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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MŠ SR“) je riadiacim orgánom
pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej aj „Riadiaci orgán pre OP VaV“), ktorý bol
schválený Európskou komisiou dňa 28. novembra 2007.
Za hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) je
zodpovedný Riadiaci orgán pre OP VaV a úlohy spojené s hodnotením vykonávajú manažéri
hodnotenia OP VaV sekcie európskych záležitostí MŠ SR, odboru pre OP VaV.
Na hodnotení sa podieľa aj sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým
je pre OP VaV Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, a to
prostredníctvom manažérov monitorovania, ktorí pripravujú podklady za sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre vykonávanie hodnotení.
Pre potreby vykonávania hodnotenia funguje Pracovná skupina pre hodnotenie OP
VaV (ďalej len „Pracovná skupina“). Členovia Pracovnej skupiny zabezpečujú a vykonávajú
hodnotenia OP VaV. Pracovná skupina sa skladá zo štyroch členov - vedúci Pracovnej
skupiny, ktorým je riaditeľ odboru pre OP VaV, ďalej dvaja manažéri hodnotenia OP VaV za
Riadiaci orgán pre OP VaV a manažér monitorovania za SORO.
Vedúci pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaV a manažér hodnotenia OP VaV sa
v roku 2009 zúčastnili seminára „Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds“
/Hodnotenie a monitorovanie štrukturálnych fondov Európskej únie/ organizovaného
European Institute of Public Administration (Európskym inštitútom pre verejnú správu)
v dňoch 26. – 27. marca 2009 v Maastrichte. Manažéri hodnotenia OP VaV sa ďalej zúčastnili
na školení „Monitorovanie a evaluácia intervencií“ konaného v dňoch 29. – 30. júna 2009 v
Bratislave, ktoré poskytla v zmysle zadania Slovenská evaluačná spoločnosť. Prínosom
školenia pre manažérov hodnotenia boli špecifické prezentácie a diskusia o základných
pravidlách pre evaluačný manažment, praktické príklady použitia evaluácie a vysvetlenie
jednotlivých krokov celého evaluačného procesu. Informácie a poznatky zo školení boli
využité pri hodnotení OP VaV.
V roku 2009 Riadiaci orgán pre OP VaV, v nadväznosti na Plán hodnotení OP VaV na
programové obdobie 2007 – 2013 a Plán hodnotení OP VaV na rok 2009, vykonal plánované
pravidelné hodnotenie OP VaV. Hodnotenie sa realizovalo interne počas 3 mesiacov, so
začatím hodnotenia v septembri 2009 a jeho ukončením v novembri 2009. Realizované bolo
manažérmi hodnotenia RO, konkrétne, Mgr. Andreou Uhrínovou a Ing. Mariannou
Dobročániovou a riaditeľom odboru pre OP VaV, Mgr. Petrom Mravcom.
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Predmetom pravidelného hodnotenia OP VaV bolo všeobecné zhodnotenie
implementácie OP VaV, od jeho schválenia Európskou komisiou dňa 28. novembra 2007 do
30. júna 2009, so zameraním na tri základné okruhy. Prvým okruhom bolo hodnotenie
nastavenia cieľov OP VaV a všetkých prioritných osí OP VaV na skutočné potreby
prijímateľov a ich napĺňanie. Druhým okruhom pravidelného hodnotenia bolo posúdenie
efektívnosti a relevantnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov s ohľadom na
sledovanie plnenia cieľov a ich prípadné upravenie. Tretím okruhom hodnotenia bolo
zhodnotenie spôsobu realizácie komplementarity a synergie vo vzťahu k ďalším operačným
programom.
Pri vypracovaní hodnotenia sa používali metóda analýzy, syntézy a analógie.
Vychádzalo sa z OP VaV, programového manuálu OP VaV, výročných správ za rok 2007
a 2008 a polročných monitorovacích správ SORO (1. polrok 2008, 2. polrok 2008 a 1. polrok
2009). Účelom tohto hodnotenia bolo zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a
finančného riadenia OP VaV, jeho implementačných procesov a zároveň identifikovať
prípadné problémy s dosiahnutím cieľov určených v operačnom programe, t. j. globálneho
cieľa a špecifických cieľov.
Pravidelným hodnotením bolo zistené , že vyhlásené výzvy OP VaV reagujú na reálne
potreby žiadateľov, ktorými sú najmä verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, Slovenská
akadémia vied a jej ústavy, organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy a mimovládne organizácie výskumu a vývoja.
Následne sa v správe z predmetného hodnotenia konštatuje, že v sledovanom období neboli
zatiaľ vyhlásené výzvy pre dopytovo - orientované projekty v rámci opatrenia 1.1 Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a opatrenia 3.1 Obnova a budovanie
technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Nastavenie cieľov
jednotlivých prioritných osí a opatrení OP VaV bolo adekvátne s ohľadom na potreby
potenciálnych prijímateľov, ako aj s ohľadom na potreby podpory rozvoja výskumu a vývoja
v Slovenskej republiky, čo vyplýva aj zo záujmu žiadateľov o výzvy vyhlásené Riadiacim
orgánom pre OP VaV a SORO. Na základe uvedeného nie je potrebná zmena štruktúry
a nastavenia prioritných osí a opatrení OP VaV. Do budúcnosti sa len odporúča, aby sa aj
naďalej prihliadalo na potreby žiadateľov/prijímateľov pri príprave výziev, ako aj pri
poskytovaní informácií potenciálnym žiadateľom.
Ďalej sa prišlo k záveru, že nastavenie systému merateľných ukazovateľov pre
OP VaV zodpovedá doterajším požiadavkám operačného programu a sleduje plnenie jeho
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cieľov, pričom zvolené merateľné ukazovatele reflektujú potreby monitorovania a následného
hodnotenia operačného programu.
V rámci tretieho okruhu predmetného hodnotenia sa zistilo, že vo vzťahu k iným
operačným programom dochádza ku komplementarite a synergii s OP VaV, avšak k ďalšiemu
zlepšeniu tohto stavu prispeje vyhlásenie výziev na dopytovo-orientované projekty v rámci
prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu
a vývoja v Bratislavskom kraji, ktoré je plánované na rok 2010.
Správa z vykonaného pravidelného hodnotenia OP VaV, realizovaného v roku 2009,
bola 24. novembra 2009 zaslaná na vyjadrenie SORO. SORO predložil k predmetnej správe 2
technické pripomienky, ktoré boli následne Riadiacim orgánom pre OP VaV zapracované.
S dátumom 9. decembra 2009 bola správa zaslaná a predložená Centrálnemu koordinačnému
orgánu, Európskej komisii, koordinátorom horizontálnych priorít a 11. decembra 2009 SORO.
Správa bola zverejnená aj na internetovej stránke MŠ SR.
V zmysle usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu k vypracovaniu súhrnnej
správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch operačného programu/horizontálnej priority za
rok 2009 zo dňa 4. 2. 2010 tvorí prílohu č. 1 tejto súhrnnej správy tabuľka hlavných
ukazovateľov s uvedením východiskovej hodnoty, cieľovej hodnoty a aktuálneho stavu
k 31. 12. 2009.
Vo vzťahu k Plánu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 neboli
uskutočnené žiadne zmeny v rámci plánovaných hodnotení na rok 2009.

