
  

Vzorová zmluva pre hodnotiteľov  

1.        Predmet zmluvy  

Zmluva uzatvorená medzi  

názov a adresa poskytovateľa OVP/ inštitúcie alebo koordinačné
, ďalej len „Zmluvná inštitúcia"  

a  

 meno a adresa hodnotiteľa 
, ďalej len „Dodávateľ" pre vykonávanie 

Európskeho vzájomného hodnotenia.  

 

Poskytovateľ OVP / inštitúcia, ktorá bude hodnotená (ak nie je totožná so zmluvnou 
inštitúciou):  

Názov:  

Adresa:  

Kontaktné informácie:  

Dátum hodnotiacej návštevy:   
 

 

Dátum predloženia správy zo vzájomného hodnotenia:  
 

 

Osobitná úloha(y) dodávateľa v rámci tímu hodnotiteľov (ak je to uplatniteľné):  

Koordinátor hodnotiteľov                                            Hodnotiteľ  

Odborník na rodovú rovnosť                                      Medzinárodný hodnotiteľ 

Zmluva je ad personam, teda nahradenie dodávateľa inou osobou vyžaduje predchádzajúcu 
písomnú dohodu so zmluvnou inštitúciou.  

2.        Povinnosti a záväzky zmluvnej inštitúcie  

Počas prípravnej fázy:  

 Sprístupniť listinu s úvodnými informáciami dodávateľovi (ak sa tak ešte nestalo);  

 Sprístupniť dodávateľovi sebahodnotenie, ako aj ďalšie potrebné informácie, v 
dostatočnom časovom predstihu pred hodnotiacou návštevou (najneskôr 1 mesiac 
pred návštevou);  

 Poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré požaduje dodávateľ, ak je to možné;  

 Zúčastniť sa prípravného stretnutia s tímom hodnotiteľov (odporúča sa); 

 Zorganizovať hodnotiacu návštevu.  

Počas návštevy hodnotiteľov:  

 Zabezpečiť hladký priebeh návštevy;  

 Poskytnúť tímu hodnotiteľov ďalšie informácie, ak je to potrebné;  

 Zorganizovať stretnutie pre ústnu spätnú väzbu (komunikatívna validácia) na konci 
návštevy. 

Po návšteve hodnotiteľov:  

 Pripomienkovať správu zo vzájomného hodnotenia.  
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3.        Povinnosti a záväzky dodávateľa (hodnotiteľa)  

Počas prípravnej fázy:  

 Skontrolovať úplnosť základných údajov a preštudovať sebahodnotiacu správu 
(požiadať o doplňujúce informácie, ak je to potrebné); 

 Zúčastniť sa prípravného stretnutia s poskytovateľom OVP (odporúča sa);  

 Zúčastniť sa školenia hodnotiteľov 
uveďte počet

dni;  

 Zúčastniť sa prípravného stretnutia hodnotiteľov;  

 Pripraviť otázky pre rozhovory.  

Počas návštevy hodnotiteľov:  

 Vykonať hodnotiacu návštevu;  

 Vykonať hodnotenie vyššie uvedených oblastí kvality počas návštevy;  

 Počas hodnotenia robiť poznámky; 

 Poskytnúť ústnu spätnú väzbu na konci návštevy.  

Po návšteve hodnotiteľov:  

 Napísať správu zo vzájomného hodnotenia (Koordinátor hodnotiteľov) alebo  

 Prispieť k správe zo vzájomného hodnotenia.  

4.        Diskrétnosť  

Hodnotiteľ musí dodržiavať prísne pravidlá diskrétnosti. Žiadne informácie o vzájomnom 
hodnotení a záveroch nesmú byť poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho 
výslovného súhlasu zmluvnej inštitúcie.  

5.        Odmena [ak bude vyplatená]  

Zmluvná inštitúcia sa zaväzuje hodnotiteľovi zaplatiť cestovné a pobytové náklady až do výšky 

eur. Budú uhradené iba skutočné náklady, ktoré musí dodávateľ podrobne 
zdokladovať. Zmluvnej inštitúcii musia byť predložené kópie lístkov (vrátane palubnej 
vstupenky), faktúr, účtov atď.  

  

Podpísané v 
 miesto a dátum

 

  

Za zmluvnú inštitúciu                                                                    Dodávateľ  

   

Meno   Meno  

Pozícia  Pozícia  
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