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Úvod 

 

Plán hodnotení Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) na rok 2010 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“ 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 SR, sekcia európskych záležitostí, odbor pre OPV 

v spolupráci so sekciou ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ. 

 

2. Prehľad plánovaných aktivít hodnotenia v roku 2010 

2.1 Hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

V zmysle schváleného Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 RO OPV 

sa v novembri 2009 začalo realizovať hodnotenie pod názvom „Zhodnotenie účinnosti 

systému riadenia OPV“. V súčasnosti sa hodnotenie nachádza vo fáze realizácie. Termín 

predloženia návrhu záverečnej hodnotiacej správy je na základe zmluvy s externým 

hodnotiteľom 31. marec 2010. 

Typ hodnotenia  

Hodnotenie je vykonávané ako operatívne externé hodnotenie. Výber externého hodnotiteľa 

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

základe splnenia všetkých požiadaviek a kritérií  požadovaných v zadávacích podmienkach 

pre vykonanie hodnotenia bola 18. novembra 2009 uzatvorená zmluva medzi riadiacim 

orgánom a externým hodnotiteľom – spoločnosťou Ernst&Young. 
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Finančná alokácia 

Cena za vypracovanie hodnotenia je v zmysle zmluvy s externým hodnotiteľom 11 781  EUR 

s DPH.  

Predmet hodnotenia 

Obsahom hodnotenia je posúdenie efektivity činnosti RO a SORO, zhodnotenie efektívnosti 

fungovania administratívnych kapacít RO a SORO, vyhodnotenie vzájomnej spolupráce v 

zmysle platných Splnomocnení o delegovaní právomocí, analýza systému riadenia (vrátane 

finančného riadenia) a spolupráce RO a SORO pri implementácii OPV. Hodnotenie je 

zároveň zamerané aj na  posúdenie efektivity činnosti Monitorovacieho výboru OPV a 

plnenia jeho úloh.  

Podnet na vykonanie hodnotenia 

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

doplnené na základe požiadavky Európskej komisie vznesenej na Annual Review Meeting-u 

OPV dňa 2.4.2009 – doplniť do plánu hodnotení operatívne hodnotenie na rok 2009 zamerané 

na zhodnotenie účinnosti a efektívnosti systému riadenia OPV. 

Zdôvodnením potreby vykonania uvedeného hodnotenia je uistenie sa o účinnosti 

a efektívnosti systému riadenia OPV, o správnosti vykonávania delegovaných právomocí, 

o adekvátnosti miery delegovania právomocí na SORO a o efektívnom využívaní finančných 

prostriedkov. 

 

2.2 Hodnotenie „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov 

a funkčnosti systému monitorovania“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

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

plánuje v priebehu roku 2010 vykonať hodnotenie pod názvom „Zhodnotenie správnosti 

nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“.  

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.  
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Finančná alokácia 

Indikatívna finančná alokácia určená na dané hodnotenie je 40 tis. EUR s DPH.  

Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia je analýza systému ukazovateľov a systému monitorovania.  Obsahom 

hodnotenia bude zistenie a overenie správnosti a adekvátnosti nastavenia systému 

ukazovateľov, overenie funkčnosti monitorovacieho systému, vrátane zhromažďovania 

údajov.  

Podnet na vykonanie hodnotenia 

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

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.  

 

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

Tematické hodnotenie „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“, ktorého vykonanie bolo v zmysle plánu hodnotení 

OPV plánované na roky 2010 – 2011, bolo presunuté na rok 2011. Táto zmena v pláne 

hodnotení OPV je podmienená tým, že v súčasnosti len začína realizácia dopytovo – 

orientovaných projektov pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít a tak by ich realizáciu nebolo možné vzhľadom na nedostatok 

relevantných údajov efektívne vyhodnotiť.  

 

 

 VYPRACOVAL:  

 

Mgr. Petra Rosinčinová,  

 

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

 

 

SCHVÁLIL:  

PhDr. Miriam Kováčiková,         

generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí     ........................ 


