Príloha č. 1

ŽIADOSŤ O ZARADENIE
DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE ŠPECIFICKÝ
CIEĽ 1.4.1 PRIORITNEJ OSI Č.1 VZDELÁVANIE OPERAČNÉHO
PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE pre programové obdobie 2014 – 2020
Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Kontaktná adresa1
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Súčasný zamestnávateľ
a súčasná pracovná pozícia:
Žiadam o zaradenie do
databázy v rámci prioritnej
osi 1 a špecifického cieľa :
Prioritná os č. 1, Investičná priorita 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného
vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory
flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a
potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Zároveň čestne vyhlasujem, že som spôsobilý/spôsobilá na právne úkony, že som nebol/a
právoplatne odsúdený/á za trestný čin, čo môžem kedykoľvek na vyzvanie MŠVVaŠ SR ako
SO pre OP ĽZ preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
Svojím podpisom dávam súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených
osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 292/2014 Z. z.
1

Vyplniť v prípade, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska.

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre účely procesu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie operačného
programu Ľudské zdroje.
Ďalej súhlasím so zverejnením môjho mena a priezviska na webovom sídle MŠVVŠ SR.
Zverejnenie sa týka výlučne uvedených údajov, ktoré budú súčasťou uverejneného zoznamu
odborných hodnotiteľov prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ.
Všetky údaje uvedené v žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov ako aj
v ostatných dokumentoch sú úplné, pravdivé a presné a zaväzujem sa bezodkladne písomne
informovať SO pre OP ĽZ o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.

V ........................................ dňa ..........................

Podpis:

