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Úvod 

Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) na rok 2013 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 pre OPV.  

 

2. Prehľad plánovaných aktivít hodnotenia v roku 2013 

2.1 Hodnotenie „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

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

RO OPV v roku 2013 realizáciu tematického hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie 

realizácie projektov zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“.  

Typ hodnotenia  

Hodnotenie bude vykonané ako plánované tematické hodnotenie. Hodnotenie bude 

realizované interne manažérom hodnotenia OPV v spolupráci s Pracovnou skupinou pre 

hodnotenie OPV zriadenou na RO OPV a ďalšími relevantnými partnermi. 

Finančná alokácia 

Bez nárokov na finančné zdroje.  

Predmet hodnotenia 

Predmetom hodnotenia bude zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít. 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 
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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 

zameraných na riešenie vzdelanostnej úrovne žiakov/osôb pochádzajúcich z MRK.  

 

2.2 Ex-ante hodnotenie operačného programu 

V súlade s článkom 48 návrhu všeobecného nariadenia na programové obdobie 2014-2020 je 

každý členský štát povinný zrealizovať ex-ante hodnotenie s cieľom zvýšiť kvalitu nastavenia 

každého programu. Ex-ante hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou procesu prípravy 

strategických dokumentov. Hodnotenie bude vykonávané súbežne s procesom tvorby 

strategických dokumentov. Hodnotenie bude vykonané pre každý operačný program pod 

vedením orgánu zodpovedného za jeho prípravu a vykonajú ho odborníci funkčne nezávislí 

od orgánov zodpovedných za prípravu a vykonávanie operačného programu. Ex ante 

hodnotenie bude zaslané EK spolu s návrhom operačného programu. 

 

Úlohou ex ante hodnotenia bude posúdiť nasledovné rámcové oblasti: 

 stratégia operačného programu; 

 merateľné ukazovatele, monitorovanie a hodnotenie; 

 konzistencia finančných alokácií; 

 príspevok k stratégii Európa 2020; 

 strategické environmentálne hodnotenie (v prípade relevantnosti). 

 

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

V súvislosti s Plánom hodnotení na rok 2013 neboli v Pláne hodnotení OPV na programové 

obdobie 2007-2013 vykonané žiadne zmeny. 
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