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Zmeny v metodike prípravy 
návrhu ročných priorít

1
Okresný úrad vytvorí návrh zoznamu aktivít v súlade s opatreniami akčného 

plánu a na základe podnetov, návrhov a informácií od sociálno-ekonomických 

partnerov.

2
Výbor pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu prerokuje a schváli návrh 

zoznamu aktivít.

3 Okresný úrad na základe zoznamu aktivít vypracuje návrh výzvy. Návrh výzvy 

prerokuje a schváli výbor.



Postup hodnotenia preložených ŽoRP

Výbor zriadi hodnotiacu komisiu 

(3-5 členov)

Prvé rokovanie komisie zvoláva 
prednosta OÚ

(všetky rokovania sú neverejné)

1. rokovanie komisie  

(voľba predsedu) 

Hodnotiaca komisia oboduje 
jednotlivé žiadosti 

(0 – 100 bodov)

Výbor na základe výsledkov 
hodnotenia hodnotiacej komisie 

prerokuje zoznam žiadostí 
s bodovým hodnotením a schváli 

návrh ročných priorít



Hodnotiaca komisia

Členmi hodnotiacej komisie sú:

zástupca ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
zástupca príslušného samosprávneho kraja,
najmenej jeden a najviac traja zástupcovia okresu.

členstvo v hodnotiacej komisii je dobrovoľné, nezastupiteľné a neprevoditeľné bez nároku na 
odmenu

Člena zastupujúceho 
MIRRI SR

• vymenúva a odvoláva 
výbor na návrh 
generálneho riaditeľa 
sekcie regionálneho 
rozvoja úradu 
podpredsedu vlády. 

Člena zastupujúceho 
úrad samosprávneho 
kraja 

• vymenúva a odvoláva 
výbor na návrh 
riaditeľa úradu 
príslušného 
samosprávneho kraja. 

Členov zastupujúcich 
okres 

• vymenúva výbor na 
návrh prednostu 
okresného úradu. 
Výbor môže odvolať 
členov hodnotiacej 
komisie zastupujúcich 
okres. 



Predseda hodnotiacej komisie

Predseda hodnotiacej komisie je zvolený na jej prvom rokovaní spomedzi členov

Predseda zodpovedá za:

činnosť hodnotiacej komisie,

zvolávanie rokovanie hodnotiacej komisie,

vedie rokovanie hodnotiacej komisie, 

za kvalitu práce hodnotiacej komisie a za objektívnosť pri posudzovaní žiadostí,

zodpovedá za vypracovanie uznesenia hodnotiacej komisie a zápisnice z rokovania 
hodnotiacej komisie.

zabezpečuje informovanie členov o výške disponibilných prostriedkov na príslušnú prioritnú 
oblasť AP oznámenú UPVII SR ku dňu rokovania hodnotiacej komisie. 



Člen hodnotiacej komisie ani jemu blízka osoba 

nesmie byť: 

 členom výboru,

 žiadateľom alebo osobou zaujatou voči žiadateľovi,

 štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,

 spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,

 zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je 
žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,

 konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.



Úlohy hodnotiacej komisie

 oboduje žiadosti v rozmedzí 0 – 100 bodov, 
 vypracuje slovné hodnotenie resp. navrhované zmeny k posudzovanej žiadosti, 
 stanoví poradie žiadostí na základe bodového hodnotenia. 

 Zápisnica z rokovania hodnotiacej komisie obsahuje prezenčnú listinu členov, 
zoznam žiadostí s bodovým hodnotením a ďalšie informácie súvisiace 
s priebehom rokovania. Zápisnicu predkladá predseda hodnotiacej komisie 
predsedovi výboru.

 Výbor na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie prerokuje zoznam 
žiadostí s bodovým hodnotením a schváli návrh ročných priorít, z čoho 
vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží okresnému úradu. 



1 vzdaním sa funkcie člena hodnotiacej 

komisie

Členstvo v hodnotiacej komisii zaniká

2 odvolaním z funkcie člena hodnotiacej 

komisie

3 smrťou člena hodnotiacej komisie 

alebo jeho vyhlásením za mŕtveho

4

5

skončením štátnozamestnaneckého 

pomeru alebo pracovnoprávneho 

pomeru člena hodnotiacej komisie 

v organizácii, ktorú v hodnotiacej 

komisii zastupuje,

zrušením hodnotiacej komisie



Štatút výboru

 Štatút výboru pre rozvoj okresu upravuje zloženie, spôsob rokovania a ďalšie podrobnosti o 
činnosti výboru pre rozvoj okresu ako nástroja koordinácie a participácie sociálno-
ekonomických partnerov v oblasti podpory rozvoja

 Výbor je zriadený podľa § 5 ods. 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore NRO

 Výbor plní úlohy podľa § 5 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore NRO

 Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 Štatút je záväzný pre všetkých členov výboru, ako aj pre osoby prizvané na rokovanie 
výboru. 

 Výbor vykonáva svoju činnosť na základe zákona a rozsahu určenom v tomto štatúte.



Členmi výboru sú:

• predseda výboru, ktorým je prednosta okresného úradu,

• zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci, ktorých činnosť alebo 

pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu,

• zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo 

pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.



Členstvo vo výbore vzniká

a) vymenovaním za člena výboru

b) Členov výboru podľa odseku 2 písm. b) až i) 

vymenúva a odvoláva predseda rady na 

návrh prednostu okresného úradu, a to na 

obdobie realizácie akčného plánu

Členstvo vo výbore zaniká

a) ukončením obdobia realizácie akčného plánu, 

b) odvolaním člena výboru predsedom rady na základe písomného 

návrhu prednostu okresného úradu, 

c) odvolaním člena výboru predsedom rady pre porušenie 

povinností člena výboru alebo z dôvodu uvedenia nepravdivých 

informácií v čestnom vyhlásení podľa článku 4 odsek 5,

d) písomným vzdaním sa členstva predsedovi rady,

e) smrťou člena výboru alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

f) stratou spôsobilosti člena výboru na právne úkony.

Členstvo vo výbore



1 zabezpečuje prípravu materiálov a 

podkladov na rokovanie výboru

Sekretariát výboru – Okresný úrad

2
spolupracuje s predsedom výboru pri 

zabezpečovaní rokovaní výboru

3 zasiela pozvánky, návrh programu a 

podklady pre rokovanie výboru všetkým 

členom výboru najmenej 5 kalendárnych 

dní pred rokovaním výboru

4

5

vypracováva zápisnicu o priebehu rokovania 

výboru

vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov 

predsedu výboru.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


