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

V RÁMCI PROGRAMU EÚ ERASMUS +  A PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 
 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externý hodnotiteľ / 
externá hodnotiteľka projektových žiadostí o grant (finančnú podporu) v rámci programu EÚ 
Erasmus + pre oblasť mládeže a športu, ako aj v rámci dotačnej politiky Ministerstva, školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre oblasť mládeže – Programy pre mládež na roky 2014 -2020“. 
 
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 (v programe EÚ Erasmus+); 
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 dotáciu 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 dotácie podľa stanovených kritérií 
hodnotenia a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu; 

3. hodnotenie predložených žiadostí o akreditáciu dobrovoľníckych organizácií pre prijímanie 
a vysielanie dobrovoľníkov v rámci EDS 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 1 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 2014, 
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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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 vo formáte europass (v prílohe emailu) na obe 
tieto emailové adresy: katarina.knazikova@iuventa.sk; andrea.jakubikova@iuventa.sk  
najneskôr do nedele – 15.10.2017 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, ktorý sa uskutoční predbežne v termíne od štvrtka 
večera 18. 1. 2018 do nedele obeda 21. 1. 2018 v okolí Bratislavy.  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 všetky grantové schémy 
v pôsobnosti organizácie.  
 

 
STRUČNÉ PREDSTAVENIE OBOCH GRANTOVÝCH PROGRAMOV: 
 
Program EÚ Erasmus+ sa v oblasti mládeže usiluje presadiť tieto konkrétne ciele: 
 

1. Zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí vrátane mladých ľudí s 
nedostatkom príležitostí a podporiť ich účasť na demokratickom živote v Európe, aktívne 
občianstvo, medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a solidaritu, najmä prostredníctvom 
silnejšieho prepojenia medzi oblasťou mládeže a trhom práce.  To znamená, zlepšiť 
vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí, ktoré sú v živote potrebné, napr. na to, aby sa 
mladí ľudia ľahšie osamostatnili. Osobitne sa program zameriava na tých mladých ľudí (s 
nedostatkom príležitostí), ktorí nemajú toľko príležitostí zúčastňovať sa rôznych zážitkových a 
vzdelávacích aktivít z dôvodu napr. zdravotného postihnutia, horších sociálnych alebo 
ekonomických podmienok a pod. 

2. Podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou, najmä prostredníctvom posilnenej 
spolupráce medzi organizáciami v oblasti mládeže alebo inými zúčastnenými stranami. 

3. Dopĺňať reformy politík na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a podporovať rozvoj 
znalostnej politiky a politiky založenej na dôkazoch v oblasti mládeže, ako aj uznávanie 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, najmä posilnenou spoluprácou v oblasti 
politík, lepším využívaním nástrojov EÚ na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a 
rozširovaním osvedčených postupov.  To znamená, pomocou štruktúrovaného dialógu si 
vymieňať informácie medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi miestnej, regionálnej a národnej 
politiky.  

4. Zlepšiť medzinárodný rozmer aktivít v oblasti mládeže a úlohy pracovníkov s mládežou a 
mládežníckych organizácií ako podporných štruktúr pre mladých ľudí, najmä presadzovaním 
mobility a spolupráce medzi zúčastnenými stranami, ako aj cieleným budovaním kapacít v 
partnerských krajinách. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesSMDR4jjzy6I0_sqfEQlVdGJFhkzeVkoNe3vLPncpOojz-w/viewform?c=0&w=1
mailto:katarina.knazikova@iuventa.sk
mailto:andrea.jakubikova@iuventa.sk
http://strukturovanydialog.sk/
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Ciele programu Erasmus+ v oblasti mládeže sa realizujú prostredníctvom 3 kľúčových akcií (KA): 

 
1. Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov 

 táto kľúčová akcia podporuje: mobilitu mladých ľudí, dobrovoľníkov, školiteľov, 
pracovníkov s mládežou a zamestnancov organizácií občianskej spoločnosti, aby 
získali skúsenosti v inej krajine. 

 
2. Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov 

 táto kľúčová akcia podporuje: nadnárodné strategické partnerstvá 
 

3. Kľúčová akcia 3 – Podpora reformy politiky 

 táto kľúčová akcia podporuje: vedomosti v oblasti mládeže na tvorbu politík, 
iniciatívy pre inovačnú politiku, podporu európskych politických nástrojov, 
spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, dialóg zainteresovaných strán. 

 
 
Programy pre mládež na roky 2014-2020 
 
Programy sa zameriavajú najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj 
mládežníckej politiky na Slovensku. Dotácia v rámci jednotlivých Programov sa prioritne poskytuje na 
aktivity podporujúce mládež s nedostatkom príležitostí, t. j. mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení zo 
vzdelanostných, sociálnych, fyzických, psychologických, hospodárskych, kultúrnych dôvodov alebo 
pretože bývajú v odľahlých oblastiach. 
 
Všeobecné ciele programov: 

1. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; 
2. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti; 
3. prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,3 
4. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 20204 podporou mladej generácie ako základu 

modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; 
5. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež5, a to najmä v tematických oblastiach 

vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia  a dobrovoľníctvo; 
6. prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých6, a 

to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania; 
7. prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: 

AGENDA 2020“7, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou 
a výskumu v oblasti mládeže; 

 
Špecifické ciele grantových programov: 

1. rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych 
občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na 
členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou - Program „PODPORA 
mládežníckych organizácií“; 

                                                           

3Aktuálna národná stratégia je dokument Stratégia pre mládež  na roky 2014 - 2020.   
4EURÓPA 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
5Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018 
6 Úradný vestník Európskej únie C 120/1 zo dňa 26.4.2013 
7 Deklarácie 8. Konferencie ministrov Rady Európy zodpovedných za mládež, Kyjev, Ukrajina, Október 2008 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=751
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=752
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2. napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej 
činnosti - Program „PRIORITY mládežníckej politiky“; 

3. rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov  
a na celoštátnej úrovni - Program „HLAS mladých“; 

4. rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou  
na nadregionálnej a celoštátnej úrovni - Program „SLUŽBY mladým“; 

5. zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na regionálnej 
a miestnej úrovni - Program „KOMUNITA mladým“; 

6. zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre 
tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie - Program „DÔKAZY o 
mladých“. 

 
 
Viac informácii o grantových programoch nájdete tu: 
www.erasmusplus.sk 
www.iuventa.sk  (Granty) 
www.minedu.sk  (Deti a mládež) 
 

 
Kontakty: 
 
Mgr. Katarína Kňažíková,   mobil:  +421 908 678 814;   email:  katarina.knazikova@iuventa.sk  
Mgr. Andrea Jakubíková,   mobil:  +421 2 592 96 321;  email:  andrea.jakubikova@iuventa.sk 

http://www.erasmusplus.sk/
http://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020.alej
https://www.minedu.sk/financovanie-prace-s-detmi-a-mladezou/
mailto:katarina.knazikova@iuventa.sk
mailto:andrea.jakubikova@iuventa.sk

