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odd. implem. PPBK/ Méry

6. 3. 2009

Vec
Poskytnutie informácie na základe žiadosti o informáciu č. 59/OMK/2009

Dňa 16.2.2009 bola na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky ako riadiacemu orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO
OPBK“) doručená Vaša žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 15.2.2009, na základe ktorej Vám k jej jednotlivým
bodom poskytujeme nasledovné informácie:

A) Výzva č. OPBK/2008/1.1/01
1.

A) kritéria na výber externých hodnotiteľov:
a) Vzdelanie:
 Univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického
zamerania
 Iné univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie (príp. absolvent viac ako jednej
univerzity alebo VŠ ekonomického alebo technického zamerania)
 Vysokoškolské vzdelania 3. stupňa
 Kurzy / školenia
 Odborná spôsobilosť
b) Prax:
 Prax v účtovníctve, finančnej analytike, finančnej kontrole a rozpočtovaní
 Prax stavebníctve (vrátane rozpočtov stavieb), životnom prostredí, cestovnom ruchu,
doprave
 Prax v priemysle a v informačno-komunikačných technológiách
 Prax v regionálnom rozvoji, verejnej správe, súkromnom sektore, územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
 Skúsenosti s fondmi EÚ, podnikateľskými plánmi, strategickým plánovaním,
projektovým manažmentom
 Iná prax / skúsenosti

c) Práca s PC:
 Word
 Internet / MS Outlook
 Excel
 Iné
Externí hodnotitelia sú vyberaní na základe výzvy RO OPBK na výber externých
hodnotiteľov.
B) Kritériá na výber interných hodnotiteľov
Zamestnanci MVRR SR zapojení do riadenia a implementácie OPBK v programovom
období 2007-2013 vykonávajú štátnu službu v odbore Medzinárodná spolupráca, finančné
prostriedky Európskych spoločenstiev. Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov
APRR na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:


ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v odôvodnených prípadoch aj
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa),
 aktívna znalosť anglického jazyka (vzťahuje sa najmä na riadiacich pracovníkov),
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ,
 pokročilá znalosť informačných a komunikačných technológií,
 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový
manažment
a iné).
Interní hodnotitelia vykonávajúci hodnotenie žiadostí o NFP sú povinní mať absolvované
všetky vzdelávacie aktivity nevyhnutné pre výkon hodnotenia.
2. Zoznam interných aj externých hodnotiteľov:
Interní hodnotitelia
Juraj Červený
Denisa Tekulová
Martin Holčák
Jana Kvetková
Adriana Červeňová

Externí hodnotitelia
RNDr. Darina Pochabová, Bratislavský
samosprávny kraj, riaditeľka odboru SO/RO
pre OPBK
Jelena Hudcovská
Ing. Jarmila Paršová, Bratislavský
samosprávny kraj, vedúca oddelenia stratégie
regionálneho rozvoja
JUDr. Rudolf Kanka, Bratislavský
samosprávny kraj, riaditeľ odboru dopravy
Peter Frešo

3. Životopisy hodnotiteľov sú obsahom prílohy č. 1 k tomuto listu.
4. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
5. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
6. Kópie hodnotiacich hárkov všetkých hodnotených projektov tvoria prílohu č. 2 tejto
informácie.
7. Zoznam členov výberovej komisie:
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Fax
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Meno a priezvisko

Zamestnávateľ

Ing. Igor Štefanov

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Ing. Ing. Michal Sántai, MBA

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Ing. Ľubomír Munk

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Ing. Renáta Pečová
Mgr. PhDr. Monika Flašíková Beňová

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja

Pracovné zaradenie
generálny riaditeľ Agentúry
na podporu regionálneho
rozvoja
generálny riaditeľ sekcie
stratégie rozvoja regiónov
vedúci oddelenia štátneho
dozoru,
odbor verejných prác
riaditeľka odboru riadenia
pomoci pre Bratislavský kraj
podpredsedníčka BSK

8. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
9. Zoznam schválených žiadostí o NFP tvorí prílohu č. 3 tejto informácie.
10. RO OPBK ku dňu podania žiadosti o informáciu neuzatvoril žiadnu zmluvu o NFP.
Dôvodom neuzatvorenia Zmlúv o NFP je skutočnosť, že Zmluvy o NFP s úspešnými
žiadateľmi je možné uzatvoriť až po kladnom overení procesu verejného obstarávania
Riadiacim orgánom OPBK v zmysle platnej legislatívy a doručení dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri predkladaní žiadosti o NFP
nahradené čestným vyhlásením. Zoznam úspešných žiadateľov je uvedený v odpovedi na
otázku č. 9.

B) Výzva č. OPBK/2008/1.2/01
1.

