minimálne 2 roky v oblasti zamerania výzvy (žiadateľ prostredníctvom 

životopisu objektívne preukáže požadovanú min. 2 ročnú prax v oblasti posudzovania / 

implementácie / riadenia projektov alebo profesionálneho pôsobenia v oblasti aktivít, vymenovaných 

v kap. 1.3 tohto oznámenia); 

g) ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet; 

h) EOH musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov v zmysle § 24 zákona č. 368/2021 

Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Okrem čestného vyhlásenia, ktoré je prílohou žiadosti v zmysle kap. 2.1 písm. e) iii), bude uchádzač 

pred začatím odborného hodnotenia vyzvaný, aby podpísal čestné vyhlásenie o nestrannosti, 

zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov ku všetkým predloženým žiadostiam o 

prostriedky. EOH musí čestným prehlásením deklarovať, že nebol zapojený do procesu prípravy ani 

jednej žiadosti podanej v rámci predmetnej Výzvy a ani do prípravy samotnej Výzvy. 

 

4. VÝBER UCHÁDZAČOV O ZARADENIE DO ZOZNAMU EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

4.1 Uchádzači, ktorí splnia zverejnené formálne náležitosti, kritériá a požiadavky, budú na základe 
zhodnotenia doručených náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu EOH zaradení do zoznamu EOH. 
Pre externé odborné hodnotenie konkrétnych projektov budú EOH vyberaní zo zoznamu transparentným 
spôsobom s prihliadnutím na dodržiavanie princípu nestrannosti, nezávislosti a zamedzenia konfliktu 
záujmov. Výkon externého odborného hodnotenia je možné realizovať formou dištančného hodnotenia 
(vykonávanie odborného hodnotenia mimo pracoviska MŽP SR). 

4.2 Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú zaradení do 
zoznamu EOH, o čom budú informovaní prostredníctvom zaslania e-mailom. 

4.3 Na základe prijatých žiadostí o zaradenie do zoznamu EOH Vykonávateľ vykoná vyhodnotenie splnenia 
formálnych náležitostí (kompletnosť žiadosti a jej príloh v stanovenom termíne), požiadaviek a kritérií pre 
splnenie požiadaviek odbornosti odborných hodnotiteľov. V prípade, ak bude žiadosť neúplná, alebo ak 
Vykonávateľ bude mať pochybnosti o úplnosti, alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti 
uchádzača a jej prílohách, Vykonávateľ vyzve uchádzača na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie 
nejasností, alebo nápravu nepravdivých údajov a stanoví primeranú lehotu na doplnenie. V prípade, ak 
aj po doplnení údajov zo strany uchádzača bude mať Vykonávateľ pochybnosti o úplnosti, alebo 
pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, žiadosť nebude zaradená do zoznamu EOH. 
Vykonávateľ zašle uchádzačovi oznámenie o nezaradení uchádzača do zoznamu EOH s odôvodnením. 

4.4 Do zoznamu EOH budú zaradení uchádzači, ktorí splnia formálne náležitosti, požiadavky a kritériá pre 
splnenie požiadaviek odbornosti na odborných hodnotiteľov uvedené v Oznámení. 

4.5 Vykonávateľ po ukončení posúdenia splnenia formálnych náležitostí, požiadaviek a kritérií pre splnenie 
požiadaviek odbornosti na odborných hodnotiteľov zašle každému uchádzačovi písomné oznámenie. V 
prípade, ak uchádzač splnil formálne náležitosti, požiadavky a kritériá na výber externých odborných 
hodnotiteľov, bude tomuto uchádzačovi zaslané oznámenie o zaradení uchádzača do zoznamu EOH pre 
posudzovanie žiadostí o prostriedky. V prípade, ak uchádzač nesplnil formálne náležitosti, požiadavky 
alebo kritériá na výber externých odborných hodnotiteľov, Vykonávateľ zašle tomuto uchádzačovi 
oznámenie o nezaradení uchádzača do zoznamu EOH s odôvodnením. 

4.6 V prípade vylosovania externého odborného hodnotiteľa metódou náhodného výberu zo zoznamu 
externých odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o prostriedky, bude s odborným hodnotiteľom 
podpísaná dohoda o vykonaní práce v zmysle príslušných právnych predpisov (Zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov). 

4.7 V prípade, ak sa Vykonávateľ po uzavretí dohody o vykonaní práce dozvie o skutočnostiach 
nasvedčujúcich tomu, že uchádzač uviedol v žiadosti a/alebo jej prílohách nepravdivé informácie 
týkajúce sa najmä, nie však výlučne, splnenia kritérií na výber externých odborných hodnotiteľov, 



 

7 
 

a/alebo ak sa ukáže nepravdivým akékoľvek z vyhlásení uvedených v čestných vyhláseniach 
uchádzača/odborného hodnotiteľa, Vykonávateľ vylúči odborného hodnotiteľa z procesu externého 
odborného hodnotenia, ako aj zo zoznamu EOH, a to z dôvodu, že ak by Vykonávateľ mal vedomosť v 
štádiu výberu uchádzača do zoznamu EOH o nepravdivosti týchto informácií, tak by nepristúpil k výberu 
uchádzača na odborného hodnotiteľa ani k uzavretiu dohody o vykonaní práce. 

