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

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

ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 7. novembra 2007.  

 

Zodpovednosť RO pre OPV za hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 

Za hodnotenie operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) bol v roku 2010 

zodpovedný RO pre OPV, úlohy ktorého vykonávalo MŠVVaŠ SR, sekcia európskych 

záleţitostí, odbor pre OPV v spolupráci so sekciou ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ. RO 

pre 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“).  

 

Personálne zabezpečenie hodnotení operačného programu Vzdelávanie 

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 pracovná skupina bola v roku 2010 šesťčlenná; jeden zamestnanec bol 

vedúcim pracovnej skupiny, ostatní zamestnanci členmi pracovnej skupiny. Zloţenie 

pracovnej skupiny bolo nasledovné: 2 manaţéri hodnotenia z RO pre OPV, 2 manaţéri 

programovania z RO pre OPV a 2 zástupcovia sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim 

orgánom (ďalej len „SORO“) – Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 

„MZ SR“) a Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 

fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“).  

 

Prehľad aktivít hodnotenia vykonaných v roku 2009 

Operatívne hodnotenie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“ 

 

V období od novembra 2009 do marca 2010 bolo realizované externé operatívne hodnotenie 

na tému „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OPV“.  Uvedené hodnotenie bolo vykonané  

na základe Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Plán 

hodnotení OPV“). Hodnotenie bolo realizované externým hodnotiteľom, spoločnosťou Ernst 

& Young, k.s. Zmluva s externým hodnotiteľom bola uzatvorená dňa 18.11.2009, týmto dňom 

začala realizácia samotného hodnotenia. Záverečná hodnotiaca správa v slovenskom a 

anglickom jazyku bola externým hodnotiteľom predloţená dňa 26.4.2010. Hodnotenie bolo 

zamerané na obdobie od 7. 11. 2007 (schválenie OPV) do 30. júna 2009.  

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

EUR s DPH.  

Cieľom hodnotenia bolo posúdenie efektivity činnosti RO pre OPV, SORO, analýza 

nastavenia systému riadenia a systému implementácie OPV. Hodnotenie zároveň posudzovalo 

činnosť dostupných administratívnych kapacít zapojených do implementácie OPV. Hlavnými 

oblasťami, ktorými sa hodnotenie zaoberalo boli: zhodnotenie systému riadenia, koordinácie a 

spolupráce, transparentnosť a efektívnosť systému implementácie. Hodnotenie bolo zároveň 



zamerané aj na  posúdenie efektivity činnosti Monitorovacieho výboru pre OPV (ďalej len „ 

MV pre OPV“) a plnenia jeho úloh. 

 

Z pohľadu metodológie boli pre realizáciu hodnotenia s ohľadom na typy evaluačných otázok 

pouţité nasledovné nástroje: 

 

- analýzy vstupov a relevantnej dokumentácie;  

- dotazníkový prieskum (s vyuţitím otázok v pracovnej matici otázok);  

- štruktúrované rozhovory;  

- focus group pre prediskutovanie vykonaných zistení. 

 

Hodnotiteľ celkovo vyhodnotil systém riadenia OPV ako účinný a prispievajúci k efektívnej 

implementácii OPV. V rámci hodnotenia však identifikoval určité nedostatky, ktorých 

riešenie by prispelo k zefektívneniu a zlepšeniu systému riadenia, koordinácie a spolupráce na 

úrovni všetkých implementačných orgánov. Hodnotiteľ tieţ konštatoval, ţe počas realizácie 

hodnoteného obdobia, ako aj v priebehu samotného hodnotenia pozoroval snahu RO pre OPV 

riešiť vznikajúce problémy a prispievať tak k celkovému napĺňaniu cieľov operačného 

programu. 

 

V nadväznosti na identifikované nedostatky hodnotiteľ navrhol realizovať opatrenia, ktoré 

odporúčal realizovať na zmiernenie, resp. odstránenie identifikovaných slabých miest. 