A) kritéria na výber externých hodnotiteľov:
a) Vzdelanie:
 Univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického
zamerania
 Iné univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie (príp. absolvent viac ako jednej
univerzity alebo VŠ ekonomického alebo technického zamerania)
 Vysokoškolské vzdelania 3. stupňa
 Kurzy / školenia
 Odborná spôsobilosť
b) Prax:
 Prax v účtovníctve, finančnej analytike, finančnej kontrole a rozpočtovaní
 Prax stavebníctve (vrátane rozpočtov stavieb), životnom prostredí, cestovnom ruchu,
doprave
 Prax v priemysle a v informačno-komunikačných technológiách
 Prax v regionálnom rozvoji, verejnej správe, súkromnom sektore, územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
 Skúsenosti s fondmi EÚ, podnikateľskými plánmi, strategickým plánovaním,
projektovým manažmentom

Telefón
02/58 317 443

Fax
02/58 317 585

E-mail
marian.mery@build.gov.sk

Internet
http://www.build.gov.sk



Iná prax / skúsenosti

c) Práca s PC:
 Word
 Internet / MS Outlook
 Excel
 Iné
Externí hodnotitelia sú vyberaní na základe výzvy RO OPBK na výber externých
hodnotiteľov.
B) Kritériá na výber interných hodnotiteľov
Zamestnanci MVRR SR zapojení do riadenia a implementácie OPBK v programovom
období 2007-2013 vykonávajú štátnu službu v odbore Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev. Minimálne kvalifikačné predpoklady
zamestnancov APRR na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:


ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v odôvodnených prípadoch aj
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa),
 aktívna znalosť anglického jazyka (vzťahuje sa najmä na riadiacich pracovníkov),
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ,
 pokročilá znalosť informačných a komunikačných technológií,
 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový
manažment
a iné).
Interní hodnotitelia vykonávajúci hodnotenie žiadostí o NFP sú povinní mať absolvované
všetky vzdelávacie aktivity nevyhnutné pre výkon hodnotenia.
2.-10. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií nakoľko v rámci predmetnej výzvy nebola
predložená žiadna žiadosť o NFP.
C) Výzva č. OPBK/2008/2.1/02
1.

A) kritéria na výber externých hodnotiteľov:
a) Vzdelanie:
 Univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického
zamerania
 Iné univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie (príp. absolvent viac ako jednej
univerzity alebo VŠ ekonomického alebo technického zamerania)
 Vysokoškolské vzdelania 3. stupňa
 Kurzy / školenia
 Odborná spôsobilosť
b) Prax:
 Prax v účtovníctve, finančnej analytike, finančnej kontrole a rozpočtovaní
 Prax stavebníctve (vrátane rozpočtov stavieb), životnom prostredí, cestovnom ruchu,
doprave
 Prax v priemysle a v informačno-komunikačných technológiách
 Prax v regionálnom rozvoji, verejnej správe, súkromnom sektore, územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
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Skúsenosti s fondmi EÚ, podnikateľskými plánmi, strategickým plánovaním,
projektovým manažmentom
Iná prax / skúsenosti

c) Práca s PC:
 Word
 Internet / MS Outlook
 Excel
 Iné
Externí hodnotitelia sú vyberaní na základe výzvy RO OPBK na výber externých
hodnotiteľov.
B) Kritériá na výber interných hodnotiteľov
Zamestnanci MVRR SR zapojení do riadenia a implementácie OPBK v programovom
období 2007-2013 vykonávajú štátnu službu v odbore Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev. Minimálne kvalifikačné predpoklady
zamestnancov APRR na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:


ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v odôvodnených prípadoch aj
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa),
 aktívna znalosť anglického jazyka (vzťahuje sa najmä na riadiacich pracovníkov),
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ,
 pokročilá znalosť informačných a komunikačných technológií,
 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový
manažment
a iné).
Interní hodnotitelia vykonávajúci hodnotenie žiadostí o NFP sú povinní mať absolvované
všetky vzdelávacie aktivity nevyhnutné pre výkon hodnotenia.
2. Zoznam interných aj externých hodnotiteľov:
Interní hodnotitelia

Externí hodnotitelia

Táňa Paholíková

Emília Krajčiová

Tatiana Bagiová

František Kurpiel

Katarína Veselová

Pavol Otepka

Melinda Janíková

Jaroslav Katrlík

3. Životopisy hodnotiteľov sú obsahom prílohy č. 1 k tomuto listu, okrem životopisu Tatiany
Bagiovej, ktorým RO OPBK v súčasnosti nedisponuje.
4. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
5. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
6. Kópie hodnotiacich hárkov všetkých hodnotených projektov tvoria prílohu č. 2 tejto
informácie.
7. Zoznam členov výberovej komisie:
Telefón
02/58 317 443

Fax
02/58 317 585

E-mail
marian.mery@build.gov.sk

Internet
http://www.build.gov.sk

Meno a priezvisko
Ing. Igor Štefanov
Ing. Ing. Michal Sántai,
MBA
Ing. Renáta Pečová
Mgr. Roderik Klinda
Ing. Marian Horváth

Zamestnávateľ

Pracovné zaradenie

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo
životného prostredia
SR
Ministerstvo
Hospodárstva SR

generálny riaditeľ
Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja
generálny riaditeľ sekcie
stratégie rozvoja
regiónov
riaditeľka odboru
riadenia pomoci pre
Bratislavský kraj
riaditeľ odboru
programov
Riadiaci orgán pre OPBK
nedisponuje predmetnou
informáciou

8. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
9. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií, nakoľko k dnešnému dňu nebolo ukončené
konanie o žiadosti.
10. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií, nakoľko k dnešnému dňu nebolo ukončené
konanie o žiadosti.

