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Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok1 

Operačný program: Ľudské zdroje 

Prioritná os: 3 Zamestnanosť 

Špecifický cieľ: 

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s 

osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, 

starších a zdravotne postihnuté osoby. 

3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, 

samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. 

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 

Názov žiadateľa: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ 

Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 

Kód ŽoNFP: NFP312030U649 

 

  

                                                 
1 Pre projektové zámery poskytovateľ použije hodnotiaci hárok primerane, s ohľadom na kritériá pre posúdenie projektových zámerov definované vo výzve na predkladanie projektových 

zámerov. V prípade, ak niektorá časť dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo 

neprehľadnosť celého dokumentu), poskytovateľ je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí 

dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje. 
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P. č. 
Bodované hodnotiace kritériá2 Hodnotená oblasť3 Dosiahnuté 

bodové 

hodnotenie 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Komentár4 

1. 
Prispieva projekt k cieľom 

stanoveným vo výzve 

Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom a 

výsledkom OP a PO 

5 10 Celkový počet bodov z hodnotených 

oblastí „Príspevok navrhovaného 

projektu k cieľom a výsledkom OP a 

prioritnej osi“ a „Navrhovaný spôsob 

realizácie“ predstavuje (22 z 33 ) 

66,66% t.j. predstavuje aspoň 50 % 

možného počtu bodov. 

Zdroj: v časti ŽoNFP 5 Identifikácia 

projektu, 7 Popis projektu 

2. 
Súlad projektu s potrebami cieľovej 

skupiny / užívateľov projektu 

Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom a 

výsledkom OP a PO 

5 5 V predloženej ŽoNFP žiadateľ popisuje 

problémy a nedostatky, ktoré 

identifikoval a chce prostredníctvom 

daného projektu riešiť a taktiež 

zdôvodňuje. Cieľová skupina (35 

zamestnanci  - z toho  15 z divízie 

elektronických systémov a 20 z divízie 

strojov a zariadení spoločnosti ZTS 

VVÚ KOŠICE a.s., - ktorí majú záujem 

a motiváciu vzdelávať sa, zvyšovať 

svoje kompetencie a chcú svoje 

zručnosti odovzdávať ďalším) má 

definované potreby, ktoré sú konkrétne 

identifikované – nedostatočne množstvo 

špecifický  kvalifikovaných zručností, 

                                                 
2 Ak sú na základe dohody RO s gestorom HP pre ŽoNFP definované hodnotiace kritériá ŽoNFP podľa kapitoly 2.4.3.2 ods. 4 Systému riadenia vo forme bodovaných hodnotiacich 

kritérií pre posúdenie súladu projektu s HP, RO zaradí takéto kritériá a vyhodnocuje ich v rámci tejto časti hodnotiaceho hárku.  
3 Kapitola 2.4.3.2 ods. 1 Systému riadenia EŠIF. 
4 Vyžaduje sa slovný popis dôvodov vyhodnotenia konkrétneho kritéria a prideleného počtu bodov (pri bodovaných hodnotiacich kritériách) zo strany odborných hodnotiteľov. 
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nízka samostatnosť, nesystematický 

manažment pracovného času, slabá 

spolupráca a súčinnosť zamestnancov 

rôznych vekových skupín). Všetky 

hlavné aktivity a podaktivity projektu v 

plnej miere prispievajú k uspokojeniu 

potrieb. Cieľovej skupiny. 

Zdroj: v  časti ŽoNFP 7.1 Popis 

východiskovej situácie, 7.2 Spôsob 

realizácie aktivít projektu, 7.3 Situácia po 

realizácii projektu a udržateľnosť 

projektu, 8 Popis cieľovej skupiny 

3. 
Reálnosť hodnoty plánovaných 

merateľných ukazovateľov 

Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom a 

výsledkom OP a PO 

5 5 Z časového hľadiska sú merateľné 

ukazovatele (P0683  Zamestnané osoby, 

vrátane samostatne zárobkovo činných 

osôb (hodnota ukazovateľa 35 

zamestnancov z toho 25 nad 50 rokov)  

reálne a dosiahnuteľné vzhľadom na 

časový harmonogram, ako aj na výšku 

finančných prostriedkov. Je reálne 

dosiahnutie merateľných ukazovateľov 

vzhľadom na druh aktivít projektu ako 

aj spôsob ich realizácie.  

