
VÝZVA NA POZÍCIE HODNOTITEĽOV PROJEKTOV

PODANÝCH/PODPORENÝCH V RÁMCI GRANTOVÝCH PROGRAMOV NADÁCIE NBS

(termín zverejnenia výzvy: od 6. 4. do 30. 4. 2022)

Nadácia Národnej banky Slovenska (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu
hodnotiteľ / hodnotiteľka projektov predložených, resp. podporených v rámci Grantových
programov nadácie zameraných na plnenie vybraných cieľov nadácie:

a) podpora finančného vzdelávania a zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti,
b) podpora vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií,
c) podpora synergie činností a spolupráce medzi aktérmi / subjektami pôsobiacimi v uvedených

oblastiach.

Požiadavky na hodnotiteľov projektov:
Všeobecné požiadavky:

a) oboznámenie sa s jednotlivými Grantovými programami Nadácie NBS, s Pravidlami
poskytovania grantov a Metodikou hodnotenia projektov,

b) skúsenosti s posudzovaním projektových žiadostí, resp. zrealizovaných projektov v rámci
iných grantových alebo dotačných schém a programov, znalosť projektového cyklu,

c) schopnosť pracovať v elektronických systémoch1,
d) dôslednosť, zodpovednosť, dodržiavanie podmienok a termínov, bezúhonnosť,
e) účasť na školeniach a seminároch pre hodnotiteľov,
f) nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov.

Špecifické požiadavky pre oblasť finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti:

a) skúsenosti s prípravou, realizáciou a vyhodnotením vzdelávacích projektov,
b) skúsenosti v oblasti finančného vzdelávania (napr. ako expert, lektor, mentor, metodik,

konzultant a pod.)
c) znalosť Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Špecifické požiadavky pre oblasť ekonomickej a finančnej vedy a výskumu:

a) skúsenosti s prípravou, realizáciou a vyhodnotením výskumných projektov,
b) kvalitné vedecké publikácie v oblasti ekonómie a financií.

1 Hodnotiteľ vypracováva odborný posudok k jednotlivým projektom elektronicky prostredníctvom el. systému
EGRANT.
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Úlohou hodnotiteľov je posúdiť pridelené projektové žiadosti o grant, resp. záverečné správy
o realizácii podporených projektov podľa stanovených kritérií hodnotenia v zmysle aktuálnej
grantovej výzvy, resp. Zmluvy o poskytnutí grantu / Partnerskej zmluvy, ako aj Metodiky hodnotenia
projektov a vypracovať k nim odborný posudok v elektronickom systéme do stanoveného termínu.

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov je jednou zo základných podmienok spolupráce medzi
Nadáciou NBS a budúcimi externými hodnotiteľmi. Hodnotitelia nemôžu byť členmi štatutárnych,
riadiacich, kontrolných ani dozorných orgánov, ani blízkymi osobami členov týchto orgánov, tých
žiadateľov o grant, resp. prijímateľov grantu, ktorých projekty posudzujú, ani byť s nimi v žiadnom
pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných
predpisov. Hodnotiteľ nemôže vyhodnocovať takú žiadosť v rámci výzvy, ak so zreteľom na jeho
pomer k obsahu tejto žiadosti alebo k žiadateľovi možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

Pracovnoprávny vzťah externého hodnotiteľa je definovaný formou Dohody o vykonaní práce.
Odmena za vypracovanie posudku k 1 žiadosti resp. záverečnej správe je stanovená na 40 - 120 €
brutto v závislosti od grantovej výzvy a rozsahu projektu.

V prípade záujmu o túto pozíciu je potrebné vyplniť online PRIHLÁŠKU na tomto odkaze:
https://forms.office.com/r/cxpQPEr1hT najneskôr do 30. 4. 2022 (do 23.59 h).

Nadácia NBS pošle do 10 pracovných dní od ukončenia výzvy prihláseným záujemcom vyrozumenie
o akceptácii, resp. zamietnutí prihlášky.

Uchádzači s vyhovujúcim profilom a skúsenosťami v zmysle požiadaviek uvedených v úvode výzvy
budú pozvaní na úvodné jednodňové školenie, ktoré sa uskutoční predbežne v termíne 20.5.2022
(piatok, v trvaní 5 h) v budove NBS na ul. Imricha Karvaša 1, v Bratislave. Účasť na tomto školení je
podmienkou pre zaradenie uchádzača do hodnotiteľského tímu.

Úspešní uchádzači sa stanú po výberovom konaní externými spolupracovníkmi Nadácie NBS ako
hodnotitelia pre vybrané grantové programy nadácie.

Informácie o Grantových programoch Nadácie NBS sú zverejnené na webovom sídle nadácie:
www.nadacianbs.sk v časti O nás / Dokumenty nadácie:

● Stratégia Nadácie NBS
● Pravidlá poskytovania grantov.

Kontaktná osoba:

● Mgr. Rastislav Haľko,   mobil:  +421 915 990 577;   email: rastislav.halko@nadacianbs.sk
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