
 

 

Akčný plán na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ  

Oblasť Opatrenie Gestor Termín Výstup Cieľ opatrenia 

implementácia 
prioritnej osi č. 1 
Vzdelávanie OPĽZ 
 

1. kontrola výkonu 
delegovaných 
právomocí zameraná 
na  špecifické oblasti 
týkajúce sa procesu 
konania o žiadosti 
o NFP1  

 RO - výkon kontroly 
delegovaných právomocí 
zameranej na dopytovo-
orientované výzvy (vzorka 
projektov)2 

 október 2017- 
január 2018 

 správa z  kontroly 
výkonu delegovaných 
právomocí3 

 uistenie o správnom 
a transparentnom 
nastavení a aplikácii 
procesov prípravy výzvy 
a konania o žiadosti 
o NFP (vrátane 
odborného hodnotenia) 

  

2. externé hodnotenie OP 
ĽZ 

 RO  po ukončení 
verejného 
obstarávania 

 externá hodnotiaca 
správa 

 vyhodnotenie plnenia 
cieľov PO Vzdelávanie 
vrátane odporúčaní pre 
implementáciu PO 
Vzdelávanie 

3. vypracovanie 
Strategického plánu 
implementácie PO1 
na celé programové 
ôobdobie  

 SO v spolupráci s RO 
 

 december 2017 
 

 Strategický plán 
implementácie PO 1  

 nastavenie stratégie za 
účelom efektívnej 
a transparentnej 
implementácie, 
kontrahovanie 
a čerpanie PO1 

Komisia pri MV 
OPĽZ pre prioritnú 
os č. 1 Vzdelávanie 

4. pravidelné zasadnutia 
Komisie min. raz za 
štvrťrok 

 SO MŠVVaŠ SR  
 

 priebežne 
 
 

 
 
 

 posilnené uplatňovanie 
princípu partnerstva, 
zefektívnenie 
monitorovania 
implementácie PO1 
partnermi 

                                                           
1
 Kontrola sa vykonáva v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2
 Kontroly výkonu právomocí sa riadia platnou verziou Manuálu procedúr Riadiaceho orgánu pre OPĽZ, ktorého súčasťou sú aj kontrolné zoznamy reflektujúce na 

problematiku OPĽZ. Aktuálne platný kontrolný zoznam bol aj predmetom posledného systémového auditu. 
3
 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide o správu z finančnej kontroly na mieste 



 

 

Komisia pri MV 
OPĽZ pre prioritnú 
os č. 1 Vzdelávanie 

5. zmena štatútu Komisie 
–posilnenie princípu 
partnerstva 

 SO MŠVVaŠ SR v súčinnosti s 
MV OPĽZ 

 zasadnutie MV 
OPĽZ, t. j. dňa 
16/10/2017 

 aktualizácia štatútu 
Komisie na MV OPĽZ 

 zvýšenie zapojenia 
počtu partnerov 
z neštátneho sektora 
v rámci členov Komisie 
za účelom posilnenia 
uplatňovania princípu 
partnerstva  
 

príprava 
a vyhlasovanie 
výziev a vyzvaní  
 

6. posilnenie zapojenia 

partnerov (napr. 

participatívna tvorba 

výziev) vrátane 

realizovania 

okrúhlych stolov 

k príprave a 

nastaveniu dopytovo 

- orientovaných 

výziev a zámerov 

národných projektov  

 

 SO MŠVVaŠ SR 
 
 
 
 

 priebežne 
 
 
 

 výzvy a vyzvania 
pripravené v spolupráci 
s partnermi 

 

 posilnené uplatňovanie 
princípu partnerstva 
v procese obsahovej 
prípravy a zamerania 
výziev a zámerov 
národných projektov 

  získanie spätnej väzby 
partnerov v nadväznosti 
na nimi identifikované 
potreby cieľových 
skupín  

7.     realizácia 
dotazníkového 
prieskumu k analýze 
potrieb 
potenciálnych 
žiadateľov 
a cieľových skupín 
pre účely 
obsahového 
nastavenia výziev  