Zdroj: v  časti ŽoNFP 5 Identifikácia,  

10.2 Prehľad merateľných  ukazovateľov 

4. Prínos k RIÚS alebo URM Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom a 

výsledkom OP a PO 

Vyberte 

položku. 
 

      kritérium sa neaplikuje – výzva nie je relevantná 

5. Prínos k podpore najmenej 

rozvinutých okresov 

Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom a 

výsledkom OP a PO 

0 3 Aktivity projektu nie sú realizované v 

prospech cieľovej skupiny z najmenej 

rozvinutého okresu – Košice IV, 
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mestská časť Juh, nie je zaradený do 

zoznamu. 

Zdroj: v  časti ŽoNFP  6 Miesto realizácie 

projektu 7.2 Spôsob realizácie aktivít 

projektu 8 Popis cieľovej skupiny, 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov 

6. Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 

(pre relevantné výzvy), zamerané 

na cieľovú skupinu dlhodobo 

nezamestnaných občanov 

Príspevok 

navrhovaného 

projektu k cieľom a 

výsledkom OP a PO 

1 5 Žiadosť nemá zahrnutú cieľovú 

skupinu dlhodobo nezamestnaných 

občanov. Cieľovou  skupinou sú interní  

zamestnanci spoločnosti ZTS VVÚ 

Košice a.s. 

Zdroj: v  časti ŽoNFP  5. Identifikácia 

ŽoNFP 10.2 Prehľad merateľných 

ukazovateľov projektu 8. Popis cieľovej 

skupiny  

 

 

 

P. č. 

Bodované hodnotiace kritérium2 Hodnotená oblasť3 Dosiahnuté 

bodové 

hodnotenie 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Komentár4 

1. 

Vhodnosť aktivít s ohľadom na  

ciele projektu (pri EFRR sa 

namiesto cieľov projektu hodnotia 

výsledky projektu) 

Navrhovaný spôsob 

realizácie projektu 
5 

5 Cieľom projektu je zvýšenie 

sektorových zručností  35 osobám 

cieľovej skupiny, ktorú tvoria 

zamestnanci žiadateľa a tým prispieť 

k zníženiu nezamestnanosti a zlepšeniu 

uplatniteľnosti na trhu práce, čo je 

v súlade so špecifickými cieľmi 3.1.1 

a 3.1.2. Hlavná aktivita  projektu 

(profesijný rozvoj sektorových 

zručností, podpora rozvoja pracovných 

zručností vrátane IKT 

zručností zamestnancov) a jej 

podaktivity výber a príprava 
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zamestnancov zaradených do projektu 

a získavanie pracovných zručností 

v praktickom vzdelávaní na riešenie 

problémových úloh  v reálnych 

podmienkach zamestnávateľa) sú 

jednoznačne potrebné pre dosiahnutie 

stanovených cieľov (prehlbovanie 

získaných zručností, vedomostí, 

skúseností a postupov potrebných pre 

ďalšie uplatnenie zamestnanca 

spoločnosti) na  sú účelne a logický 

nastavené. Školiace aktivity sú 

prehľadne spracované a dobre 

rozvrhnuté. Žiadateľ plánuje rozdeliť 

35 zamestnancov 7 skupín po 5 

zamestnancov. Teoretická časť 

cieleného získavania pracovných 

zručností bude v rozsahu 28 hodín pre 

každého zamestnanca a praktická časť 

bude v rozsahu 180 hodín pre každého 

zamestnanca, čo je v rámci limitu výzvy. 

