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Vec: 
Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - 
odpoveď 
 

 
Vážený pán Sloboda, 
 
v súvislosti s Vašou žiadosťou o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám, ktorá bola na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci 
orgán pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) doručená dňa 15. februára 2009 
Vám odpovedáme nasledovné: 

RO pre ROP Vám zasiela výlučne odpovede na časť A) Vašej žiadosti o informáciu z dôvodu, 
že v súčasnosti nedisponuje informáciami žiadanými v bode B) a C). 

 
1. Zamestnanci MVRR SR zapojení do riadenia a implementácie ROP 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. RO pre ROP má výlučne interných hodnotiteľov. Ich zoznam je nasledovný:  

1. Daniela Blanárová  2. Matej Mikuška  

3. Tatiana Tesárová  4. Zuzana Smetanová  

5. Michal Vysoký  6. Katarína Skříčková  

7. Gabriela Rapáková  8. Richard Bahník  

9. Mária Tarbajová  10. Zuzana Dzurošková  

11. Eva Valentíková 12. Vladimíra Slabá  

13. Blanka Dananaiová  14. Daniela Ivanovová  

15. Marcel Bilčík  16. –- 
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3. Životopisy interných hodnotiteľov sú obsahom prílohy 1 k tomuto listu. 

4. RO pre ROP nedisponuje uvedeným zoznamom informácií. 

5. RO pre ROP nedisponuje uvedeným zoznamom informácií. 

6. Kópie hodnotiacich hárkov všetkých hodnotených projektov sú obsahom prílohy 2 k tomuto listu. 

7. Zoznam členov výberovej komisie 

 MENO A PRIEZVISKO ZAMESTNÁVATEĽ PRACOVNÉ 
ZARADENIE 

1. Ing. Igor Štefanov (člen) 
Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

generálny riaditeľ 
Agentúry na podporu 
regionálneho rozvoja  

2. Ing. Michal Sántai, MBA (člen) 
Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

generálny riaditeľ Sekcie 
stratégie rozvoja regiónov 

3. Ing. Radoslav Behul (člen) 
Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR 

riaditeľ Odboru realizácie 
programov regionálneho 
rozvoja 

4. Ing. Pavol Holík PhD. (člen) Úrad vlády SR 
generálny riaditeľ Sekcie 
európskej politiky a 
vedomostnej spoločnosti 

5. Ing. Ján Michálek (člen) Ministerstvo školstva SR generálny riaditeľ Sekcie 
informatiky 

8. RO pre ROP nedisponuje uvedeným zoznamom informácií. 

9. Zoznam schválených žiadostí o NFP je obsahom prílohy 3 k tomuto listu.  

10. RO pre ROP nedisponuje uvedeným zoznamom informácií. 

 
  

S pozdravom 
 
 
         Ing. Igor  Štefanov 
                 generálny riaditeľ APRR 
       