4.8 Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v jednotlivých žiadostiach o prostriedky a v jej 
prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu hodnotenia žiadostí o prostriedky, sú externí 
odborní hodnotitelia povinní podpísať aj čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 
informácií a vylúčení konfliktu záujmov ku všetkým predloženým žiadostiam o prostriedky, k čomu ich 
vyzve Vykonávateľ pred uzavretím dohody o vykonaní práce. Porušenie zákazu konfliktu záujmov bude 
viesť k vylúčeniu odborného hodnotiteľa z odborného hodnotenia, ako aj k vylúčeniu odborného 
hodnotiteľa zo zoznamu EOH, a to z dôvodu, že ak by Vykonávateľ mal vedomosť v štádiu výberu 
uchádzača do zoznamu EOH o nepravdivosti informácií uvedených v čestnom vyhlásení o nestrannosti, 
zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, tak by nepristúpil k výberu uchádzača za 
odborného hodnotiteľa ani k uzavretiu dohody o vykonaní práce. Ďalšie následky porušenia zákazu 
konfliktu záujmov zo strany odborného hodnotiteľa tým nie sú dotknuté (§24. Zákona č. 368/2021 Z.z. o 
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

4.9 Externí odborní hodnotitelia sú povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia absolvovať 
školenie externých odborných hodnotiteľov za účelom oboznámenia sa s metodickými dokumentmi v 
danej oblasti (najmä Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti - Kritériá hodnotenia, Technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady 
„výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o mechanizme (2021/C 58/01), Systém implementácie Plánu 
obnovy a odolnosti v.1.1) a rešpektovať pri konkrétnom hodnotení v nich uvedené procesy a podmienky 
odborného hodnotenia. 

4.10  Finančné odmeňovanie EOH: 
Hodnotenie projektov je odmeňované na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce. 

4.11  EOH nemôže byť v pracovno-právnom vzťahu, resp. inom vzťahu voči subjektu žiadateľa, a to najmenej 
24 mesiacov pred pridelením žiadosti o prostriedky v rámci procesu odborného hodnotenia. 

4.12  EOH sú povinní pred začatím procesu externého odborného hodnotenia oboznámiť sa s dokumentami 
potrebnými k hodnoteniu žiadostí: 

 
 s platnou verziou dokumentu Príručka pre hodnotiteľov žiadostí; 

 
 s dokumentami zverejnenými v rámci príslušnej hodnotenej výzvy na predkladanie žiadostí, 

potrebnými pre proces externého odborného hodnotenia, na základe ktorých je EOH schopný 
analyzovať projekt, t. j. je schopný posúdiť environmentálno – technickú stránku projektu, ako aj 
vyhodnotiť účelnosť, vecnú oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu, ako aj 
finančnú udržateľnosť projektu a finančnú charakteristiku (situáciu) žiadateľa. 

4.13  Vykonávateľ si vyhradzuje právo vyradiť EOH zo zoznamu, v prípade opakovanej nedostupnosti EOH 
pre odborné hodnotenie. 

4.14  Zamestnanci Vykonávateľa sa do tejto výzvy nemôžu zapojiť. 

4.15  Vykonávateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí tohto Oznámenia, vrátane jeho príloh, 
pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k výzve 
zverejniť na webovom sídle https://www.mzp.sk/.  

 
 

https://www.mzp.sk/
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5. ZMENA OZNÁMENIA 

5.1 V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena Oznámenia za účelom optimalizácie, resp. jeho 
vhodnejšieho nastavenia, je Vykonávateľ oprávnený Oznámenie zmeniť. Žiadosti uchádzačov podané 
do termínu zmeny Oznámenia je uchádzač oprávnený doplniť alebo zmeniť, ak to takáto zmena 
Oznámenia vyžaduje. Vykonávateľ v tomto prípade prostredníctvom elektronickej komunikácie informuje 
uchádzača o možnosti zmeny / doplnenia žiadosti s prílohami a určí na takúto zmenu alebo doplnenie 
lehotu. 

5.2 O zmene Oznámenia bude Vykonávateľ informovať na webovom sídle https://minzp.sk/poo/ a zároveň 
rozoslaním e-mailov jednotlivým uchádzačom, pričom súčasťou informácie bude aj informácia o tom, či 
je možné, resp. povinné zo strany uchádzača zmeniť / doplniť už podanú žiadosť s prílohami, ako aj 
termín na vykonanie zmeny / doplnenia už podaných žiadostí s prílohami. 

6. PRÍLOHY 

 

6.1 Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov 

https://minzp.sk/poo/