Aktivita 4 Podpora rozvoja pracovných 

zručností zamestnancov   -  zameraná na 

udržanie  zamestnanosti 35 

zamestnancov je stručne opísaná 

v žiadosti a prepočítaná v rozpočte a je 

taktiež v rámci limitu výzvySpôsob 

realizácie týchto aktivít je vhodne 

nastavený a naplánovaný.  

Zdroj: v  časti ŽoNFP  7.2 Spôsob 

realizácie aktivít projektu,  

9 Harmonogram realizácie aktivít,  
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11 Rozpočet projektu a Podrobný 

rozpočet s komentárom 

2. 
Reálnosť aktivít projektu vo vzťahu 

k návrhu časového harmonogramu 

projektu 

Navrhovaný spôsob 

realizácie projektu 
5 

5 Všetky aktivity projektu sú vecne a 

logicky previazané s časovým 

harmonogramom projektu (dĺžka 

trvania projektu 12 mesiacov máj 2019 

– apríl 2020).  ), sú minimalizované 

riziká z omeškania niektorej aktivity 

(nedosiahnutie plánovanej hodnoty 

MU, vznik nepredvídaných ohrození) a 

s tým súvisiacej nemožnosti realizácie 

aktivity nadväzujúcej na omeškanú 

aktivitu. Žiadateľ reálne identifikoval 

riziká (ekonomické, nedosiahnutia 

plánovanej hodnoty MU, personálne 

a právne), navrhol opatrenia na ich 

elimináciu tak, aby bol projekt úspešne 

zrealizovaný. 

Zdroj: v  časti ŽoNFP - 7 Popis projektu, 

9 Harmonogram realizácie aktivít, 13 

Identifikácia rizík a prostriedky na ich 

elimináciu 

3. Posúdenie efektivity projektu 
Navrhovaný spôsob 

realizácie projektu 

Vyberte 

položku. 
kritérium sa neaplikuje 

4. 

Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 

(pre relevantné výzvy) zamerané na 

aktiváciu cieľovej skupiny 

 

Navrhovaný spôsob 

realizácie projektu 
1 

5 Cieľom  predloženého projektu je zvýšiť 

sektorové zručnosti interných 

zamestnancov žiadateľa, teda hlavná 

aktivita neprispieva k tvorbe 

pracovných miest cieľovej skupiny.  

Zdroj: v  časti ŽoNFP 5 Identifikácia 

projektu 10.2 Prehľad merateľných 

ukazovateľov projektu  
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P. č. 

Bodované hodnotiace kritérium2 Hodnotená oblasť3 

 

Dosiahnuté 

bodové 

hodnotenie 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Komentár4 

1. Odborná kapacita žiadateľa 

Administratívna a 

prevádzková 

kapacita žiadateľa 

5 

5 Žiadateľ má viac ako dvojročné 

skúsenosti (pôsobí od roku 1992), bude 

využívať pri realizácii hlavných aktivít 

vlastný interný odborný personál  – 10 

interní zamestnanci spoločnosti na TPP. 

Žiadateľ deklaruje, že v súčasnosti 

zamestnáva na troch divíziách spolu 91 

zamestnancov. Hlavné aktivity projektu 

vzdelávanie sektorových zručností 

a rozvoj získaných skúseností budú 

realizované odborníkmi pre danú oblasť 

s niekoľkoročnými a dostatočnými 

pracovnými skúsenosťami s realizáciou 

vzdelávania a projektov celoživotného 

vzdelávania. 

Zdroj: v  časti ŽoNFP 7.4 Adm. a prev. 

kapacita žiadateľa, 7.2 Spôsob realizácie 

aktivít projektu, viď životopisy 

2. Prevádzková kapacita žiadateľa 

Administratívna a 

prevádzková 

kapacita žiadateľa 

5 

5 Žiadateľ disponuje priestormi 

spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE, a.s., má 

adekvátne materiálno-technické 

vybavenie pre realizáciu projektu ako aj 

pre jeho riadenie v ktorých bude 

prebiehať teoretická a praktická časť. 