 

 SO MŠVVaŠ SR 
 

 priebežne  vyhodnotenie 
dotazníkového 
prieskumu ako 
doplnenie analýzy  
potrieb potenciálnych 
žiadateľov a cieľových 
skupín pre účely 
obsahového nastavenia 
výziev 

 

 získanie spätnej väzby 
partnerov v nadväznosti 
na nimi identifikované 
potreby cieľových 
skupín 



 

 

príprava 
a vyhlasovanie 
výziev a vyzvaní 

8. realizácia okrúhlych 
stolov so zástupcami 
Komisie a  prizvanými 
partnermi pre účely 
obsahového 
nastavenia výziev  

 SO MŠVVaŠ SR 
 

 október 2017 a 
priebežne 

 návrhy partnerov na 
obsahové nastavenie 
výziev 

 

 posilnené uplatňovanie 
princípu partnerstva 
v procese obsahovej 
prípravy a zamerania 
výziev, získanie spätnej 
väzby partnerov 
v nadväznosti na nimi 
identifikované potreby 
cieľových skupín 

9. vypracovanie rizikovej 
analýzy výziev  

 SO MŠVVaŠ SR v  spolupráci 
s RO 

 priebežne – pred 
zaslaním výzvy na 
posúdenie CKO 
(ÚPPVII) – 
v nadväznosti na 
nadobudnutie 
účinnosti 
Metodického 
pokynu CKO 
(31.12.2017)4 

 zaslanie rizikovej 
analýzy výzvy spolu 
s výzvou na posúdenie 
CKO (ÚPPVII) 

 zhodnotenie nastavenia 
výzvy a podmienok 
poskytnutia pomoci, 
vrátane reakcie na 
možné riziká 
 

10. publicita výziev pred 

ich vyhlásením 

 SO MŠVVaŠ SR  priebežne - pred 
vyhlásením výzvy 

 tlačová konferencia/ 
brífing pred vyhlásením 
výzvy/tlačová správa 

 zvýšenie informovanosti 
potenciálnych 
žiadateľov a verejnosti 
 

národné projekty 
 

11.   prehodnotenie 
nastavenia 
národných projektov 
(napr. vykonanie 
CBA, Vzor CKO č. 34 
Zámer národného 
projektu)  

 

 SO MŠVVaŠ SR  priebežne pre 
nové národné 
projekty  

 usmernenie k príprave 
zámerov národných 
projektov 

 
 

 zvýšenie kvality 
zámerov národných 
projektov 

                                                           
4
 Vychádza z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF 



 

 

kritéria pre výber 
projektov OP ĽZ a 
metodika ich 
uplatňovania 
kritéria pre výber 
projektov OP ĽZ a 
metodika ich 
uplatňovania 

12. analýza kritérií pre 
výber projektov OP 
ĽZ a metodiky ich 
uplatňovania a ich 
úprava 

 

 RO v spolupráci so všetkými 
SO zapojenými do 
implementácie OPĽZ 

 zasadnutie MV 
OPĽZ po 
sfinalizovaní 
návrhu v rámci 
pracovnej 
skupiny na úrovni 
RO a SO 

 úprava kritérií pre výber 
projektov OP ĽZ a 
metodiky ich 
uplatňovania na základe 
pripomienok EK a MF SR 
(CO) vznesených na 10.  
rokovaní MV OP ĽZ dňa 
30/5/2017   

 úprava kritérií pre výber 
projektov OP ĽZ a 
metodiky ich 
uplatňovania s cieľom 
efektívnejšieho 
nastavenia  výberu 
projektov 

13. vypracovanie ďalších 
doplňujúcich 
(špecifických) 
hodnotiacich kritérií 
pre dopytovo – 
orientované projekty 
nad rámec už 
schválených 
doplňujúcich kritérií, 
t. j. v závislosti od 
zamerania ďalších 
výziev 

 SO v spolupráci s MV OP ĽZ   priebežne podľa 
potreby  

 