Jednotlivé odporúčania boli rozdelené podľa relevancie pre RO a pre obidva SORO – ASFEU 

a MZ SR, ako aj MV pre OPV. Odporúčania boli zároveň špecifikované do nasledovných 

tematických oblastí:  

 

- špecifiká systému riadenia: hodnotiteľ odporúča RO apelovať na Centrálny 

koordinačný orgán (ďalej len „CKO“), resp. na EK v súvislosti s častou frekvenciou zmien a 

zohľadnením špecifík ESF v porovnaní s ERDF, ako aj postupovať koordinovane s inými 

riadiacimi orgánmi a spoločne navrhovať spôsoby zjednodušenia procesov Systému riadenia 

ŠF a KF; 

- komunikačné a informačné toky: hodnotiteľ odporúča intenzívnejšie vyuţívanie 

vzájomnej elektronickej komunikácie medzi RO pre OPV a SORO, SORO AFEU tieţ 

odporúča zabezpečenie informovanosti najniţších úrovní zamestnancov zo strany vedenia. 

Hodnotiteľ zároveň navrhuje zriadenie trvalej/priebeţnej platformy medzi RO pre OPV a 

SORO pre obojstranné návrhy na zlepšenie a vykonávanie úloh v rámci OPV; 

- administratívne kapacity: hodnotiteľ odporúča dôslednejšie vyuţívanie vlastných 

administratívnych kapacít;   

- podpora kvality výstupov administratívnych kapacít prostredníctvom školiacich a 

vzdelávacích aktivít: hodnotiteľ odporúča častejšiu organizáciu praktických workshopov, 

obom SORO odporúča zvýšenie miery školení v oblasti projektového, finančného 

manaţmentu, jazykového vzdelávania, práce s ITMS, verejného obstarávania atď. Obom 

SORO tieţ v oblasti kvality výstupov odporúča dôslednejšiu kontrolu správnosti 

vypracovávaných dokumentov a zintenzívnenie komunikácie s RO pre predchádzanie 

chybovosti z dôvodu rôznych nejasností;   



- časové hľadisko implementácie: hodnotiteľ obom SORO odporúča dôslednejšie 

dodrţiavanie termínov na vykonanie stanovených úloh. RO pre OPV hodnotiteľ  odporúča 

včasné informovanie zainteresovaných subjektov v prípade identifikovania problémových 

oblastí a zmierniť tak dopady oneskorenia alebo nezrozumiteľnosti ich riešenia; 

- podpora ITMS: hodnotiteľ odporúča pravidelne komunikovať problémy funkcionality 

ITMS so zodpovednými osobami a aktívne sledovať ich riešenie. Hodnotiteľ taktieţ odporúča 

RO iniciovať nezávislý audit ITMS za účelom preverenia jeho funkčnosti a návrhov zlepšení; 

- zapojenie MV pre OPV: hodnotiteľ odporúča členom MV pre OPV aktívnejší prístup 

k programovaniu a monitorovaniu samotnej implementácie OPV a zváţiť organizáciu 

neformálnych stretnutí mimo plánovaných zasadnutí MV pre OPV. 

 

RO pre OPV akceptoval uvedené odporúčania prezentované v záverečnej hodnotiacej správe 

a ako jeden z návrhov na riešenie inicioval I. neformálne zasadnutie MV pre OPV, ktoré sa 

konalo dňa 27.10.2010. 

RO pre OPV zároveň plánuje realizovať aj ďalšie návrhy na zlepšenie odporúčané 

hodnotiteľom. Odpočet prijatých odporúčaní a návrhov bude prezentovaný na riadnom 

zasadnutí MV pre OPV v roku 2011. 

Záverečná hodnotiaca správa bola dňa 27.4.2010 predloţená CKO, členom MV pre OPV 

a EK. V ten istý deň bola Záverečná hodnotiaca správa zverejnená na internetovej stránke 

MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6125.  

 

Tematické hodnotenie „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných 

ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“ 

 

V zmysle schváleného Plánu hodnotení OPV sa v septembri 2010 začala realizácia 

tematického externého hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému 

merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania“. Výber externého 

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

základe splnenia všetkých poţiadaviek a kritérií  poţadovaných v súťaţných podkladoch pre 

vykonanie hodnotenia bola dňa 10.10.2010 uzatvorená zmluva medzi RO a externým 

hodnotiteľom – spoločnosťou IBS SLOVAKIA, s.r.o., tento dátum je zároveň povaţovaný za 

začiatok realizácie hodnotenia. V rámci realizácie je vyhodnocované obdobie od 7.11.2007 

(schválenie OPV) do 30.6.2010. Termín predloţenia Záverečnej hodnotiacej správy v 

slovenskom jazyku je 7.2.2011, v anglickom jazyku 21.2.2011, tento termín je 

predpokladaným termínom ukončenia realizácia tohto hodnotenia.  