Zdroj: v  časti ŽoNFP  - 5 Identifikácia 

projektu, 10.2 Prehľad merateľných 

ukazovateľov projektu a Podrobný 

rozpočet ŽoNFP  
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3. Účelnosť  navrhnutého systému 

riadenia projektu 

Administratívna a 

prevádzková 

kapacita žiadateľa 

5 

5 Riadenie projektu na DoPČ zabezpečia 

na pozícii projektový manažér 

a finančný manažér, ktoré majú 

preukázateľné skúsenosti v oblasti 

implementácie EŠIF. Výkon činností a 

jednotlivé kompetencie v rámci 

navrhnutého systému riadenia sú 

definované vhodne a vytvárajú 

predpoklad pre správne riadenie a 

implementáciu projektu. 

 

 Zdroj: v  časti ŽoNFP 7 Popis projektu, 9 

Harmonogram realizácie aktivít, 10.1 

Aktivity projektu a očakávané merateľné 

ukazovatele, 13 Identifikácia rizík a 

prostriedky na ich elimináciu, 11 Rozpočet 

projektu podrobný rozpočet projektu, 

životopisy 
 

 

 

 

 

 

 

 

P. č 

Bodované hodnotiace kritérium2 Hodnotená oblasť3 Dosiahnuté 

bodové 

hodnotenie 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Komentár4 

1. Nevyhnutnosť výdavkov projektu 

Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu 

5 

5 Všetky výdavkové položky sú 

nevyhnutné pre to, aby boli dosiahnuté 

ciele projektu a nie je potrebné 

vylučovať žiadne položky výdavkov z 

podrobného rozpočtu. 
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Zdroj: v  časti ŽoNFP 11 Rozpočet 

projektu a Podrobný rozpočet projektu 

2. 

Hospodárnosť výdavkov projektu 

(vzťahuje sa na ESF a na 

výdavkové položky projektov 

EFRR pre ktoré nie sú stanovené 

benchmarky) 

Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu 

5 

5 Hodnota výdavkov projektu na 

jednotku ukazovateľa je v súlade so 

stanovenými referenčnými hodnotami 

benchmarkov. Výdavky sú primerané 

cenám na trhu a nebola potrebná 

úprava rozpočtu  

Zdroj: v  časti ŽoNFP - 11 Rozpočet 

projektu a Podrobný rozpočet projektu 

3. Hospodárnosť výdavkov projektu 

(vzťahuje sa na EFRR) 

Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu 

Vyberte 

položku. 

 

kritérium sa neaplikuje 

4. 

Finančná kapacita žiadateľa (v 

prípade EFRR projektov sa 

posudzuje aj finančná udržateľnosť 

projektov) 

Finančná a 

ekonomická 

stránka projektu 

5 

5  

Žiadateľ deklaruje, že disponuje 

dostatočnými vlastnými finančnými 

zdrojmi, aby v priebehu realizácie 

projektu vedel zabezpečiť financovanie 

projektu z vlastných zdrojov v prípade 

meškania zálohových platieb ako aj 

zabezpečiť financovanie prípadných 

vzniknutých neoprávnených výdavkov. 

Spoluúčasť nie je potrebné deklarovať 

Zdroj: v  časti ŽoNFP - 13 Identifikácia 

rizík a prostriedky na ich elimináciu, 11 

Rozpočet projektu a Podrobný rozpočet 

projektu a prílohy 

Sumárne výsledky 
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Hodnotená oblasť5 Dosiahnuté 

 bodové 

hodnotenie5 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Podiel dosiahnutého bodového 

hodnotenia z maximálneho bodového 

hodnotenia (%)5 

Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a 

PO 

16 28 57,14 

Navrhovaný spôsob realizácie projektu 11 15 73,33 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 15 15 100,00 

Finančná a ekonomická stránka projektu 15 15 100,00 

Spolu 57 73 78,08 

Výsledok odborného hodnotenia6: kritériá odborného hodnotenia splnené  

 

 Komentár7: 

Hodnotenie je za oboch hodnotiteľov, na ktorom sa obaja zhodli 

Žiadaná výška NFP8: 132 856,38 € 

Navrhovaná výška NFP9: 132 856,38 € 

Identifikácia neoprávnených výdavkov10: 0 € 

VYJADRENIE 

 

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že  vo finančnej operácií je možné pokračovať. 