D) Výzva č. OPBK/2008/2.2/02
1.

A) kritéria na výber externých hodnotiteľov:
a) Vzdelanie:
 Univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického
zamerania
 Iné univerzitné alebo vysokoškolské vzdelanie (príp. absolvent viac ako jednej
univerzity alebo VŠ ekonomického alebo technického zamerania)
 Vysokoškolské vzdelania 3. stupňa
 Kurzy / školenia
 Odborná spôsobilosť
b) Prax:
 Prax v účtovníctve, finančnej analytike, finančnej kontrole a rozpočtovaní
 Prax stavebníctve (vrátane rozpočtov stavieb), životnom prostredí, cestovnom ruchu,
doprave
 Prax v priemysle a v informačno-komunikačných technológiách
 Prax v regionálnom rozvoji, verejnej správe, súkromnom sektore, územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
 Skúsenosti s fondmi EÚ, podnikateľskými plánmi, strategickým plánovaním,
projektovým manažmentom
 Iná prax / skúsenosti
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c) Práca s PC:
 Word
 Internet / MS Outlook
 Excel
 Iné
Externí hodnotitelia sú vyberaní na základe výzvy RO OPBK na výber externých
hodnotiteľov. Výber externých hodnotiteľov sa uskutočňuje výberovým konaním.
B) Kritériá na výber interných hodnotiteľov
Zamestnanci MVRR SR zapojení do riadenia a implementácie OPBK v programovom
období 2007-2013 vykonávajú štátnu službu v odbore Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev. Minimálne kvalifikačné predpoklady
zamestnancov APRR na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:


ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v odôvodnených prípadoch aj
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa),
 aktívna znalosť anglického jazyka (vzťahuje sa najmä na riadiacich pracovníkov),
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ,
 pokročilá znalosť informačných a komunikačných technológií,
 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový
manažment
a iné).
Interní hodnotitelia vykonávajúci hodnotenie žiadostí o NFP sú povinní mať absolvované
všetky vzdelávacie aktivity nevyhnutné pre výkon hodnotenia.
2. Zoznam interných aj externých hodnotiteľov:
Interní hodnotitelia

Externí hodnotitelia

Táňa Paholíková

Branislav Vallo

Tatiana Bagiová

Adam Stano

Katarína Veselová

-------------------------------------------------

Melinda Janíková

-------------------------------------------------

3. Životopisy hodnotiteľov sú obsahom prílohy č. 1 k tomuto listu, okrem životopisu Tatiany
Bagiovej, ktorým RO OPBK v súčasnosti nedisponuje.
4. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
5. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
6. Kópie hodnotiacich hárkov všetkých hodnotených projektov tvoria prílohu č. 2 tejto
informácie.
7. Zoznam členov výberovej komisie:
Meno a priezvisko

Zamestnávateľ

Pracovné zaradenie

Ing. Igor Štefanov

Ministerstvo výstavby

generálny riaditeľ
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Ing. Ing. Michal Sántai,
MBA
Ing. Renáta Pečová

a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja
SR

Mgr. Marek Čanecký

Úrad vlády SR

JUDr. Denisa Žiláková

Ministerstvo financií
SR

Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja
generálny riaditeľ sekcie
stratégie rozvoja
regiónov
riaditeľka odboru
riadenia pomoci pre
Bratislavský kraj
riaditeľ Odboru
regionálnych expozitúr
riaditeľka Odboru
riadenia OPIS

8. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií vo Vami požadovanej štruktúre.
9. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií, nakoľko k dnešnému dňu nebolo ukončené
konanie o žiadosti.
10. RO OPBK nedisponuje zoznamom informácií, nakoľko k dnešnému dňu nebolo ukončené
konanie o žiadosti.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), §21, ods. 1 Sadzobník úhrad
nákladov v súvislosti s poskytnutím informácií, Vám MVRR SR ako RO OPBK účtuje sumu
18,19 EUR (547,99 Sk) v súlade s cenníkom, ktorý má MVRR SR zverejnený na stránke
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=1&cat=37.
− vyhotovenie 735 strán informácie formátu A4 – 13,96 EUR
− vyhotovenie 35 obojstranných listov formátu A4 – 1,01 EUR
− náklady spojené s odoslaním informácie podľa cenníka poštových služieb 3,22 EUR
Spolu 18,19 EUR

Prílohy: podľa textu

S pozdravom
Ing. Igor Štefanov
generálny riaditeľ APRR
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Fax
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Internet
http://www.build.gov.sk