Cena za vypracovanie hodnotenia je v zmysle zmluvy s externým hodnotiteľom 10 680 EUR 

s DPH. 

K 31.12.2010 sa hodnotenie nachádzalo vo fáze realizácie. Ku koncu roka 2010 tak RO pre 

OPV malo k dispozícii len predbeţné závery. Ukazovatele programu, prioritných osí a 

opatrení ako aj systém monitorovania sú hodnotiteľom hodnotené ako vysoko uspokojivé a sú 

nastavené tak, aby sledovali ciele OP, prioritných osí a opatrení. Hodnotiteľ ďalej poukázal na 

chybovosť číselníka merateľných ukazovateľov a nedostatky funkčnosti systému ITMS, tieto 

zistenia a ich odstránenie sú však plne v kompetencii CKO.  

 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6125


Vzdelávacie aktivity členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu 

Vzdelávanie 

Členovia pracovnej skupiny sa v priebehu roku 2010 zúčastnili nasledovných 

vzdelávacích aktivít: 

- Hodnotenie verejných politík a programov, realizované Slovenskou 

spoločnosťou pre evaluáciu, o.z., prednášajúci: Martin Obuch. Termín konania: 

26.-27.5.2010 - školenia sa zúčastnili 2 manaţéri hodnotenia RO pre OPV  

a člen pracovnej skupiny za SORO MZ SR; 

- Priebeţné hodnotenie implementácie ŠF a KF, realizované CKO, prednášajúca: 

Ing. Gabriela Izáková. Termín konania: 11.10.2010 - školenia sa zúčastnil  

manaţér hodnotenia RO pre OPV  a člen pracovnej skupiny za SORO MZ SR; 

- Systém hodnotenia NSRR a doterajšie skúsenosti z oblasti hodnotenia, 

realizované CKO, prednášajúca: Ing. Gabriela Izáková. Termín konania: 

10.11.2010  - školenia sa zúčastnil  manaţér hodnotenia RO pre OPV; 

 

Zmeny v Pláne hodnotení OPV  na rok 2010 vo vzťahu k Plánu hodnotení OPV na 

programové obdobie 2007 – 2013 

Vo vzťahu k Plánu hodnotení OPV na programové obdobie 2007 – 2013 neboli uskutočnené 

ţiadne zmeny v rámci plánovaných hodnotení na rok 2010.  

 

Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov pre OPV k 31.decembru 2010 

V prílohe č. 1 súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPV sa 

nachádzajú údaje o dosiahnutých hodnotách ukazovateľov pre OPV k 31. decembru 2010. 

Hodnoty sú uvedené na základe plnenia ukazovateľov výsledku na úrovni realizovaných 

projektov. Dosiahnutie nízkych alebo nulových hodnôt ukazovateľov je spôsobené tým, ţe 

projekty sú vo väčšine prípadov v realizácii, prípadne len začínajú svoju realizáciu a výsledné 

hodnoty ukazovateľov budú dosiahnuté aţ na konci realizácie projektov.  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 dosiahnuté hodnoty ukazovateľov pre OPV k 31. 12. 2010   

 

VYPRACOVAL:  

Mgr. Petra Rosinčinová, manaţérka hodnotenia  OPV  ....................... 

