
Príloha 1 výzvy č. 1/2018/PO5 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok 
 
Dolupodpísaný / dolupodpísaná1: 

Titul  
 

Meno  
 

Priezvisko  
 

Trvalé bydlisko  
 

Rodné číslo  
 

Telefónne číslo  
 

E-mail  
 

 
týmto: 

 
a) Žiadam o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok v rámci výzvy na 

výber odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok č. 1/2018/PO52 na územie: 
 

Západné Slovensko  

Stredné Slovensko  

Východné Slovensko  

 
 

b) Žiadam o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok v rámci výzvy na 
výber odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok č. 1/2018/PO53 na aktivitu: 
 

 

Aktivita Názov Výber 

A A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a 

malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, 

družstiev  

 

B B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel  

 

 

C C. Sociálne služby a komunitné služby  

 

 

D D. Infraštruktúra vzdelávania  

 

 

E E. Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za 

účelom podpory lokálnych producentov  

 

                                                           
1 Nehodiace sa preškrtnúť 
2 Žiadateľ označí možnosť územia, ku ktorému má záujem byť zaradený do zoznamu OH. Túto možnosť označí „X“. Žiadateľ 
môže označiť viacero možností. 
3 Žiadateľ označí možnosť aktivity, ku ktorej má záujem byť zaradený do zoznamu OH. Túto možnosť označí „X“. Žiadateľ 
môže označiť viacero možností. 



Príloha 1 výzvy č. 1/2018/PO5 

F F. Vodovod a kanalizácia  

 
c) Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o zaradenie do 

zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok (ďalej aj „žiadosť“) a v životopise a osobných 
údajov získaných z ostatných priložených dokumentov k žiadosti, podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako 
Riadiacemu orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, na účely spracovania, 
vyhodnotenia, ďalšej evidencie a archivácie predkladanej žiadosti. Súhlas so spracúvaním osobných 
údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem 
na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 a nasledujúcich zákona č. 18/2018 Z. z.  
 

d) Udeľujem súhlas so zverejnením informácií o praxi. 
 

e) Prehlasujem, že všetky skutočnosti uvádzané v žiadosti a všetkých jej prílohách sú presné, pravdivé 

a úplné. 

 

V ......................................., dňa: .................................. 

      

    

 ...................................................................... 

            podpis 


