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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, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štrukturálnych fondov 

EÚ, odbor riadenia programov, oddelenie pre OP VaV. 

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 2012 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. 

Na základe Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 (prílohy č. 

2 a prílohy č. 6) RO OP VaV vyplynula povinnosť v roku 2011 zrealizovať pravidelné 

hodnotenie celého OP, ktoré však na základe udelenia výnimky CKO, všetkým riadiacim 

orgánom, listom zo dňa 7. decembra 2011 môže RO vykonať do 1. marca 2012. 

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

a vývoj za rok 2011 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 2012 

 

1. Všeobecné hodnotenie implementácie OP VaV (interné) 

 

V roku 2012 plánuje RO OP VaV vykonať druhé pravidelné hodnotenie OP VaV, a to 

v januári 2012 a jeho ukončenie vo februári 2012.    

Hodnotenie sa vykoná ako plánované priebežné interné hodnotenie bez nárokov na 

ďalšie finančné zdroje prostredníctvom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaV, ktorej 

členmi sú vedúci oddelenia pre OP VaV, manažér hodnotenia na RO OP VaV, manažér 

programovania RO OP VaV a manažér monitorovania Agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO. Pri vypracovaní hodnotenia sa 

bude vychádzať z podkladov RO OP VaV, Výročnej správy o vykonávaní OP VaV za rok 

2010, Polročnej monitorovacej správy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 

za 1. polrok 2011 a Polročnej monitorovacej správy sprostredkovateľského orgánu pod 

riadiacim orgánom za 2. polrok 2011.   

V rámci tohto hodnotenia sa budú členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaV 

zaoberať najmä dvomi základnými okruhmi. Prvým okruhom hodnotenia bude napĺňanie 

cieľov OP VaV a cieľov všetkých prioritných osí OP VaV prostredníctvom implementácie 

aktivít OP VaV. Druhým okruhom bude zhodnotenie pokroku od realizácie prvého 

pravidelného hodnotenia OP VaV v roku 2009, ako aj zhodnotenie zistení realizovaných 

hodnotení „Efektívnosť fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného 

riadenia OP VaV“, „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov 

pre OP VaV a systému monitorovania OP VaV“, „Zhodnotenie relevantnosti cieľov 

operačného programu Výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia“ a „Zhodnotenie plnenia 

záväzkov zo Záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k SEA – 

environmentálny dopad“.  

Predmetom hodnotenia bude všeobecné zhodnotenie implementácie OP VaV 

a prípadná revízia problematických oblastí za obdobie od schválenia OP VaV do 31. 12. 

2011.  

 

2. 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 2012 

realizovať len v prípade, ak vo Výročnej správe o vykonávaní OP VaV za rok 2011, 

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

požadovaného stavu.  
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