SCHVÁLIL:  

Mgr. Roderik Klinda,       ...................... 

generálny riaditeľ SŠF EÚ  



Príloha č. 1 - DOSIAHNUTÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV PRE OPV K 31. 12. 2010 

Typ ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia 
Informačný 

zdroj 

Merná 

jednotka 

Východ

isková 

hodnota 

Dosiahn

utá 

hodnota 

/Rok 

Cieľová hodnota 

/ Rok 

Rok 

2007 

Rok 

2010 
2013 2015 

 PRIORITNÁ OS 1  

 OPATRENIE 1.1.   

výstup 

 

Počet novovytvorených 

vzdelávacích programov  

 

Z toho: ZŠ, SŠ 

 počet novovytvorených vzdelávacích programov, študijných odborov 

a programov na ZŠ a SŠ podporených z OPV, ktoré prostredníctvom 

svojich cieľov, metód a foriem budú viesť k zvýšeniu kvality 

vzdelávania 

ITMS počet 0 419 50 50 

výstup 

 

Počet pedagogických 

zamestnancov, ktorí absolvovali 

programy ďalšieho vzdelávania 

 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:   

vo veku 15 – 24 rokov 

vo veku 55 – 64 rokov 

počet pedagogických zamestnancov , ktorí úspešne absolvovali kurzy  

(na základe získania príslušného osvedčenia) ďalšieho vzdelávania  

pedagogických zamestnancov podporené z OPV 

ITMS počet 0 0 50 000 50 000 

výstup 

 

Počet školiacich kurzov pre 

pedagogických zamestnancov 

 

 počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov 

podporených z OPV 
ITMS počet 0 587 15 15 

výsledok 

 

Školy úspešné pri opakovanom 

hodnotení kvality  

 

Z toho: ZŠ, SŠ 

percento škôl, príjemcov projektov OPV, ktoré pri opakovanom 

hodnotení kvality podmienok, výsledkov a riadenia dosiahli lepšie 

výsledky ako pri prvom hodnotení 

ŠŠI % 0 0 90 90 



výsledok 

 

Miera uplatnenia absolventov SŠ  

 

Z toho 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa postavenia na trhu práce: 

neaktívne osoby - študujúci alebo 

účastníci odbornej prípravy 

zamestnaní 

 

 podiel absolventov vzdelávacích programov SŠ podporených z OPV, 

ktorí sa do 12 mesiacov úspešne umiestnili na trhu práce, resp. 

v nadväzujúcom stupni vzdelávania na celkovom počte absolventov 

ITMS, ŠIOV % 0 0 80 80 

 
OPATRENIE 1.2.  

výstup 

 

Počet novovytvorených 

vzdelávacích programov 

 

 

počet novovytvorených študijných programov na VŠ podporených z 

OPV, ktoré prostredníctvom svojich cieľov, metód a foriem budú viesť 

k zvýšeniu kvality vzdelávania 
ITMS počet 0 3 70 70 

výstup 

 

Podiel zamestnancov výskumu a 

vývoja zapojených do ďalšieho 

vzdelávania 

 

Z toho 

Podľa pohlavia:  
ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov 

vo veku 55 – 64 rokov 

percento zamestnancov výskumu a vývoja, vrátane vysokoškolských 

pedagógov - úspešných absolventov  (na základe získania príslušného 

osvedčenia) programov ďalšieho vzdelávania podporených z OPV z 

celkového počtu zamestnancov výskumu a vývoja 

ITMS % 0 0,58 30 30 

výstup 

 

Počet projektov na podporu 

ľudských zdrojov v centrách 

excelentnosti na VŠ a v SAV 

počet projektov na podporu rozvoja ľudských zdrojov v centrách 

excelentnosti na VŠ a v SAV podporených z OPV, v ktorých je 

koncentrovaný vedecko-výskumný potenciál a zdroje pre inovatívny 

výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých 

vedných oblastiach, smerujúci k novým metódam a postupom 

s medzinárodným dopadom 

ITMS počet 0 0 20 20 



výstup 

 

Miera zapojenia zamestnancov 

výskumu a vývoja do 

nadnárodných výskumných 

projektov 

 

 

 

podiel zamestnancov výskumu a vývoja na VŠ a v ostatných 

inštitúciách výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných 

projektov podporených z OPV na celkovom počte zamestnancov 

výskumu a vývoja v SR ITMS % 0 0 20 20 

výstup 

 