Prílohy:
Príloha č. 1 dosiahnuté hodnoty hlavných ukazovateľov pre OP VaV k 31. 12. 2009
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VYPRACOVAL:
Ing. Marianna Dobročániová, manažér hodnotenia
Mgr. Andrea Uhrínová, manažér hodnotenia
Mgr. Peter Mravec, riaditeľ odboru pre OP VaV

SCHVÁLIL:
PhDr. Miriam Kováčiková,
generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí
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Príloha č. 1 - DOSIAHNUTÉ HODNOTY HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV PRE OP VaV K 31. 12. 2009

Typ ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Definícia

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Dosiahnutá Cieľová
Východisková
hodnota
hodnota / Rok
hodnota/Rok
/Rok
2009
2007
2013
2015

OPERAČNÝ PROGRAM
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výstupu
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výsledku
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- dopadu

Počet projektov

Počet projektov podporených v rámci OP VaV.

ITMS,
MŠ SR

Počet

0

175

1600

1600

Počet projektov spolupráce
výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou a
hospodárskou praxou

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

ITMS,
MŠ SR

Počet

0

83

800

800

Počet vytvorených
pracovných miest pre
výskumníkov

Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných
inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade
nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta
vytvorené neboli.

ITMS,
MŠ SR

Počet

0

0

500

500

Počet

0

0

130

130

Počet

0

0

200

200

PRIORITNÁ OS 1 – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výsledku

Počet vytvorených pracovných Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných
miest pre výskumníkov
inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade
nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta
vytvorené neboli.

ITMS,
MŠ SR

PRIORITNÁ OS 2 – PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výsledku

Počet vytvorených pracovných Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných
miest pre výskumníkov
inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade
nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta
vytvorené neboli.

ITMS,
MŠ SR
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Typ ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Definícia

Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výstupu

Počet projektov spolupráce
výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou
a hospodárskou praxou

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

ITMS,
MŠ SR

Počet

Dosiahnutá Cieľová
Východisková
hodnota
hodnota / Rok
hodnota/Rok
/Rok
2009
2007
2013
2015

0

58

500

500

0

0

70

70

PRIORITNÁ OS 3 – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výsledku

Počet vytvorených pracovných Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných
inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade
miest pre výskumníkov
nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta
vytvorené neboli.

ITMS,
MŠ SR

Počet

PRIORITNÁ OS 4 – PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI
Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výsledku

Hlavný - Core
ukazovateľ:
- výstupu

Počet vytvorených pracovných Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných
miest pre výskumníkov
inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade
nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta
vytvorené neboli.
Počet projektov spolupráce
výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou a
hospodárskou praxou

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

ITMS,
MŠ SR

Počet

0

0

100

100

ITMS,
MŠ SR

Počet

0

25

300

300
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