 úprava kritérií pre výber 
projektov OP ĽZ a 
metodiky ich 
uplatňovania 

 posilnenie výberu 
projektov za účelom 
dosiahnutia výsledkov 
prioritnej osi 
a poskytnutia cielenej 
podpory 

14. úprava Príručky pre 
OH 

 

 RO v spolupráci so všetkými 
SO zapojenými do 
implementácie OPĽZ 

 po schválení 
aktualizácie 
kritérií zo strany 
MV OPĽZ resp. na 
základe 
implementačnej 
praxe 

 po nadobudnutí 
účinnosti 
vzorového 
formuláru CKO -  
Príručky pre 
hodnotiteľov 

 úprava príručky pre OH 
v nadväznosti na 
aktualizáciu kritérií a na 
základe aplikačnej praxe 
všetkých subjektov (RO, 
SO) 

 úprava príručky pre OH 
s cieľom zabezpečenia 
efektívneho a 
transparentného 
procesu odborného 
hodnotenia a výberu 
projektov 



 

 

výber odborných 
hodnotiteľov 
 

15. zverejňovanie údajov 
zo žiadostí 
o zaradenie do 
databázy odborných 
hodnotiteľov 
v prípade úspešných 
odborných 
hodnotiteľov 
zaradených do 
databázy 

 

 SO  od nadobudnutia 
účinnosti vydania 
Metodického 
pokynu CKO 

31.10.20175 

 zverejnenie údajov zo 
žiadostí o zaradenie do 
databázy odborných 
hodnotiteľov 
v predpísanom rozsahu 

 zvýšenie 
transparentnosti 
procesu hodnotenia 
žiadostí o NFP 

16. hodnotenie projektov 
s výškou NFP nad 5 
MEUR expertmi so 
skúsenosťami 
minimálne 10 rokov 
v príslušnej oblasti 

 

 SO  od nadobudnutia 
účinnosti vydania 
Metodického 
pokynu CKO 

31.10.20176 

 hodnotenie projektov 
s výškou nad 5 MEUR 
odbornými hodnotiteľmi 
so skúsenosťami 
minimálne 10 rokov 
v príslušnej oblasti 

 zvýšenie nárokov na 
odbornosť hodnotiteľov 
a skvalitnenie procesu 
výberu projektov 

17. prizvanie zástupcu RO 
a CKO ako 
pozorovateľov na 
zasadnutie Pracovnej 
skupiny pre výber 
odborných 
hodnotiteľov PO 1 
Vzdelávanie  

 
 
 
 

 SO MŠVVaŠ SR  od nadobudnutia 
účinnosti 
Akčného plánu a 
Manuálu 
procedúr SO 
a aktualizácie 
výzvy na výber 
odborných 
hodnotiteľov 

 účasť partnerov na 
zasadnutie Pracovnej 
skupiny pre výber 
odborných hodnotiteľov 
PO 1 Vzdelávanie  

 zvýšenie 
transparentnosti výberu 
odborných hodnotiteľov 

                                                           
5
 Vychádza z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF 

6
 Vychádza z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF 



 

 

výber odborných 
hodnotiteľov 
 

18. prizvanie zástupcu 
Komisie mimo 
zástupcov štátnej 
správy na zasadnutie 
Pracovnej skupiny 
pre výber odborných 
hodnotiteľov PO 1 
Vzdelávanie – 
vytvorenie pozície 
pozorovateľa 
v pracovnej skupine 

 SO MŠVVaŠ SR  od nadobudnutia 
účinnosti 
Akčného plánu a 
Manuálu 
procedúr SO 
a aktualizácie 
výzvy na výber 
odborných 
hodnotiteľov 

 účasť partnerov na 
zasadnutie Pracovnej 
skupiny pre výber 
odborných hodnotiteľov 
PO 1 Vzdelávanie 

 zvýšenie 
transparentnosti výberu 
odborných hodnotiteľov 

19. zavedenie používania 
kontrolných 
zoznamov na 
overenie splnenia 
podmienok 
stanovených vo výzve 
na odborných 
hodnotiteľov  