Počet partnerstiev a sietí vývoja 

a inovácií podporených z OPV 

počet partnerstiev v rámci zapojenia VŠ a organizácií výskumu 

a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií 

podporených z OPV s cieľom prepájať expertné výskumné a inovačné 

pracoviská z akademickej a priemyselnej sféry, prekonávať bariéry 

medzi výskumom a praxou a podporovať transfer poznatkov a vysoko-

odborných expertíz z výskumu do ekonomiky 

ITMS počet 0 0 30 30 

 výsledok 

 

Podiel VŠ, ktoré si 

prostredníctvom OPV zvýšili 

efektívnosť a kvalitu 

manažmentu 

 

percento vysokých škôl, ktoré prostredníctvom realizácie projektov 

podporených z OPV zvýšili efektívnosť a kvalitu manaţmentu 

z celkového počtu VŠ ITMS, ÚIPŠ % 0 0 50 50 

 výsledok 

 

Podiel partnerstiev a sietí vývoja 

a inovácií existujúcich po 

ukončení podpory z OPV 

percento partnerstiev v rámci zapojenia VŠ a organizácií výskumu 

a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií 

existujúcich po ukončení podpory z OPV 

 

ITMS % 0 0 80 80 

 výsledok 

 

Miera uplatnenia absolventov 

VŠ na trhu práce 

podiel absolventov študijných programov VŠ podporených z OPV, 

ktorí sa do 12 mesiacov úspešne umiestnili na trhu práce, na celkovom 

počte účastníkov týchto programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITMS,ÚIPŠ % 0 0 90 90 



 PRIORITNÁ OS 2  

 OPATRENIE 2.1.   

 

výstup 

 

Počet lektorov, ktorí absolvovali 

programy ďalšieho vzdelávania  

 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov  

vo veku 55 – 64 rokov 

 

počet lektorov, ktorí úspešne absolvovali  (na základe získania 

príslušného osvedčenia) kurzy ďalšieho vzdelávania podporené z OPV; 

„Lektor“ pôsobí vo  vzdelávacích aktivitách vzdelávacích ustanovizní 

v rámci ďalšieho vzdelávania. Musí spĺňať odbornú spôsobilosť. 

 

ITMS počet 0 0 1 000 1 000 

výstup 

 

Počet podporených programov 

ďalšieho vzdelávania 

počet programov ďalšieho vzdelávania  podporených z OPV, okrem 

programov zameraných na pedagogických zamestnancov, 

vysokoškolských pedagógov a zamestnancov výskumu a vývoja   
ITMS počet 0 131 150 150 

výstup 

 

Počet novovytvorených sietí  

vytvorených v rámci učiacich sa 

regiónov 

 

počet novovytvorených miestnych a regionálnych sietí (minimálne 3 

partnerov) rozličných inštitúcií vytvorených v rámci učiacich sa 

regiónov podporených z OPV 

 

ITMS počet 0 0 20 20 

výsledok 

 

Podiel sietí  

vytvorených v rámci učiacich sa 

regiónov 

existujúcich po ukončení 

podpory z OPV  

percento sietí  vytvorených v rámci učiacich sa regiónov existujúcich 

po ukončení podpory z OPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITMS % 0 0 80 80 



 
OPATRENIE 2.2.  

výstup 

 

Podiel zdravotníckych 

pracovníkov, ktorí absolvovali 

programy ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov 

 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov  

vo veku 55 – 64 rokov 

 

podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali programy 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podporené z OPV 

z celkového počtu zdravotníckych pracovníkov rezortu 

ITMS % 0 

0,12% 

Ţ – 63% 

M – 

37% 

15-24r – 

0 

55-64r – 

0 

7 7 

výstup 

 

Počet vzdelávacích programov 

ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov 

počet novovytvorených a inovovaných programov ďalšieho 

vzdelávania (vzorových programov) v zdravotníctve podporených z 

OPV 
ITMS, MZ 

SR 
počet 0 0 20 20 

výsledok 

 

Podiel zdravotníckych 

pracovníkov, ktorí po ukončení 

programov ďalšieho vzdelávania 

zotrvali v systéme zdravotníctva. 

