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Odpovede na otázky predbežných záujemcov vo Výzve na predloženie ponuky - 
výskumník/čka v oblasti protikorupčnej politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska 
 
 

1. Ako členiť ponuku právnickej osoby? 

a. Môžu byt uvedené viaceré osoby(experti) rozdelené podľa pilierov? 

Áno, členenie expertov podľa pilierov je prípustné. 

b. V prípade, že áno, je potrebné určiť hlavného výskumníka? 

Áno, prosíme o určenie hlavného výskumníka. V prípade, že hlavný výskumník nebude určený, 
bude za hlavného výskumníka považovaný zástupca organizácie, ktorý zasielal ponuku. 

c. Môže právnická osoba preukázať svoje schopnosti súhrnom skúsenosti viacerých expertov? 

Skúsenosti organizácie môžu byť prezentované ako súhrn skúseností jednotlivých expertov, ak 
bude jasne uvedené, ktorému expertovi tieto skúsenosti prislúchajú.  

Pre posúdenie schopnosti koordinovať tým expertov odporúčame predložiť inštitucionálne 
skúsenosti z projektov podobného zamerania a rozsahu. 

2. Zmena výskumníka a predkladanie Predbežného záujmu o predloženie ponúk 

a. Je možné v prípade zaslania predbežného záujmu o predloženie ponuky zmeniť pri 
záväznom predkladaní ponúk subjekt z právnickej osoby na individuálneho výskumníka?  

Zmena je možná. Predbežný záujem o predloženie ponuky je pre súťažiacich predovšetkým 
podmienka, aby získali informácie potrebné k vypracovaniu ponuky.  

b. Je potrebne aby výskumník (spolupracujúci organizácie, ktorá zaslala predbežný záujem) 
zvažujúci podanie  individuálnej ponuky zaslal predbežný záujem o predloženie ponuky?  

Áno. Prosíme kandidátov, ktorí takýto postup zvažujú, aby nám zaslali samostatné Predbežné 
záujmy.  Tento postup je zvolený pre bezproblémové poskytnutie projektovej dokumentácie. 

c. V prípade, že tak individuálny výskumník neurobí, stráca možnosť predložiť záväznú 
ponuku? 

Nie. Záväzné ponuky je možné predložiť aj bez Predbežného záujmu – tento postup však sťažuje 

prístup k relevantným projektovým informáciám.  

3. Sú seminár a konferencia v Berlíne spomínané výzvou dve rôzne aktivity? 

Jedná sa o totožnú činnosť. Ospravedlňujeme sa za pojmovú nejasnosť. 
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4. Môže neplatený člen správnej rady právnickej osoby, ktorá má záujem predložiť ponuku, byť 
zároveň osobou poskytujúcu referenciu na organizáciu samotnú? 

 Takúto referenciu je možné predložiť za predpokladu za splnenie obidvoch uvedených 
podmienok: 

a) osoba predkladajúca odporúčanie nie je zapojená do každodennej činnosti organizácie 
(operatíva); 

b) osoba predkladajúca odporúčanie nebude zapojená do prípadného výskumu. 
 
Kandidátom odporúčame, aby vzťah k osobe predkladajúcej odporúčanie popísali tak, aby 
výberová komisia nadobudla presvedčenie, že u referujúcej osoby nedochádza ku konfliktu 
záujmov. 

 

5. Čo myslí  výzva pod poradným panelom (str. 3) ? Ide o expertov delegovaných TIS, ktorí budú 
monitorovať pracú výskumníkov? 

Poradný panel expertov je slovenský ekvivalent pre  ‘Advisory Group’. Jeho úlohou je 
predovšetkým radiť TI Slovensko v priebehu projektu NIS.  Poradný panel expertov vstupuje do 
interakcie s výskumníkom nasledujúcimi spôsobmi:  a) recenzuje a komentuje pracovnú verziu 
správy NIS;  b) validuje skóre indikátorov; c) účastní sa spolu s výskumníkom na národnom 
workshope NIS. 

Bližšie informácie o Poradnom paneli nájdete v poskytnutých súťažných materiáloch na stranách 
15-16. 

6. Špecifikovanie rozsahu ponuky 

Jedným z potenciálnych prínosov výskumníka má byť  prispôsobenie  metodológie NIS  
a výber relevantných pilierov. Na druhej strane je kladený dôraz na komparatívnosť 
výstupných dát  a obsiahnutie všetkých pilierov. Treba sa k tejto téme vyjadrovať už pri 
špecifikovaní súťažnej ponuky alebo je to záležitosť, ktorú bude TIS riešiť až so samotným 
víťazom súťaže? 

Ponuky by mali obsahovať  (základné) informácie o pilieroch, ktoré navrhuje skúmať. Odlišnosti 
od základnej metodiky NIS by mali byť zdôvodnené  - napr. prečo pilier A nie je zaradený a prečo 
bol vytvorený pilier Z, ktorý nie je v metodike NIS.  

Táto dimenzia ponuky bude hodnotená v rámci kritéria Rozsah výskumnej ponuky  s celkovou 
váhou 20%. 

7. NIS Assessment Toolkit zmieňuje účasť na NIS workshope (str. 14). Ide o  workshop, ktorý bude 
usporadúvať národná pobočka, t.j. TI Slovensko? 

Áno, jedná sa o národný workshop, ktorý ma predovšetkým vylepšiť správu výskumníka ako aj 
pomôcť TI Slovensko plánovať svoje ďalšie aktivity založené na výsledkoch výskumu. 

Bližšie informácie o workshope nájdete v poskytnutých súťažných materiáloch na stranách  
38-40.  
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8. Referencie 

d. Môžu byť do referencií organizácie započítané aj individuálne referencie hlavného 
výskumníka? 

Nie.  Za referencie organizácie považujeme odporúčanie vystavené pre inštitúciu samotnú. 
Referencie na jednotlivých členov tímu prosíme uvádzať zvlášť. 
Fyzické osoby alebo neformálne skupiny poskytnú kontakty na osoby poskytujúce odporúčania 
pre každú osobu zvlášť. 

e. Je možné poskytnúť podpísané odporúčania naskenované? 

Áno. Naskenovaný list s podpisom je akceptovateľný.  Poskytnutie plných listov referencií nie je 
nevyhnutnou, avšak vítanou súčasťou ponuky. 

Uchádzači však musia predložiť kontakty na 3 osoby ochotné poskytnúť referenciu a špecifikovať 
vzájomné vzťahy (str. 5 výzvy).  Je v záujme uchádzačov poskytnúť funkčné kontakty na 
zastihnuteľné osoby. 

V prípade, že uchádzač autorov týchto odporúčaní prezentuje aj ako ‘ kontakty   na   osoby   
poskytujúce   referenciu‘, prosíme aby táto skutočnosť bola jasne uvedená. 

9. Akú formu má mať cenová ponuka? Má byť suma štruktúrovaná alebo len finálna? 

Prosíme uchádzačov o štruktúrovaný rozpočet. Štruktúru rozpočtu si môžu uchádzači zvoliť sami.  

 


