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Riadiaci orgán pre  

Operačný program Vzdelávanie 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  

 

 

Zápisnica z písomného postupu pre prijatie rozhodnutia  

(rozhodovanie per rollam) 

 
Predmet písomného postupu:  Stratégia hodnotenia Operačného programu Vzdelávanie 

 

 

V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007-2013, verzia 2.0, riadiaci orgán je povinný vypracovať plán strategických 

externých hodnotení v termíne do 12 mesiacov od prijatia operačného programu Európskou 

komisiu a zaslať ho Centrálnemu koordinačnému orgánu a členom Monitorovacieho výboru 

pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „monitorovací výbor“) na odsúhlasenie. 

Pracovná skupina pre hodnotenie zloţená zo zástupcov riadiaceho orgánu vypracovala 

v priebehu mája 2008 prvý návrh Stratégie hodnotenia Operačného programu Vzdelávanie 

(ďalej len „OPV“), ktorá obsahovala aj plán strategických hodnotení OPV. V procese 

prípravy bola Stratégia hodnotenia OPV konzultovaná aj so zástupcami Európskej komisie. 

Následne bola Stratégia hodnotenia OPV dňa 30. júna 2008 zaslaná na pripomienkovanie 

obom sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom – Agentúre MŠ SR pre 

štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvu zdravotníctva SR. Vznesené pripomienky boli 

zapracované,  resp. v prípade rozporu konzultované. Vyhodnotenie pripomienok je prílohou 

č.1 zápisnice. 

 

Dňa 24. júla 2008 bola Stratégie hodnotenia OPV zaslaná prostredníctvom elektronickej 

pošty členom Monitorovacieho výboru pre OPV na pripomienkové konanie s termínom 

predloţenia pripomienok do 7. augusta 2008. Pripomienky predloţilo 8 členov 

Monitorovacieho výboru pre OPV. Väčšina pripomienok bola akceptovaná, dve pripomienky 

boli akceptované čiastočne, dve pripomienky neboli akceptované. Vzhľadom na to, ţe 

zapracovanie pripomienok čiastočne pozmenilo  a rozšírilo  obsah Stratégie hodnotenia OPV, 

stratégia bola opätovne predloţená na pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru dňa 

15. augusta 2008 s termínom predloţenia pripomienok do 22. augusta 2008. V stanovenom 

termíne boli predloţené pripomienky od 4 členov monitorovacieho výboru, zväčša 

formálneho charakteru, len jedna pripomienka si vyţiadala doplnenie textu stratégie. 

Vyhodnotenie predloţených pripomienok je prílohou č. 2 zápisnice. 

 

Po zapracovaní pripomienok bola finálna podoba Stratégia hodnotenia OPV (príloha č. 2 

zápisnice) v súlade s čl. 12 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OPV dňa 25. 

augusta 2008 elektronickou poštou predloţená členom monitorovacieho výboru na 

schválenie prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie 

per rollam). Písomný postup bol zvolený z dôvodu dodrţania termínu na predloţenie 

Stratégie hodnotenia OPV Centrálnemu koordinačnému orgánu a Európskej komisii (t.j. do 12 

mesiacov od schválenia operačného programu). V zmysle ods. 2 článku 12 Rokovacieho 

poriadku Monitorovacieho výboru pre OPV boli členovia monitorovacieho výboru vyzvaní na 
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vyjadrenie sa k predloţenému materiálu v  termíne 10 pracovných dní od doručenia materiálu, 

t.j. do 9. septembra 2008.  

 

V stanovenom termíne sekretariát monitorovacieho výboru obdrţal prostredníctvom 

elektronickej pošty kladné vyjadrenie k predloţenému materiálu od 7 členov monitorovacieho 

výboru (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR, Slovenská akadémia vied, 

Ministerstvo školstva SR (sekcia ekonomiky pre štrukturálnych fondov EÚ), VÚC Bratislava, 

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Únia miest Slovenska). 

V súlade s ods. 3 článku 12 rokovacieho poriadku sa nepredloţenie vyjadrenia povaţuje za 

prejav súhlasu s materiálom. Ţiaden z členov uţ nepredloţil ďalšie pripomienky alebo 

vyjadril nesúhlasné stanovisko.   

 

V tomto zmysle bola Stratégia hodnotenia OPV schválená členmi Monitorovacieho 

výboru pre OPV dňa 9. septembra 2008 prostredníctvom písomného postupu pre 

prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam). Uznesenie monitorovacieho výboru 

z písomného postupu pre prijatie rozhodnutia je prílohou č. 4 zápisnice. 
 

 

Prílohy: 

1. Vyhodnotenie pripomienok SORO k Stratégii hodnotenia OPV 

2. Vyhodnotenie pripomienok členov monitorovacieho výboru k Stratégii hodnotenia OPV 

3. Stratégia hodnotenia OPV 

4. Uznesenie monitorovacieho výboru z písomného postupu pre prijatie rozhodnutia 

 

 

 

Zápisnicu vypracoval: sekretariát výboru 

 

 

Predseda výboru svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť zápisnice. 

 

 

 

 

V Bratislave 10.09.2008            ............................................................... 

              Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

 


