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Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej aj „Riadiaci orgán 

pre OP VaV“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 28. novembra 2007, je sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“).  

Za hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj (ďalej aj „OP VaV“) je 

zodpovedný Riadiaci orgán pre OP VaV a úlohy spojené s hodnotením vykonával v roku 

2013 manažér hodnotenia OP VaV sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR, odboru 

pre operačný program Výskum a vývoj Ing. Marianna Dobročániová a Mgr. Andrea Uhrínová 

z odboru prípravy OP Výskum a inovácie.   

V roku 2013 sa manažér hodnotenia pre OP VaV nezúčastnil žiadneho školenia 

v oblasti hodnotenia a v súvisiacich oblastiach.  

Aktivity v rámci hodnotenia OP VaV : 

 rozpracované aktivity – Riadiaci orgán pre OP VaV v roku 2013 začal 

s realizáciou strategického interného hodnotenia OP VaV a s realizáciou ex 

ante hodnotenia pripravovaného OP Výskum a inovácie. 

 uskutočnené aktivity – V roku 2013 nebolo žiadne z uvedených dvoch 

hodnotení ukončené. 

 

Aktivity v oblasti hodnotenia zamerané na prípravu nového programového 

obdobia: 

Riadiaci orgán pre OP VaV v roku 2013 začal s realizáciou ex ante hodnotenie OP 

Výskum a inovácie vrátane strategického environmentálneho hodnotenia. Hodnotenie 

sa realizuje externe. Výber externého hodnotiteľa riadiaci orgán vykonal v súlade 

s platnou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania. Zmluva s ex ante 

hodnotiteľom bola podpísaná v auguste 2013. Hodnotenie je realizované firmou EUFC 

CZ s.r.o. so sídlom: Popelova 399/75, 620 00 Brno, Česká republika. Ukončené bude 

v roku 2014. 

  

 Riadiaci orgán pre OP VaV vo vzťahu k naplánovaným hodnoteniam uvedeným v 

„Pláne hodnotení operačného programu Výskum a vývoj na rok 2013“ uskutočnil jednu 

zmenu, a to: povôdne mal naplánovanú iba realizáciu ex ante hodnotenia pripravovaného OP 

Výskum a inovácie, ale v nadväznosti na konzultácie a odporúčania EK sa rozhodol 
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zrealizovať ešte strategické interné hodnotenie OP Výskum a vývoj, ktorého ukončenie je 

plánované v roku 2014.  

 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP VaV v roku 2013 

nerealizoval žiadne hodnotenie. 
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