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Úvod 

 

Plán hodnotení Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) na rok 2011 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 2011 

2.1 Hodnotenie „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov 

a funkčnosti systému monitorovania“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

V zmysle schváleného Plánu hodnotení OPV sa v septembri 2010 začala realizácia 

hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných 

ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“. V súčasnosti sa hodnotenie nachádza 

v záverečnej fáze realizácie. Termín predloženia záverečnej hodnotiacej správy je na základe 

zmluvy s externým hodnotiteľom 7. február 2011. 

Typ hodnotenia  

Hodnotenie je vykonávané ako tematické externé hodnotenie. Výber externého hodnotiteľa 

prebehol v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania. Na základe 

splnenia všetkých požiadaviek a kritérií  požadovaných v súťažných podkladoch pre 
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vykonanie hodnotenia bola 10. septembra 2010 uzatvorená zmluva medzi RO OPV 

a externým hodnotiteľom – spoločnosťou IBS SLOVAKIA, s.r.o. 

Finančná alokácia 

Cena za vypracovanie hodnotenia je v zmysle zmluvy s externým hodnotiteľom 10 680,-  

EUR s DPH.  

Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia je analýza systému ukazovateľov a systému monitorovania.  Obsahom 

hodnotenia je overenie správnosti a adekvátnosti nastavenia systému ukazovateľov, overenie 

funkčnosti monitorovacieho systému, vrátane zhromažďovania údajov.   

Hodnotenie je tematicky rozdelené do šiestich  špecifických oblastí súvisiacich so systémom 

ukazovateľov a systémom monitorovania: 

 

1. hodnotenie systému ukazovateľov na úrovni operačného programu;  

2. hodnotenie systému ukazovateľov na úrovni implementácie projektov; 

3. hodnotenie systému ukazovateľov na úrovni prípravy výziev na predkladanie ŽoNFP 

a prípravy priamych zadaní; 

4. hodnotenie systému ukazovateľov z pohľadu využívania ITMS; 

5. hodnotenie spolupráce RO, CKO a koordinátorov HP pri príprave a využívaní systému 

ukazovateľov; 

6. hodnotenie systému ukazovateľov HP. 

 

Hodnotenie vyhodnocuje oblasť systému ukazovateľov z pohľadu prebiehajúcej 

implementácie a zároveň má poskytnúť odporúčania na jeho zefektívnenie v programovom 

období 2007-2013 ako aj v nasledujúcom programovom období. 

Podnet na vykonanie hodnotenia 

Uvedené hodnotenie bolo do Plánu hodnotení OPV zaradené na základe negatívnych 

skúseností so systémom merateľných ukazovateľov v predchádzajúcom skrátenom 

programovom období 2004-2006. Zdôvodnením potreby vykonania uvedeného hodnotenia je 

uistenie sa o správnosti a adekvátnosti nastavenia systému ukazovateľov a tak zároveň aj 

overenie funkčnosti monitorovacieho systému implementácie operačného programu. 
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2.2 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 plánuje 

RO OPV v priebehu roku 2011 vykonať strategické hodnotenie pod názvom „Vyhodnotenie 

pokroku implementácie OPV  z hľadiska relevantnosti a plnenia cieľov operačného 

programu“.  

Typ hodnotenia  

Hodnotenie bude vykonané ako plánované strategické externé hodnotenie. Výber externého 

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

obstarávania.  

Finančná alokácia 

Indikatívna finančná alokácia určená na dané hodnotenie je 99 000 tis. EUR s DPH.  

Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia je zhodnotenie relevantnosti  nastavenia cieľov OPV vzhľadom na 

aktuálnu situáciu a situáciu do roku 2013, vyhodnotenie napĺňania cieľov stanovených na 

úrovni OPV a prioritných osí, ako aj vyhodnotenie fyzickej a finančnej  implementácie OPV.  

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. Rovnako je potrebné 

overiť, či sú ciele OPV s ohľadom na potreby a problémy cieľových skupín naďalej 

relevantné. 

 

2.3 Hodnotenie „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

Na základe schváleného Plánu hodnotení OPV plánuje RO OPV v priebehu roku 2011 

vykonať tematické hodnotenie pod názvom „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“.  
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Typ hodnotenia  

Hodnotenie bude vykonané ako plánované tematické externé hodnotenie. Výber externého 

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

obstarávania.  

Finančná alokácia 

Indikatívna finančná alokácia určená na dané hodnotenie je 50 000,- EUR s DPH.  

Predmet hodnotenia 

Cieľom hodnotenia bude overiť správnosť nastavenia cieľov OPV s ohľadom na 

marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“), ako aj vyhodnotenie stavu fyzickej a 

finančnej implementácie projektov zameraných na MRK. Hodnotenie by malo zároveň 

analyzovať inštitucionálnu spoluprácu pri implementácii projektov zameraných na MRK.  

Podnet na vykonanie hodnotenia 

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

zaradené na základe potreby overenia relevantnosti nastavenia špecifických cieľov 

definovaných v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít a potreby vyhodnotenia realizácie projektov priamo 

(opatrenie 3.1) aj  nepriamo (projekty deklarujúce príspevok k horizontálnej priorite  MRK 

realizované mimo opatrenia 3.1) zameraných na riešenie vzdelanostnej úrovne žiakov/osôb 

pochádzajúcich z MRK. 

 

2.4 Pravidelné hodnotenie OPV 

Názov a časový rámec hodnotenia 

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

plánuje RO OPV v priebehu roku 2011 vykonať pravidelné hodnotenie celého OPV.  

Typ hodnotenia  

Hodnotenie bude vykonané ako plánované priebežné interné hodnotenie. Hodnotenie vykoná 

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

na RO OPV. 

Finančná alokácia 

Bez nárokov na finančné zdroje.  
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Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia bude všeobecné zhodnotenie implementácie 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. 

 

 

 

 VYPRACOVAL:  

 

Mgr. Petra Rosinčinová,  

 

vedúca pracovnej skupiny pre hodnotenie OPV    ……………… 

 

 

SCHVÁLIL:  

Mgr. Roderik Klinda,         

poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ       ........................ 