 SO MŠVVaŠ SR  od nadobudnutia 
účinnosti 
Manuálu 
procedúr SO  

 kontrolné zoznamy na 
overenie splnenia 
podmienok stanovených 
vo výzve na odborných 
hodnotiteľov 

 revízia existujúcej 
databázy odborných 
hodnotiteľov s využitím 
zavedených kontrolných 
zoznamov 

 zvýšenie 
transparentnosti výberu 
odborných hodnotiteľov 

20.  zakomponovanie 
povinnosti doložiť 
praktickú odbornosť 
aspoň 1 referenciou 
od zamestnávateľa 
resp. odberateľa 
služieb spolu 
s prihláškou 
uchádzača o pozíciu 
odborného 
hodnotiteľa 

 

 SO MŠVVaŠ SR  od nadobudnutia 
účinnosti 
aktualizácie výzvy 
na výber 
odborných 
hodnotiteľov  

 aktualizácia výzvy na 
výber odborných 
hodnotiteľov 

 zvýšenie nárokov na 
odbornosť hodnotiteľov 
a jej preukázateľnosť a 
skvalitnenie procesu 
výberu projektov 



 

 

výber odborných 
hodnotiteľov 
 

21. proces prideľovania 
hodnotených 
projektov odborným 
hodnotiteľom bude 
realizovaný 
elektronickým náhod
ným prideľovaním 
prostredníctvom 
informačného 
systému ITMS2014+ 
podľa oblastí 
zamerania výzvy 
a zaradenia 
odborného 
hodnotiteľa podľa 
príslušnej 
odbornosti, tzn. bude 
úplne fyzicky 
oddelený od MŠVVaŠ 
SR 

 

 CKO  31.10.2017  nastavenie funkcionality 
v ITMS2014+ a následná 
úprava Manuálu 
procedúr SO 

 transparentné 
a nezávislé prideľovanie 
hodnotených žiadostí 
o NFP odborným 
hodnotiteľom  

22.   zaraďovanie 
odborných 
hodnotiteľov do 
ITMS2014+ do skupín 
podľa príslušnej 
odbornosti 

 
 
 
 
 
 

 SO MŠVVaŠ SR  od spustenia 
funkcionality 
v ITMS2014+ 

  transparentné a 
nezávislé prideľovanie 
hodnotených žiadostí o 
NFP odborným 
hodnotiteľom 



 

 

výkon odborného 
hodnotenia 
a vylúčenie 
konfliktu záujmov 
 

23. účasť zástupcu RO na 
školení odborných 
hodnotiteľov  

 RO pre OPĽZ  od nadobudnutia 
účinnosti 
Akčného plánu 

  uistenie sa o efektívnom 
výkone školenia 
odborných hodnotiteľov 

24.   zverejňovanie 
anonymizovaných 
hodnotiacich hárkov 
(spoločný hodnotiaci 
hárok za príslušnú 
ŽoNFP), minimálne v 
rozsahu v súlade so  
Systémom riadenia 
EŠIF7  

 SO MŠVVaŠ SR  od vydania 
návodu CKO8 
k zverejňovaniu 
hodnotiacich 
hárkov 
prostredníctvom 
ITMS2014+, t. j. 
31.10.2017 

 zverejnenie 
hodnotiacich hárkov 
jednotlivých žiadostí 
o NFP 

 zvýšenie 
transparentnosti 
procesu hodnotenia 
žiadostí o NFP 

25.   V súlade s 
odporúčaním auditu 
EK c. 1813-1.3 CKO 
preskúma súčasné 
postupy Systému 
riadenia EŠIF a na 
základe prejednania 
jeho výsledkov s 
auditom EK rozhodne 
o ponechaní alebo 
vylúčení výsledkov 
predbežnej 

 CKO   2018  Výsledky predbežnej 
finančnej/administratívn
ej kontroly nebudú k 
dispozícii jednotlivým 
odborným hodnotiteľom 
predtým, ako vykonajú 
svoje vlastné 
hodnotenia. 