 

Z toho  

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov  

vo veku 55 – 64 rokov 

 

podiel zdravotníckych pracovníkov po ukončení vzdelávacích 

programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

podporených z OPV, ktorí po 12 mesiacoch od ukončenia 

vzdelávacieho programu vykonávajú odborné pracovné činnosti, 

špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti 

zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITMS, MZ 

SR 
% 0 

100% 

Ţ – 63% 

M – 

37% 

15-24r – 

0 

55-64r – 

0 

80 80 



 PRIORITNÁ OS 3  

 OPATRENIE 3.1.   

výstup 

 

Počet žiakov z MRK zapojených 

do  programov vzdelávania  

 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

 

 

počet ţiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí 

absolvovali programy vzdelávania podporené z OPV  

ITMS počet 0 4535 7 000 7 000 

výstup 

 

Počet programov formálneho 

vzdelávania pre žiakov z MRK 

  

 

počet programov vzdelávania so zameraním na ţiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít, podporených z OPV 
ITMS počet 0 14 7 7 

výstup 

 

Počet osôb, ktoré sa podieľajú na 

sociálnej inklúzii osôb s MRK, 

vyškolených v rámci programov 

ďalšieho vzdelávania 

 

Z toho 

Podľa pohlavia:   

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov  

vo veku 55 – 64 rokov  

Podľa dosiahnutého vzdelania:  

vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

pomaturitné neuniverzitné 

vzdelávanie (ISCED 4) 

univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

  

počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb 

pochádzajúcich z MRK, vyškolených v programoch ďalšieho 

vzdelávania podporených z OPV 

ITMS počet 0 0 5 000 5 000 



výstup 

 

Počet programov ďalšieho 

vzdelávania pre osoby 

podieľajúce sa na sociálnej 

inklúzii osôb s MRK 

 

 

 

počet programov ďalšieho vzdelávania podporených z OPV so 

zameraním na osoby, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb s 

MRK 

 ITMS počet 0 0 15 15 

výsledok 

 

Miera umiestnenia absolventov 

programov formálneho 

vzdelávania pre osoby s MRK 

 

Z toho 

Podľa pohlavia:  

ţeny 

muţi 

Podľa postavenia na trhu práce: 

neaktívne osoby - študujúci alebo 

účastníci odbornej prípravy 

zamestnaní 

 

 

podiel absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby 

s MRK podporených z OPV, ktorí sa do 12 mesiacov po ukončení 

vzdelávania úspešne umiestnili na trhu práce a v nadväzujúcom stupni 

vzdelávania na celkovom počte účastníkov programov 

ITMS % 0 0 40 40 



výsledok 

 

Miera umiestnenia absolventov 

programov ďalšieho vzdelávania 

pre osoby z MRK 

 

Z toho  

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15-24 rokov              

vo veku 55 – 64 rokov 

Podľa dosiahnutého vzdelania:  

základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

 

podiel absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby z MRK 

podporených z OPV, ktorí sa do 12 mesiacov po ukončení vzdelávania 

úspešne umiestnili na trhu práce na celkovom počte účastníkov 

programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITMS % 0 0 40 40 

 
OPATRENIE 3.2.  

výstup 

 

 

Počet žiakov zo SZP a ŠVVP 

zapojených do  programov 

vzdelávania  

 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa skupín zraniteľnosti: 

menšiny (ţiaci 

z marginalizovaných rómskych 

komunít) 

zdravotne postihnutí 

iní znevýhodnení ľudia 

 

počet ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí absolvovali programy 

vzdelávania podporené z OPV  

ITMS počet 0 60 3 000 3 000 



výstup 

 

Počet programov formálneho 

vzdelávania pre žiakov zo SZP 

a žiakov zo ŠVVP  

  

 

počet programov vzdelávania so zameraním na ţiakov  zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami podporených z OPV ITMS počet 0 0 8 8 

výstup 

 

Počet osôb, ktorí sa podieľajú na 

sociálnej inklúzii osôb 

s osobitými vzdelávacími 

potrebami  vyškolených v rámci 

programov ďalšieho vzdelávania 

 

Z toho 

Podľa pohlavia:   

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov  

vo veku 55 – 64 rokov  

Podľa dosiahnutého vzdelania:  

vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

pomaturitné neuniverzitné 

vzdelávanie (ISCED 4) 

univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 

6) 

