
Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 

 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch 

hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 

2013 

 

 

 

 

 

Marec 2014 



Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ 

SR“) je riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „RO OPV“), ktorý 

bol schválený Európskou komisiou dňa 07.11.2007.  

 

Zodpovednosť RO OPV za hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 
Za hodnotenie operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) bol v roku 2013 

zodpovedný RO OPV, úlohy ktorého vykonávalo k 31.12.2013 MŠVVaŠ SR, sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre OPV.  

 

Personálne zabezpečenie hodnotení operačného programu Vzdelávanie 
Z personálneho hľadiska za vypracovanie stratégie hodnotenia, plánu hodnotení, súhrnných 

správ o aktivitách hodnotenia OPV, zabezpečenie externého a realizáciu interného hodnotenia 

pomoci zodpovedá manažérka hodnotenia OPV – Mgr. Petra Rosinčinová.  

Okrem činností spojených so zabezpečením hodnotenia pomoci z OPV vykonáva manažérka 

hodnotenia aj nasledovné činnosti: zodpovedá za sledovanie napĺňania cieľov OPV 

a ukazovateľov, spolupracuje pri príprave výročnej správy o vykonávaní OPV, sleduje a 

vyhodnocuje údaje v ITMS, kontroluje polročné monitorovacie správy sprostredkovateľských 

orgánov pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), vypracováva podklady o plnení cieľov 

horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v rámci realizácie OPV a spolupracuje s 

koordinátorom uvedenej horizontálnej priority, navrhuje úpravu a aktualizuje Interný manuál 

procedúr RO OPV, spoluorganizuje zasadnutia monitorovacieho výboru a výročné stretnutia 

OPV. Podieľa sa na príprave koncepčných a metodických dokumentov súvisiacich 

s programovým obdobím 2014-2020. V prípade rozhodnutia riaditeľa odboru plní aj úlohy 

iných manažérov v zmysle platného Interného manuálu procedúr RO OPV.  

 

Prehľad absolvovaných vzdelávaní  
Manažérka hodnotenia OPV sa v roku 2013 zúčastnila nasledovnej vzdelávacej aktivity: 

 školenie Programové obdobie 2014 – 2020 úroveň I. a II, dňa 01.03.2013, 

organizované Centrálnym koordinačným orgánom. 

 

Iné aktivity 
Manažérka hodnotenia OPV sa v roku 2013 zúčastnila nasledovných aktivít súvisiacich 

s monitorovaním a hodnotením: 

 seminár k nastavovaniu cieľov ESF dňa 14.03.3013 v Bruseli, Belgicko, organizovaný 

EK, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG, Evaluation and Impact 

Assessment Unit; 

 seminár Prístup založený na výsledkoch v ESF v programovom období 2014 - 2020: 

Skúmanie možností  v hodnotení, v dňoch 16.-17.10.2013 v Nantes, Francúzsko, 

organizovaný Ministerstvom práce Francúzska, Riaditeľstvo pre zamestnanosť 

a odborné vzdelávanie; 

 seminár k problematike definovania merateľných ukazovateľov v kontexte návrhu 

Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 (ďalej len „OP ĽZ“), dňa 28.11.2013 

v Bratislave, organizovaný v spolupráci MPSVR SR a zástupcov EK. 

 

Informácie o aktivitách hodnotenia vykonaných v roku 2013 

Rozpracované aktivity 

V roku 2013 RO OPV pracoval na zadefinovaní evaluačných otázok k plánovanému 

tematickému hodnoteniu „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít”, ktoré plánuje RO OPV vykonať v roku 2014. 
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Uskutočnené aktivity 

V roku 2013 neprebiehala realizácia žiadneho hodnotenia. 

 

Nezrealizované aktivity 

Na rok 2013 bola naplánovaná realizácia tematického hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie 

realizácie projektov zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“. 

Jeho vykonanie bolo presunuté na rok 2014 z dôvodu dostupnosti čo najširšieho rozsahu 

údajov potrebných pre hodnotenie. Realizácia projektov opatrenia 3.1, tak dopytovo-

orientovaných, ako aj národných, sa naplno rozbehla najmä v rokoch 2012 – 2013 a v rámci 

projektov je možné sledovať postupné dosahovanie stanovených cieľov. Zámerom RO OPV 

je vyhodnotiť projekty v čo najpokročilejšej fáze implementácie, aby bol obraz o výsledkoch 

OPV dosiahnutých v oblasti zvyšovania vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK  komplexný 

a reálny. 

 

Aktivity v oblasti hodnotenia zamerané na prípravu programového obdobia 2014-2020 

Ex-ante hodnotenie: 

Za realizáciu ex-ante hodnotenia OP ĽZ je ako riadiaci orgán zodpovedné MPSVR SR. 

Zhotoviteľom ex-ante hodnotenia je na základe výsledku verejného obstarávania firma IBS 

SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva s ex-ante hodnotiteľom nadobudla účinnosť dňa 22.08.2013.   

MŠVVaŠ SR ako budúci SORO pre prioritnú os Vzdelávanie poskytuje ex-ante hodnotiteľovi 

plnú súčinnosť a to tak formou zasielania relevantných podkladov, ako aj formou osobných 

stretnutí.  

Prvá správa z ex-ante hodnotenia OP ĽZ bola predložená dňa 30.09.2013.  

 

Oblasť monitorovania a merateľných ukazovateľov:   

MŠVVaŠ SR ako budúci SORO pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ v roku 2013 pracoval na 

príprave a nastavení systému monitorovania a merateľných ukazovateľov. V rámci prípravy 

jednotlivých verzií OP ĽZ boli vyberané spoločné ukazovatele a vypracované špecifické 

ukazovatele výstupu, výsledku a dlhodobého výsledku. MŠVVaŠ SR rovnako upravovalo 

zoznam merateľných ukazovateľov v závislosti od pripomienok EK, ex-ante hodnotiteľa 

a partnerov k jednotlivým pracovným verziám OP ĽZ.  

 

Stručné zhrnutie sledovaného obdobia 

V roku 2013 bola nosnou témou v oblasti hodnotenia a monitorovania najmä príprava nového 

programového obdobia. Nové programové obdobie 2014-2020 prináša odlišné postupy a 

zásadné zmeny v spôsobe monitorovania a hodnotenia pomoci z ESF, preto bola oblasti 

prípravy merateľných ukazovateľov, systému monitorovania a hodnotenia venovaná rozsiahla 

pozornosť a aktivita.  

RO OPV sa zároveň pripravoval na realizáciu plánovaného tematického hodnotenia 

„Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít“ overovaním dostupnosti údajov pre hodnotenie a prípravou evaluačných otázok.  

 

VYPRACOVAL:  

Mgr. Petra Rosinčinová      ....................... 

manažérka hodnotenia  OPV   
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SCHVÁLIL:  

Mgr. Veronika Paľková      ....................... 

riaditeľka odboru pre OPV 

 

Ing. Peter Viglaš,       ....................... 

generálny riaditeľ 

sekcie štrukturálnych fondov EÚ  

  


