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VÝZVA NA POZÍCIU EXTERNÝ HODNOTITEĽ / EXTERNÁ HODNOTITEĽKA   
PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU  

V RÁMCI PROGRAMU EÚ EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externý hodnotiteľ / 
externá hodnotiteľka projektových žiadostí o grant (finančnú podporu) v rámci programu EÚ 
Európsky zbor solidarity. 
 
Požiadavky na externých posudzovateľov žiadostí:  

1. znalosť projektového manažmentu, projektového myslenia a projektového cyklu; 
2. skúsenosti s posudzovaním žiadostí v iných grantových schémach a programoch; 
3. skúsenosti v oblasti práce s mládežou a neformálnym vzdelávaním; 
4. znalosť základných dokumentov z oblasti mládežníckej politiky;1 
5. znalosť anglického jazyka; 
6. schopnosť pracovať v elektronických systémoch; 
7. dôslednosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov, bezúhonnosť; 
8. účasť na školeniach a seminároch pre hodnotiteľov; 
9. nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov. 

 
Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov je jednou zo základných podmienok spolupráce medzi 
administrátorom každého z programov dotačnej podpory mládežníckej politiky a budúcimi externými 
posudzovateľmi. Hodnotitelia nemôžu byť členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných ani dozorných 
orgánov žiadateľa, ani blízkymi osobami členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom 
v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných 
predpisov.2 Hodnotiteľ nemôže vyhodnocovať žiadosť v rámci výzvy, ak so zreteľom na jeho pomer 
k obsahu tejto žiadosti alebo k žiadateľovi možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.  
 
Povinnosti hodnotiteľov: 

1. hodnotenie predložených žiadostí o grant podľa stanovených kritérií hodnotenia v zmysle 
aktuálne výzvy k danému programu a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do 
stanoveného termínu; 

2. hodnotenie záverečných správ predložených prijímateľmi grantu podľa stanovených kritérií 
hodnotenia a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu; 

3. hodnotenie predložených žiadostí o akreditáciu dobrovoľníckych organizácií (udelenie tzv. 
Značky kvality) pre prijímanie a vysielanie dobrovoľníkov v rámci Európskeho zboru solidarity 
podľa stanovených kritérií a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do 
stanoveného termínu. 

 
Pracovnoprávny vzťah externého hodnotiteľa je definovaný formou zmluvy o dielo pre fyzickú 
osobu. Odmena za vypracovanie posudku za jednu projektovú žiadosť resp. záverečnú správu je 
stanovená na 20 – 60 € v závislosti od programu.  

                                                           

1 Ide najmä o tieto dokumenty: Stratégia EÚ v oblasti politiky mládeže: Investovanie a posilňovanie postavenia mládeže 
(2010 – 2018), Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2008 – 2013, Správa o mládeži 2018, 
Zákon o podpore práce s mládežou č.282/2008, Koncepcia práce s mládežou v SR na roky 2016 – 2021. 
2 Napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník  
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Čo sa týka akreditácií, pracovnoprávny vzťah bude definovaný formou dohody o vykonaní práce. 
Odmena za akreditačnú návštevu, spracovanie posudku a odporúčaní bude 35 € za jeden typ 
akreditácie, 50 € za oba typy (hosťovanie, podpora) vo všetkých typoch aktivít.  
 
 
V prípade záujmu o túto pozíciu: 

1. vyplňte najskôr tento online DOTAZNÍK s  informáciami o naplnení požiadaviek a uvedením 
motivácie; dotazník po vyplnení a odoslaní príde na Vašu emailovú adresu; 

2. prepošlite dotazník spolu s Vašim životopisom (v prílohe emailu) na emailovú adresu: 
katarina.knazikova@iuventa.sk; najneskôr do soboty – 17.8.2018 do 23:59 h. 

 
Uchádzačom s vyhovujúcim profilom bude zaslaná úloha na vypracovanie, t. j. projekt, ku ktorému 
bude potrebné vypracovať odborný posudok. Uchádzači, ktorí preukážu odbornú spôsobilosť na 
výkon tejto činnosti budú pozvaní na školenie, ktoré sa uskutoční predbežne v termíne od piatku rána 
12. 10. 2018 do nedele obeda 14. 10. 2018 v Bratislavskom kraji.  Účasť na seminári je podmienkou 
pre definitívne zaradenie uchádzača do hodnotiteľského tímu. Členovia hodnotiteľského tímu budú 
vybraní na základe modelového hodnotenia žiadosti po absolvovaní seminára. 
 
Úspešní uchádzači sa stanú po výberovom konaní externými spolupracovníkmi organizácie IUVENTA 
– Slovenský inštitút mládeže ako členovia tímu hodnotiteľov pre Európsky zbor solidarity. 
 

 
Viac informácii o grantovom programe nájdete tu: 
https://europa.eu/youth/solidarity_en 
 

 
Kontakty: 
 
Mgr. Katarína Kňažíková,   mobil:  +421 908 678 814;   email:  katarina.knazikova@iuventa.sk  
Mgr. art. Adam Laták,   mobil:  +421 908 678 813;  email:  adam.latak@iuventa.sk 
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