  

počet osôb, ktorí sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb s osobitými 

vzdelávacími potrebami , vyškolených v programoch ďalšieho 

vzdelávania podporených z OPV 

ITMS počet 0 0 30 000 30 000 

výstup 

 

Počet programov ďalšieho 

vzdelávania pre osoby 

podieľajúce sa na sociálnej 

inklúzii osôb s osobitými 

vzdelávacími potrebami   

 

 

 

 

počet programov ďalšieho vzdelávania podporených z OPV so 

zameraním na osoby, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb 

s osobitými vzdelávacími potrebami   

ITMS počet 0 0 20 20 



výsledok 

Miera umiestnenia absolventov 

programov formálneho 

vzdelávania pre osoby 

s osobitými vzdelávacími 

potrebami   
 

Z toho 

Podľa pohlavia:  

ţeny 

muţi 

Podľa skupín zraniteľnosti: 

menšiny  (ţiaci 

z marginalizovaných rómskych 

komunít) 

zdravotne postihnutí 

iní znevýhodnení ľudia 

Podľa postavenia na trhu práce: 

neaktívne osoby - študujúci alebo 

účastníci odbornej prípravy 

zamestnaní 

 

podiel absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby 

s osobitými vzdelávacími potrebami podporených z OPV, ktorí sa do 

12 mesiacov po ukončení vzdelávania úspešne umiestnili na trhu práce 

a v nadväzujúcom stupni vzdelávania na celkovom počte účastníkov 

programov 

ITMS % 0 0 40 40 



výsledok 

Miera umiestnenia absolventov 

programov ďalšieho vzdelávania 

pre osoby s osobitými 

vzdelávacími potrebami 

 

Z toho  

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15-24 rokov              

vo veku 55 – 64 rokov 

Podľa skupín zraniteľnosti: 

menšiny  (ţiaci 

z marginalizovaných rómskych 

komunít) 

zdravotne postihnutí 

iní znevýhodnení ľudia 

Podľa dosiahnutého vzdelania:  

základné alebo niţšie stredné 

vzdelanie (ISCED 1 a 2) 

vyššie stredné vzdelanie (ISCED 

3) 

 

podiel absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby 

s osobitými vzdelávacími potrebami podporených z OPV, ktorí sa do 

12 mesiacov po ukončení vzdelávania úspešne umiestnili na trhu práce 

na celkovom počte účastníkov programov 

ITMS % 0 0 40 40 

 PRIORITNÁ OS 4  

 OPATRENIE 4.1.   

výstup 

 

 

Počet novovytvorených 

vzdelávacích programov  

 

Z toho: ZŠ, SŠ 

 

Počet novovytvorených vzdelávacích programov a študijných odborov 

na ZŠ a SŠ podporených z OPV, ktoré prostredníctvom svojich cieľov, 

metód a foriem budú viesť k zvýšeniu kvality vzdelávania  ITMS počet 0 45 50 50 



výstup 

 

Počet pedagogických 

zamestnancov, ktorí absolvovali 

programy ďalšieho vzdelávania 

 

Z toho  

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov 

vo veku 55 – 64 rokov 

 

počet pedagogických zamestnancov , ktorí úspešne absolvovali kurzy 

ďalšieho vzdelávania (na základe získania príslušného osvedčenia) 

pedagogických zamestnancov podporené z OPV, na celkovom počte 

pedagogických zamestnancov  v BA kraji 

MŠ SR, ŠŠI počet 0 0 3 000 3 000 

výstup 

 

Počet školiacich kurzov pre 

pedagogických zamestnancov 

počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov 

podporených z OPV 
ITMS počet 0 172 15 15 

  výsledok 

 

Školy úspešné pri opakovanom 

hodnotení kvality  

 

Z toho: ZŠ, SŠ 

 

 

percento škôl, príjemcov projektov OPV, ktoré pri opakovanom 

hodnotení kvality podmienok, výsledkov a riadenia dosiahli lepšie 

výsledky ako pri prvom hodnotení 
ŠŠI % 0 0 90 90 

 
OPATRENIE 4.2.  

výstup 

 