                                                 
5 Súčet dosiahnutých bodov ŽoNFP dosiahnutý v rámci bodovaných hodnotiacich kritérií. V štvrtom stĺpci sa posudzuje podmienka dosiahnutia minimálne 50% bodov v hodnotenej 

oblasti. 
6 Posudzuje sa podmienka dosiahnutia minimálne 60% bodov celkovo za projekt, za predpokladu splnenia podmienky dosiahnutia minimálne 50% bodov v každej z hodnotených 

oblastí. 
7 Slúži najmä na zaznamenanie prípadu, kedy v rámci odborného hodnotenia nedošlo k zhode odborných hodnotiteľov a pretrváva rozpor ohľadom vyhodnotenia niektorého/niektorých 

kritéria/kritérií (kapitola 3.2.1.2, ods. 8 Systému riadenia EŠIF). Uvedené je zaznamenaním skutočnosti, v dôsledku ktorej je vyhodnotenie predmetných kritérií zabezpečené tretím 

odborným hodnotiteľom. 
8 Pôvodná výška NFP žiadaná žiadateľom v ŽoNFP. 
9 Vychádza z posúdenia oprávnenosti výdavkov, v rámci administratívneho overovania (ak je identifikácia neoprávnených výdavkov aj súčasťou tejto fázy konania o ŽoNFP) a v rámci 

odborného hodnotenia, v zmysle inštrukcie pre výkon odborného hodnotenia. 
10 Identifikovanie neoprávnených výdavkov, vrátane vyčíslenia ich celkovej výšky a odôvodnenia. V prípade relevantnosti je posúdená tiež oprávnenosť výdavkov, zrealizovaných pred 

predložením ŽoNFP (oprávnenosť sa posudzuje na základe informácií, uvedených v ŽoNFP). 
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Identifikácia iných zmien v žiadosti o NFP11:  

Začiatok resp. koniec realizácie projektu (plánovaný na 5/2019 ukončenie 4/2020 ) je možné primerane upraviť v závislosti od termínu ukončenia 

schvaľovacieho procesu ŽoNFP pri zachovaní ostatných náležitostí projektu. 

 

Výberové kritérium12  -  kritérium sa neaplikuje 

 

Znenie výberového kritéria Splnenie výberového kritéria 

kritérium sa neaplikuje Vyberte položku. 

kritérium sa neaplikuje Vyberte položku. 

 

 

Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 1) 13:  

Dátum: 12.3.2019 

Podpis:  

 
Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 2) 13, 14, 15:  

Dátum: 12.3.2019 

Podpis:  

 

 

 

 

                                                 
11 Identifikácia iných zmien v žiadosti o nenávratný finančný príspevok s uvedením zdôvodnenie (napr. úprava časového harmonogramu, úprava merateľných ukazovateľov a i.) 
12 V prípade aplikácie výberového kritéria vo výzve odborní hodnotitelia po posúdení kritérií odborného hodnotenia posudzujú aj výberové kritérium.  
13 Uviesť meno a priezvisko. 
14 V prípade, ak hodnotiaci hárok podpisuje aj tretí odborný hodnotiteľ, ktorý sa zúčastnil odborného hodnotenia z dôvodu, že nedošlo k zhode pôvodne určených odborných 

hodnotiteľov, poskytovateľ je oprávnený primerane upraviť hodnotiaci hárok a doplniť priestor pre podpis tretieho odborného hodnotiteľa. 
15 Princíp 4 očí musí byť zabezpečený aj v prípade odborného hodnotenia kontrolou vykonanou minimálne  dvomi zamestnancami, pričom jeden z nich musí byť štatutárny orgán 

alebo ním určený vedúci zamestnanec. Ak je odborný hodnotiteľ zamestnancom, overenie odborného hodnotenia vykoná štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Ak 

odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom, overenie odborného hodnotenia musí vykonať minimálne jeden zamestnanec a štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. 
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Výsledky odborného hodnotenia zadal16:  

