
  
  

 

VYHODNOTENIE  

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY EXPERTOV 

V RÁMCI PROGRAMU „DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH, ZODPOVEDNÉ INŠTITÚCIE, 
TRANSPARENTNOSŤ / CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA“ 

FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP 2014 – 2021 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 

Výzvy na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov bola zverejnená 1. decembra 2021 na 

webovom sídle eeagrants.sk. Žiadosti o zaradenie do databázy expertov bolo možné predkladať do 15. 

januára 2022. Zámerom výzvy bol výber relevantných expertov, ktorí budú dlhodobo spolupracovať 

s Národným kontaktným bodom, na vypracovávaní odborných vstupov do Strategickej správy Grantov 

EHP a Nórska, na výkone monitorovania programov a pripravovať ďalšie odborné podklady v danej 

programovej oblasti podľa požiadaviek Národného kontaktného bodu. Záujemcovia o zaradenie do 

databázy expertov, museli prostredníctvom vyplnenej Žiadosti o zaradenie do databázy expertov, 

predloženého životopisu, prípadne ďalšej podpornej dokumentácie, deklarovať svoju odbornú 

spôsobilosť a/alebo prax v oblasti: 

1) dobré spravovanie vecí verejných, stav korupcie a verejné obstarávanie na Slovensku;  

2) justičný systém na Slovensku; 

3) cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina. 

Výzva bola propagovaná a komunikovaná širokej verejnosti prostredníctvom webovej stránky 

eeagrants.sk, na sociálnej sieti Facebook na profile Grantov EHP a Nórska na Slovensku, na stránke 

MIRRI SR a tiež prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok oslovených inštitúcií a partnerov.   

Posúdenie odbornej kvalifikácie jednotlivých uchádzačov o zaradenie do databázy expertov vykonali 

zástupcovia Národného kontaktného bodu. Vyhodnotenie predložených žiadostí o zaradenie 

do databázy expertov v programe Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, 

transparentnosť / cezhraničná spolupráca (ďalej len Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca) je 

nasledovné: 

Celkový počet predložených žiadostí 11 



  
  

Počet uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky v oblasti dobré 

spravovanie vecí verejných, stav korupcie a verejné obstarávanie na 

Slovensku; justičný systém na Slovensku a cezhraničná spolupráca 

Slovensko – Ukrajina 

1 

Počet uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky v oblasti dobré 

spravovanie vecí verejných; justičný systém na Slovensku a 

cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina 

1 

Počet uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky v oblasti dobré 

spravovanie vecí verejných a justičný systém na Slovensku 
1 

Počet uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky v oblasti 

cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina 
1 

Počet uchádzačov nespĺňajúcich stanovené podmienky 7 

Počet uchádzačov vyradených z dôvodu nepredloženia kompletnej 

dokumentácie 
0 

 

4 uchádzači, ktorí splnili zverejnené kritériá na pozíciu experta, sú zaradení do databázy expertov 

v programe Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca. O splnení resp. o nesplnení stanovených 

podmienok boli všetci záujemcovia o zaradenie do databázy expertov informovaní prostredníctvom 

emailu.  


