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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR) je riadiacim orgánom 

pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „RO pre OPV“), ktorý bol schválený 

Európskou komisiou (ďalej len „EK“) dňa 7. novembra 2007.  

Za hodnotenie Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) je zodpovedný 

RO pre OPV, úlohy ktorého vykonáva sekcia európskych záležitostí (SEZ), odbor pre OPV 

MŠ SR. RO pre OPV vykonáva hodnotenie  v zmysle čl. 47 a čl. 48 Nariadenia Rady 

Európskeho spoločenstva (ďalej len „Nariadenie Rady (ES)“) č. 1083/2006 ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ERDF), 

Európskom sociálnom fonde (ESF) a Kohéznom fonde (KF) a ktorým sa zrušuje Nariadenie 

Rady (ES) č. 1260/1999.  

Na hodnotení sa podieľajú aj sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom 

(ďalej len „SORO“), ktorými sú Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ (ďalej len „ASFEU“ 

a Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“).   

Personálne zabezpečenie aktivít hodnotenia OPV 

Úlohy spojené s hodnotením vykonávajú manažéri hodnotenia OPV. V rámci RO pre 

OPV sú vytvorené a obsadené 2 pozície manažérov hodnotenia. Pre potreby vykonávania 

hodnotenia RO pre OPV zriadil Pracovnú skupinu pre hodnotenie OPV (ďalej len „Pracovná 

skupina“). Členovia Pracovnej skupiny zabezpečujú a vykonávajú hodnotenia OPV. Táto 

skupina je šesťčlenná; z nich jeden zamestnanec je vedúcim skupiny, ostatní sú členovia. 

Zloženie skupiny je nasledovné: 2 manažéri hodnotenia z RO pre OPV, 2 manažéri 

programovania z RO pre OPV a 2 zástupcovia SORO – MZ SR a ASFEU. Vedúci skupiny je 

zároveň členom Centrálneho výboru pre hodnotenie NSRR zriadeného ministrom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR.  

Pracovná skupina sa podieľa na tvorbe zadávacích podmienok, podporuje 

vykonávanie hodnotiacich aktivít napríklad tým, že uľahčí prístup k dokumentom alebo k 

dátam a informáciám požadovaným za účelom hodnotenia a pravidelne hodnotí kvalitu 

výstupov hodnotenia. V prípade potreby môžu byť na stretnutia pracovnej skupiny prizvaní 

konzultanti/experti.  

Externé hodnotenie bude realizované mimo štruktúr RO pre OPV nezávislými odborníkmi 

(inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou). Nezávislí externí hodnotitelia sa  na základe 

písomnej zmluvy zaviažu k úzkej spolupráci s internými kapacitami RO pre OPV  pri plánovaní a 

vykonávaní procesov hodnotenia. 

Príprava Stratégie hodnotenia OPV a Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007-

2013 

Pracovná skupina pre hodnotenie zložená zo zástupcov RO  vypracovala v priebehu 

mája 2008 prvý návrh Stratégie hodnotenia OP Vzdelávanie, ktorá obsahovala aj plán 

strategických hodnotení OPV.  

V procese prípravy bola Stratégia hodnotenia OPV konzultovaná aj so zástupcami EK. 

Následne bola Stratégia hodnotenia OPV zaslaná na pripomienkovanie obom SORO – 

ASFEU a MZ SR. Vznesené pripomienky boli zapracované, resp. v prípade rozporu 



konzultované. Následne bola Stratégie hodnotenia OPV zaslaná prostredníctvom elektronickej 

pošty členom Monitorovacieho výboru (ďalej len „MV“) pre OPV na pripomienkové konanie. 

Po zapracovaní pripomienok SORO a členov MV bola finálna podoba Stratégia hodnotenia 

OPV dňa 25. augusta 2008 elektronickou poštou predložená členom MV na schválenie 

prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam). 

Stratégia hodnotenia OPV bola schválená členmi MV pre OPV dňa 9. septembra 2008 

prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam). 

Dňa 19. septembra 2008 (s účinnosťou od nasledujúceho dňa) CKO vydalo Metodický 

pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 

2007 – 2013. Metodický pokyn stanovoval termín na prepracovanie plánov hodnotení OP aj 

tým orgánom, ktoré predložili svoje plány hodnotení pred termínom vydania tohto 

Metodického pokynu. Následne boli dňa 16. decembra 2008 predložené RO pripomienky zo 

strany CKO k Stratégii hodnotenia OPV. Na základe týchto pripomienok a Metodického 

pokynu č. 5 bol vypracovaný nový Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013, 

ktorý bol predložený CKO na posúdenie dňa 11. februára 2009. Dňa 18. februára 2009 CKO 

vyjadrilo svoje súhlasné stanovisko s predloženým Plánom hodnotení OPV na programové 

obdobie 2007 – 2013.  

V rámci prípravy Stratégie hodnotenia OPV bola na odbore pre OPV vytvorená 

Pracovná skupina pre hodnotenie. Členmi Pracovnej skupiny boli 2 manažéri hodnotenia z 

RO pre OPV, manažér programovania z RO pre OPV a manažér monitorovania z RO pre 

OPV. Následne po vypracovaní Stratégie hodnotenia boli do pracovnej skupiny ako členovia 

prizvaní aj zástupcovia SORO – MZ SR a ASFEU. Neskôr bolo zloženie pracovnej skupiny 

upravené a jej členmi sú: 2 manažéri hodnotenia z RO pre OPV, 2 manažéri programovania z 

RO pre OPV a 2 zástupcovia SORO – MZ SR a ASFEU. V tomto zložení je pracovná skupina 

zadefinovaná aj v Pláne hodnotení OPV. 

Prehľad aktivít hodnotenia OPV vykonaných v roku 2008 

V roku 2008 RO pre OPV nevykonal žiadne hodnotenie OPV, nakoľko prvé zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli podpísané až v druhej polovici roku 

2008 a prvé priebežné výsledky budú k dispozícii až v roku 2009. 

 

VYPRACOVAL:  

 

Mgr. Petra Rosinčinová,  

 

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

 

SCHVÁLIL:  

PhDr. Miriam Kováčiková,        ........................ 

generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí 