Dátum: 14. 03. 2019 

Podpis:  

 

 

 

 

Odborné hodnotenie za poskytovateľa overil17:  

Dátum: 15. 03. 2019 

Podpis:  

 

 

 

Hodnotenie tretieho hodnotiteľa (ak je relevantné)18 

 

P. č. 

Bodované hodnotiace kritérium Hodnotená oblasť Dosiahnuté 

bodové 

hodnotenie 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Komentár 

1. Pozn. vyplní sa kritérium s 

rozporom 
Vyberte položku. 

Vyberte 

položku. 

  

n. Vyplní sa kritérium s rozporom Vyberte položku. 
Vyberte 

položku. 

  

                                                 
16 Časť hodnotiaceho hárku je relevantná iba v prípade vypĺňania hodnotiaceho hárku v ITMS2014+. Vypĺňa sa v prípade, ak je zadaním výsledkov odborného hodnotenia do ITMS 

2014+ poverený zamestnanec poskytovateľa, ktorý nie je odborným hodnotiteľom ŽoNFP. 
17 Princíp 4 očí je zabezpečený v prípade OH výkonom OH dvoma odbornými hodnotiteľmi. Podpisujúci zamestnanec poskytovateľa potvrdzuje prebratím hodnotiaceho hárku 

skutočnosti upravené v riadiacej dokumentácii poskytovateľa, ktorými je najmä overenie skutočnosti, že boli dodržané požiadavky na formálne náležitosti hodnotiaceho hárku a ďalšie 

požiadavky na výkon OH, ktoré sú odborní hodnotitelia povinný dodržiavať. V prípade, ak vyhodnotenie súladu s HP je súčasťou odborného hodnotenia a po dohode s gestorom HP je 

vyhodnotenie zabezpečované jedným zástupcom gestora HP alebo ním poverenej osoby, podpisujúci zamestnanec poskytovateľa zabezpečuje aj kontrolu 4 očí vo vzťahu k tomuto 

hodnotiacemu kritériu. 
18 V prípade rozporu medzi hodnotiteľmi sporné kritérium vyhodnocuje tretí hodnotiteľ v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre odborných hodnotiteľov. Tretí hodnotiteľ 

súčasne vykonáva overenie splnenia podmienky dosiahnutia 50% bodov v tých hodnotených oblastiach, v ktorých to kvôli rozporu nemohli vykonať odborní hodnotitelia.  
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Sumárne výsledky 

Hodnotená oblasť5 Dosiahnuté 

bodové 

hodnotenie5 

Maximálne 

bodové 

hodnotenie 

Podiel dosiahnutého bodového 

hodnotenia z maximálneho bodového 

hodnotenia (%)5 

    

    

    

Výsledok odborného hodnotenia6: 

 

 

Vyberte položku. 

 

 
 

Komentár7:  

 

 

 

 

 

Žiadaná výška NFP8:   

Navrhovaná výška NFP9:   

Identifikácia neoprávnených výdavkov10:   

VYJADRENIE 

 

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že  Vyberte položku. 

 

 

Identifikácia iných zmien v žiadosti o NFP11:   

  

Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 3)13, 14, 15:   

Dátum:   

Podpis:   

  



 
 

  
Strana 14 z 14 

 

Výsledky odborného hodnotenia zadal16:   

Dátum:   

Podpis:   

  

Odborné hodnotenie za poskytovateľa overil17:   

Dátum:   

Podpis:   

 


