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ÚVOD 

 Riadiaci orgán operačného programu Výskum a Vývoj (ďalej len „RO OP VaV“) 

vykonáva hodnotenie  v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 

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 Operačného 

programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) je zodpovedný RO OP VaV, úlohy ktorého 

vykonáva Ministerstvo školstva SR, sekcia európskych záležitostí, odbor pre OP VaV 

a sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ. 

Zodpovednosť RO OP VaV vyplýva z princípu subsidiarity a princípu proporcionality, 

ktorý je ustanovený v čl. 13 citovaného nariadenia ES, podľa ktorého je členský štát 

zodpovedný za monitorovanie operačného programu, za vykonávanie priebežných hodnotení 

a za prijatie nápravných opatrení v prípade, ak sa vyskytnú nedostatky, ktoré je potrebné 

odstrániť. 

Predmetný plán hodnotení OP VaV na rok 2010 bol vypracovaný na základe 

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“ a Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 

schváleného per rollam Monitorovacím výborom pre Vedomostnú ekonomiku (ďalej len „MV 

VE“) 11. 11. 2008. 

Z Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 (prílohy č. 2 

a prílohy č. 6) RO OP VaV vyplýva povinnosť v roku 2010 realizovať hodnotenie 

efektívnosti fungovania administrácie riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) 

a sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), vrátane 

finančného riadenia a zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov.  

V prípade, ak sa vo Výročnej správe o vykonávaní operačného programu Výskum 

a vývoj za rok 2009 identifikujú rizikové oblasti OP VaV tak bude potrebné vykonať aj 

neplánované tematické hodnotenie relevantnej časti (oblasti) OP VaV. 
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Plán hodnotení operačného programu Výskum a vývoj 

na rok 2010 
 

 

1. Hodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane 

finančného riadenia 

 

Hodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného 

riadenia (ďalej len „hodnotenie efektívnosti fungovania administrácie“) sa vykoná  

v nadväznosti na Plán hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013.  

Hodnotenie efektívnosti fungovania administrácie bude vykonané ako plánované 

tematické externé hodnotenie. Výber externého hodnotiteľa RO OP VaV sa zrealizuje 

v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania, pričom indikatívna 

finančná alokácia na predmetné hodnotenie bola stanovená na 30 tis. eur.  

RO OP VaV plánuje začatie hodnotenia efektívnosti fungovania administrácie 

v máji 2010 a jeho ukončenie v novembri 2010. Tento časový rámec bol zvolený vzhľadom 

na rozsiahlosť predmetného hodnotenia, ako aj procesu verejného obstarávania ktoré bude 

hodnoteniu predchádzať.  

Predmetom hodnotenia bude zistenie efektívnosti fungovania administratívnych 

kapacít RO a SORO od schválenia OP VaV do 30. 4. 2010. 

Toto hodnotenie bude zamerané najmä na efektívnosť využívania administratívnych 

kapacít SORO a RO, úroveň spolupráce RO a SORO pri implementácii OP VaV, zhodnotenie 

možností vylepšenia tejto spolupráce, efektívnosť a transparentnosť využitia vynaložených 

prostriedkov a úroveň absorpčnej kapacity prijímateľov.  

 

2. Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov 

Hodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov sa, 

v nadväznosti na Plán hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013, vykoná ako 

plánované tematické externé hodnotenie. Výber externého hodnotiteľa zrealizuje RO OPVaV 

v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania, pričom indikatívna 

finančná alokácia na toto hodnotenie bola stanovená na 30 tis. eur. 
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RO OP VaV plánuje začatie hodnotenia správnosti nastavenia systému merateľných 

ukazovateľov v máji 2010 a jeho ukončenie v novembri 2010. Tento časový rámec bol 

zvolený vzhľadom na rozsiahlosť predmetného hodnotenia, ako aj procesu verejného 

obstarávania, ktoré bude hodnoteniu predchádzať. 

Predmetom hodnotenia bude zistenie/overenie správnosti a adekvátnosti nastavenia 

systému ukazovateľov od schválenia OP VaV do 30. 4. 2010. 

Toto hodnotenie bude zamerané hlavne na zhodnotenie efektívnosti a relevantnosti 

nastavenia systému merateľných ukazovateľov s ohľadom na sledovanie plnenia cieľov a na 

ich prípadné modifikovanie ako aj prípadnú aktualizáciu systému merateľných ukazovateľov, 

a na to, či systém ukazovateľov zohľadňuje potreby monitorovania a do akej miery. 

 

3. Tematické hodnotenie časti OP VaV 

Neplánované tematické hodnotenie určitej časti/oblasti OP VaV sa, v nadväznosti na 

Plán hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 (príloha č. 2), bude v roku 2010 

realizovať len v prípade, ak vo Výročnej správe o vykonávaní OP VaV za rok 2009, 

schválenej MV VE, sa identifikujú rizikové oblasti OP VaV, ktoré by vykazovali odchýlky od 

požadovaného stavu.  

 

 

VYPRACOVAL:  

Ing. Marianna Dobročániová, manažér hodnotenia OP VaV  ....................... 

Mgr. Andrea Uhrínová, manažér hodnotenia OP VaV   ....................... 

Mgr. Peter Mravec, riaditeľ odboru pre OP VaV     ....................... 

SCHVÁLIL :  

PhDr. Miriam Kováčiková,        ....................... 

generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí  


