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Úvod 

Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) na rok 2015 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 2015 

2.1 Hodnotenie „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít“ 

Názov a časový rámec hodnotenia 

RO OPV plánuje v roku 2015 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 

pravdepodobne realizované ako kombinácia interného hodnotenia s využitím služieb 

externých expertov. 

Finančná alokácia 

Nebola určená.  

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 dopytovo-orientovaných aj národných 

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 

zameraných na riešenie vzdelanostnej úrovne žiakov/osôb pochádzajúcich z MRK.  
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2. 2 Výskum verejnej mienky 

V nadväznosti na ods. 2 čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a pre potreby 

vyhodnotenia výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v súvislosti so 

zviditeľnením a zvýšením povedomia o operačných programoch OPV a OP Výskum a vývoj 

(ďalej len „OPVaV“) a s úlohou, ktorú zohráva EÚ, ako sa ustanovuje v čl. 2 ods. 2 písm. e) 

vykonávacieho nariadenia, zorganizujú RO pre OPV a RO pre OPVaV výskum verejnej 

mienky, ktorý bude venovaný percentu poznania úlohy EÚ, OPV a OPVaV, funkcie RO a 

SORO, jednotlivých opatrení a výziev na základe doterajších opatrení v oblasti informovania 

a publicity. Výskum verejnej mienky bude realizovaný na primeranej vzorke respondentov. 

Termín realizácie: II. polrok 2015 

Zodpovednosť: MŠVVaŠ SR ako RO OPV a RO OPVaV 

Predpokladané finančné náklady : 10 000 EUR s DPH (náklady RO OPV) 

 

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

3.1 Zmena termínu realizácie plánovaného  tematického hodnotenia 

Realizácia tematického hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie realizácie projektov 

zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ bola naplánovaná na rok 

2014. Jeho vykonanie bolo presunuté na rok 2015 z dôvodu dostupnosti čo najširšieho 

rozsahu údajov potrebných pre hodnotenie. Okrem faktu, že realizácia projektov opatrenia 

3.1, tak dopytovo-orientovaných, ako aj národných, sa naplno rozbehla až v rokoch 2012 – 

2013, dôvodom na posun realizácie hodnotenia na rok 2015 bolo aj spustenie realizácie 

nového národného projektu v rámci opatrenia 3.1 v máji 2014 pod názvom "PRINED-PRojekt 

INkluzívnej EDukácie", ktorého cieľom je podporiť inklúziu v prostredí materských a 

základných škôl skvalitnením diagnostického procesu a vytvorením inkluzívneho tímu 

pedagogických a odborných zamestnancov, ich prípravou a vzdelávaním smerom k napĺňaniu 

ideí inkluzívneho vzdelávania aj s cieľom zníženia zaraďovania detí z MRK do špeciálnych 

škôl a špeciálnych tried základných škôl. Zámerom RO OPV je vyhodnotiť tak projekty v čo 

najpokročilejšej fáze implementácie resp. projekty riadne ukončené, ako aj čiastkové výstupy 

projektu PRINED tak, aby bol obraz o výsledkoch OPV dosiahnutých v oblasti zvyšovania 

vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK  komplexný a reálny.  
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