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Úvod 

 

Plán hodnotení Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) na rok 2012 bol 

vypracovaný na základe Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013, metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu 

(ďalej len „CKO“) č. 5 s názvom „Metodický pokyn k vypracovaniu plánu hodnotení 

operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013“ (ďalej len „Metodický pokyn 

CKO č. 5“) a Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Plán 

hodnotení OPV“) schváleného Monitorovacím výborom pre Operačný program Vzdelávanie 

dňa 9.6.2009. 

 

1. Zodpovednosť RO OPV za priebežné hodnotenie 

Riadiaci orgán Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „RO OPV“) vykonáva 

hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len 

„Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“). Za hodnotenie OPV je zodpovedný RO OPV, úlohy 

ktorého vykonáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štrukturálnych 

fondov EÚ, odbor riadenia programov, oddelenie pre OPV.  

 

2. Prehľad plánovaných aktivít hodnotenia v roku 2012 

2.1 Hodnotenie „Vyhodnotenie pokroku implementácie OPV  z hľadiska relevantnosti a 

plnenia cieľov operačného programu“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

Na základe schváleného Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 začala 

dňa 15.9.2011 realizácia strategického hodnotenia pod názvom „Vyhodnotenie pokroku 

implementácie OPV  z hľadiska relevantnosti a plnenia cieľov operačného programu“. 

Realizácia tohto hodnotenia bude ukončená v januári 2012 predložením záverečnej 

hodnotiacej správy v slovenskom a anglickom jazyku. 

Typ hodnotenia  

Hodnotenie je vykonávané ako plánované strategické externé hodnotenie. Výber externého 

hodnotiteľa RO OPV prebehol v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného 

obstarávania 2011 formou podprahovej zákazky zadávanej prostredníctvom elektronického 

verejného obstarávania a vyhodnotením systémom e-aukcie.  

Finančná alokácia 

Na základe výsledku e-aukcie a v súlade so zmluvou o dielo je cena za dielo vo výške 8 136,- 

EUR s DPH.  

Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia je zhodnotenie relevantnosti nastavenia stanovených cieľov OPV 

vzhľadom na aktuálnu situáciu a situáciu do roku 2013, vyhodnotenie napĺňania cieľov 
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stanovených na úrovni OPV a prioritných osí, ako aj vyhodnotenie fyzickej a finančnej 

implementácie OPV. Hodnotenie je zamerané na kvalitu a relevanciu kvantifikovaných 

cieľov, analýzu finančného pokroku, na určenie odporúčaní ako zlepšiť vykonávanie OPV a 

na spôsoby ako dosiahnuť niektoré socioekonomické ciele.  

Podnet na vykonanie hodnotenia 

Uvedené hodnotenie bolo do Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 

zaradené na základe potreby overenia aktuálnosti a relevantnosti cieľov OPV vo vzťahu 

k súčasnej a predpokladanej situácii v oblasti vzdelávania do roku 2013 a na základe 

Metodického pokynu CKO č. 5.  

 

2.2 Pravidelné hodnotenie OPV 

Názov a časový rámec hodnotenia 

Na základe schváleného Plánu hodnotení OPV a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 5 

začala v novembri 2011 realizácia pravidelného hodnotenia celého OPV. V súlade 

s výnimkou CKO bude toto hodnotenie ukončené do 1. marca 2012. 

Typ hodnotenia  

Hodnotenie je realizované ako plánované priebežné interné hodnotenie. Hodnotenie vykonáva 

manažér hodnotenia OPV v spolupráci s Pracovnou skupinou pre hodnotenie OPV zriadenou 

na RO OPV. 

Finančná alokácia 

Bez nárokov na finančné zdroje.  

 

Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia je všeobecné zhodnotenie implementácie OPV. Hlavnými oblasťami, 

na ktoré je hodnotenie zamerané sú: 

1. Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie OPV; 

2. Vyhodnotenie systému riadenia OPV; 

3. Vyhodnotenie systému monitorovania a monitorovacích ukazovateľov; 

4. Vyhodnotenie oblasti informovania a publicity OPV. 

Podnet na vykonanie hodnotenia 

Uvedené hodnotenie bolo do Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 

zaradené v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 5. 

 

3. Zmeny v pláne hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 

Tematické hodnotenie „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“ plánuje RO OPV vykonať v roku 2013.  

Vykonanie uvedeného hodnotenia bolo v zmysle Plánu hodnotení OPV pôvodne plánované na 

roky 2010 – 2011. Zmena časového harmonogramu Plánu hodnotení OPV a posun tohto 
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hodnotenia na roky 2012 - 2013 bol schválený dňa 6. júna 2011 členmi Monitorovacieho 

výboru OPV na V. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPV. 

Posun časového harmonogramu realizácie hodnotenia „Zhodnotenie realizácie projektov 

zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ bolo potrebné vykonať 

vzhľadom na nedostatok údajov o výsledkoch implementácie projektov zameraných na 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. V roku 2013 bude mať realizátor 

hodnotenia pre účely hodnotenia k dispozícii väčší objem údajov z ukončených projektov a na 

základe výsledkov hodnotenia tak bude môcť RO pre OPV efektívnejšie vyhodnotiť 

realizáciu projektov zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. 
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