
 

 

 

 
 

V záujme udeľovania národného (D) víza definovaného v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uľahčenia ich 

podnikania na Slovensku v zmysle záverov vládou schválenej Koncepcie pre podporu startupov 

a rozvoj startupového ekosystému v SR, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje 
 

Výzvu 

na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov pre posúdenie 

inovatívnosti  projektu/projektového zámeru fyzických osôb žijúcich mimo 

Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva uchádzajúcich sa  

o udelenie národných (D) víz  

Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti z rôznych oblastí, ktorí dokážu posúdiť obchodný 

potenciál na základe projektových zámerov (business model) v oblasti inovácií, IT, technologických 

riešení a pod. 

 

Žiadateľ musí spĺňať najmä tieto odborné predpoklady: 

1. ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie (maturita), 

2. preukázateľná odbornosť, 

3. skúsenosti alebo potenciálny záujem podporovať startupy, resp. začínajúcich 

podnikateľov/záujemcov o podnikanie, a to najmä prostredníctvom mentoringu, poradenstva 

a aktívnej práce so startupmi, resp. začínajúcimi podnikateľmi, 

4. skúsenosti s hodnotením projektov a business modelov s inovačným potenciálom 

5. skúsenosti s rokovaním s investormi, podnikateľskými anjelmi, skúsenosti zo zahraničia  

v tejto oblasti, 

6. výborná znalosť anglického jazyka, 

7. znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu, 

podpore malých a stredných podnikov a znalosť súvisiacej  legislatívy EÚ je výhodou, 

8. prehľad o aktivitách a trendoch prebiehajúcich v podnikaní na Slovensku a vo svete, 

skúsenosť so spoluprácou s úspešným slovenským alebo zahraničným startupom je 

výhodou, 

 

Informácie pre budúcich expertov: 

- forma spolupráce s expertmi bude založená na dobrovoľnom základe po vymenovaní do 

pozície člena skupiny expertov ministrom hospodárstva SR.  

- expertom je fyzická osoba.  

- projekt sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 
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Žiadateľ predloží v elektronickej forme: 

- životopis, 

- motivačný list (formát maximálne A4) , 

- profil hodnotiteľa, 

- žiadosť a čestné vyhlásenia (dokument sa predkladá aj ako originál v papierovej forme). 

 

Žiadosť a vyššie uvedené dokumenty tvoria prílohy tejto výzvy.  

 

Žiadosti je možné predkladať bez časového obmedzenia. Oznam o ukončení výzvy na predkladanie 

žiadostí bude uverejnený na webovej stránke MH SR minimálne 14 dní pred dňom ukončenia. 

Žiadosti o zaradenie do databázy je potrebné zaslať na adresu: 

Ministerstvo hospodárstva SR                           

odbor inovatívnej a digitálnej ekonomiky  

Mierová 19 

827 15 Bratislava 212 

Tel. 02/ 4854 7142 

zaleska@mhsr.sk 
 

 

Uchádzači spĺňajúci kritériá, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov, budú na základe 

odporúčaní sekcie inovácií a podnikateľského prostredia vymenovaní za členov skupiny expertov 

ministra hospodárstva SR.  