 

Počet novovytvorených 

študijných programov  

 

 

Počet novovytvorených študijných programov na VŠ podporených z 

OPV, ktoré prostredníctvom svojich cieľov, metód a foriem budú viesť 

k zvýšeniu kvality vzdelávania  
ITMS počet 0 147 30 30 



výstup 

 

Podiel zamestnancov výskumu a 

vývoja zapojených do ďalšieho 

vzdelávania 

 

Z toho 

Podľa pohlavia: 

ţeny 

muţi 

Podľa veku:  

vo veku 15 – 24 rokov  

vo veku 55 – 64 rokov 

 

percento zamestnancov výskumu a vývoja, vrátane vysokoškolských 

pedagógov – úspešných absolventov (na základe získania príslušného 

osvedčenia) programov ďalšieho vzdelávania podporených z OPV z 

celkového počtu zamestnancov VaV v BA kraji 

ITMS % 0 0,32 30 30 

výstup 

 

Počet projektov na podporu 

ľudských zdrojov v centrách 

excelentnosti na VŠ a v SAV 

počet projektov na podporu rozvoja ľudských zdrojov v centrách 

excelentnosti na VŠ a v SAV podporených z OPV, v ktorých je 

koncentrovaný vedecko-výskumný potenciál a zdroje pre inovatívny 

výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých 

vedných oblastiach, smerujúci k novým metódam a postupom 

s medzinárodným dopadom 

ITMS počet 0 0 10 10 

výstup 

 

Miera zapojenia zamestnancov 

výskumu a vývoja do 

nadnárodných výskumných 

projektov 

 

 

Podiel zamestnancov výskumu a vývoja na VŠ a v ostatných 

inštitúciách výskumu a vývoja do nadnárodných výskumných 

projektov podporených z OPV na celkovom počte zamestnancov 

výskumu a vývoja v BSK 

ITMS % 0 0 20 20 

výstup 

 

Počet partnerstiev a sietí vývoja 

a inovácií podporených z OPV 

počet partnerstiev v rámci zapojenia VŠ a organizácií výskumu 

a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií 

podporených z OPV s cieľom prepájať expertné výskumné a inovačné 

pracoviská z akademickej a priemyselnej sféry, prekonávať bariéry 

medzi výskumom a praxou a podporovať transfer poznatkov a vysoko-

odborných expertíz z výskumu do ekonomiky 

ITMS počet 0 0 15 15 

  výsledok 

 

Podiel partnerstiev a sietí vývoja 

a inovácií existujúcich po 

ukončení podpory z OPV  

percento partnerstiev v rámci zapojenia VŠ a organizácií výskumu 

a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií 

existujúcich po ukončení podpory z OPV 

 

ITMS % 0 0 80 80 



 
OPATRENIE 4.3.  

  výstup 

 

školenia a prezentácie pre 

žiadateľov o poskytnutie pomoci 

a prijímateľov  

počet školení a prezentácií pre ţiadateľov o poskytnutie pomoci z 

Európskeho sociálneho fondu a prijímateľov 
RO/SORO počet 0 46 10 10 

výsledok 

 

stav kontrahovania alokovaných 

prostriedkov 

stav kontrahovania alokovaných prostriedkov 

RO/SORO % 0 133,56 90 100 

výsledok 

 

stav čerpania alokovaných 

prostriedkov 

stav čerpania alokovaných prostriedkov 

RO/SORO % 0 52,68 70 90 

 PRIORITNÁ OS 5  

 OPATRENIE 5   

výstup 

 

školenia a prezentácie pre 

žiadateľov o poskytnutie pomoci 

a prijímateľov 

počet školení a prezentácií pre ţiadateľov o poskytnutie pomoci z 

Európskeho sociálneho fondu a prijímateľov 
RO/SORO počet 0 89 100 100 

výsledok  

 

stav kontrahovania alokovaných 

prostriedkov 

stav kontrahovania alokovaných prostriedkov 

RO/SORO % 0 77,59 90 100 

výsledok  

stav čerpania alokovaných 

prostriedkov 

stav čerpania alokovaných prostriedkov 

RO/SORO % 0 25,55 70 90 

 