 zvýšenie nezávislosti 
výkonu odborného 
hodnotenia žiadostí o 
NFP 

                                                           
7
 Spoločné hodnotiace hárky odborného hodnotenia ŽoNFP budú zverejnené na webovom sídle www.itms2014.sk. Hodnotiaci hárok ako výstup z odborného hodnotenia je jeden 
spoločný hodnotiaci hárok obsahujúci identifikáciu projektu a závery, ktoré predstavujú spoločné posúdenie odborných hodnotiteľov. Vzor hárku vydáva CKO (vzor CKO č. 21, 
zverejnený na linku http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/ ).V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. a Systémom riadenia EŠIF zverejňuje SO aj zoznamy schválených 
a neschválených ŽoNFP. SO doplní rozsah informácií stanovených uvedenými predpismi (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, 
ktorá požiadala o poskytnutie príspevku, názov projektu, výšku schváleného príspevku, zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko. Pri neschválených ŽoNFP sa 
zverejňuje aj dôvod neschválenia projektu) o stručný popis projektu uvedený žiadateľom v časti 7 formulára ŽoNFP Popis projektu. 

  SO tiež vkladá do ITMS 2014+ ku každej výzve zoznam odborných hodnotiteľov výzvy, ktorí ŽoNFP hodnotili (vo formáte PDF, v súlade s Výnosom MF SR o informačných systémoch 
verejnej správy, bez identifikácie ŽoNFP, ktoré hodnotili jednotliví odborní hodnotitelia) v rozsahu titul, meno, priezvisko a prax. 

8
 Vychádza z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF 

http://www.itms2014.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/


 

 

finančnej/administrat
ívnej kontroly z 
dispozície 
jednotlivých 
odborných 
hodnotiteľov 
predtým, ako 
vykonajú svoje 
vlastné hodnotenia. 

využívanie 
systému ARACHNE 

26. povinné využívanie 
systému ARACHNE 

 SO MŠVVaŠ SR 
 

 priebežne od 
31.12.2017/od 
nadobudnutia 
účinnosti 
Metodického 
pokynu CKO č. 
319 

 
 

 využívanie systému 
ARACHNE 

 zlepšenie kontrolných 
procesov  

hodnotenie 
programového 
obdobia 2007-
2013  

27. výkon externého 
hodnotenia 
zameraného na 
efektívnosť 
metodológie a kritérií 
na výber projektov  

 NKÚ  2018  odporúčania pre 
programové obdobie 
2014-2020 vo vzťahu 
k procesu konania 
o žiadostiach o NFP 

 posúdenia efektívnosti a 
účinnosti metodológie a 
kritérií pre výber 
projektov v 
programovom období 
2007-2013 za účelom 
zvýšenia efektivity 
a transparentnosti 
procesov implementácie 
prioritnej osi 
Vzdelávanie OPĽZ 
 

28. výkon externého  externý subjekt v spolupráci  2018  Hodnotiaca správa OP  obsahové zhodnotenie 
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 Vychádza z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF 



 

 

hodnotenia 
zameraného na 
obsahové 
zhodnotenie OP 
Vzdelávanie 2007-
2013 a jeho prínos 
pre cieľové 
skupiny/oblasti. 

s MŠVVaŠ SR  Vzdelávanie 2007-2013 
bude obsahovať 
obsahové hodnotenie a 
posúdenie prínosu pre 
cieľové skupiny / oblasti. 
Jej súčasťou bude 
zoznam 
produktov/výstupov 
(o.i. IT riešení,   
učebných metodík a 
materiálov) s uvedením 
cieľových skupín, pre 
ktoré boli identifikované 
produkty/výstupy 
v rámci OP 
Vzdelávanie10 
vytvorené. 

 

OP Vzdelávanie 2007-
2013 a zhodnotenie jeho 
prínosu pre cieľové 
skupiny/oblasti. 

 Využitie externého 
hodnotenia na 
nastavenie a 
implementáciu prioritnej 
osi Vzdelávanie OPĽZ 
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 Predmetom hodnotenia budú národné projekty a vzorka dopytovo-orientovaných projektov 


