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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ 

SR“) je riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „RO OPV“), ktorý 

bol schválený Európskou komisiou dňa 07.11.2007.  

 

Zodpovednosť RO OPV za hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 
Za hodnotenie operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) bol v roku 2014 

zodpovedný RO OPV, úlohy ktorého vykonávalo k 31.12.2014 MŠVVaŠ SR, sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre OPV.  

 

Personálne zabezpečenie hodnotení operačného programu Vzdelávanie 
Z personálneho hľadiska za vypracovanie stratégie hodnotenia, plánu hodnotení, súhrnných 

správ o aktivitách hodnotenia OPV, zabezpečenie externého a realizáciu interného hodnotenia 

pomoci zodpovedá manažérka hodnotenia OPV – Mgr. Petra Rosinčinová.  

Okrem činností spojených so zabezpečením hodnotenia pomoci z OPV vykonáva manažérka 

hodnotenia aj nasledovné činnosti: zodpovedá za sledovanie napĺňania cieľov OPV 

a ukazovateľov, spolupracuje pri príprave výročnej správy o vykonávaní OPV, sleduje a 

vyhodnocuje údaje v ITMS, kontroluje polročné monitorovacie správy sprostredkovateľských 

orgánov pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), vypracováva podklady o plnení cieľov 

horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v rámci realizácie OPV a spolupracuje s 

koordinátorom uvedenej horizontálnej priority, navrhuje úpravu a aktualizuje Interný manuál 

procedúr RO OPV, spoluorganizuje zasadnutia monitorovacieho výboru a výročné stretnutia 

OPV. Podieľa sa na príprave koncepčných a metodických dokumentov súvisiacich 

s programovým obdobím 2014-2020. V prípade rozhodnutia riaditeľa odboru plní aj úlohy 

iných manažérov v zmysle platného Interného manuálu procedúr RO OPV.  

 

Prehľad absolvovaných vzdelávaní  
Manažérka hodnotenia OPV sa v roku 2014 zúčastnila nasledovnej vzdelávacej aktivity: 

 seminár „Hodnotenie dopadov prostredníctvom counterfactual metódy“ dňa 

23.05.2014, organizované Centrálnym koordinačným orgánom. 

 

Iné aktivity 
Manažérka hodnotenia OPV sa v roku 2014 zúčastnila nasledovných aktivít súvisiacich 

s monitorovaním a hodnotením: 

 prezentácia ITMS na programové obdobie 2014 - 2020 dňa 11.02.2014, organizované 

Centrálnym koordinačným orgánom; 

 verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu – Operačný 

program Ľudské zdroje 2014-2020 (strategické environmentálne hodnotenie) dňa 

13.03.2014, organizované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR; 

 seminár k tvorbe vzoriek pre potreby hodnotenia ESF intervencií dňa 17.06.2014  

v Bruseli, Belgicko, organizovaný EK, Employment, Social Affairs and Equal 

Opportunities DG, Evaluation and Impact Assessment Unit; 

 zasadnutie ESF Evaluation Partnership v Bruseli, Belgicko v dňoch 20.-21.03.2014; 

 zasadnutie ESF Evaluation Partnership v Bruseli, Belgicko dňa 18.06.2014 (spojené 

s vyššie uvedeným seminárom k tvorbe vzoriek pre potreby hodnotenia ESF 

intervencií). 

 

 

Informácie o aktivitách hodnotenia vykonaných v roku 2014 

Rozpracované aktivity 
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V roku 2014 neprebiehala realizácia žiadneho hodnotenia. 

Uskutočnené aktivity 

V roku 2014 neprebiehala realizácia žiadneho hodnotenia. 

 

Nezrealizované aktivity 

Realizácia tematického hodnotenia pod názvom „Zhodnotenie realizácie projektov 

zameraných na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ bola naplánovaná na rok 

2014. Jeho vykonanie bolo presunuté na rok 2015 z dôvodu dostupnosti čo najširšieho 

rozsahu údajov potrebných pre hodnotenie. Okrem faktu, že realizácia projektov opatrenia 

3.1, tak dopytovo-orientovaných, ako aj národných, sa naplno rozbehla až v rokoch 2012 – 

2013, dôvodom na posun realizácie hodnotenia na rok 2015 bolo aj spustenie realizácie 

nového národného projektu v rámci opatrenia 3.1 v máji 2014 pod názvom "PRINED-PRojekt 

INkluzívnej EDukácie", ktorého cieľom je podporiť inklúziu v prostredí materských a 

základných škôl skvalitnením diagnostického procesu a vytvorením inkluzívneho tímu 

pedagogických a odborných zamestnancov, ich prípravou a vzdelávaním smerom k napĺňaniu 

ideí inkluzívneho vzdelávania aj s cieľom zníženia zaraďovania detí z MRK do špeciálnych 

škôl a špeciálnych tried základných škôl. Zámerom RO OPV je vyhodnotiť tak projekty v čo 

najpokročilejšej fáze implementácie resp. projekty riadne ukončené, ako aj čiastkové výstupy 

projektu PRINED tak, aby bol obraz o výsledkoch OPV dosiahnutých v oblasti zvyšovania 

vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK  komplexný a reálny. 

 

Aktivity v oblasti hodnotenia zamerané na prípravu programového obdobia 2014-2020 

Ex-ante hodnotenie: 

Cieľom realizácie ex-ante hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP 

ĽZ“) bolo zabezpečiť kvalitné nastavenie tohto pripravovaného programu. V procese tvorby 

OP ĽZ bola posudzovaná jeho intervenčná logika vo vzťahu ku stratégii Európa 2020 a 

plneniu národných cieľov stanovených v stratégii EÚ pre inteligentný, udržateľný a 

inkluzívny rast v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania. Taktiež boli 

posudzované väzby medzi zadefinovanými investičnými prioritami a špecifickými cieľmi 

jednotlivých prioritných osí OP ĽZ a programovým globálnym cieľom. Hodnotenie bolo 

rovnako zamerané na nastavenie merateľných ukazovateľov v kontexte zadefinovaných 

špecifických cieľov operačného programu, zhodnotenie finančného plánu a mechanizmu 

vykonávania operačného programu počas celého programového obdobia. 

Záverečná správa z ex-ante hodnotenia bola predložená dňa 18.09.2014.  

 

Oblasť monitorovania a merateľných ukazovateľov:   

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ v roku 2014 

pracoval na príprave a nastavení systému monitorovania a merateľných ukazovateľov. 

V rámci prípravy OP ĽZ boli vypracované špecifické ukazovatele výstupu, výsledku 

a dlhodobého výsledku. MŠVVaŠ SR vypracovalo dokument „Metodika k stanoveniu hodnôt 

ukazovateľov“ za prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ. MŠVVaŠ SR vypracovalo pre CKO 

dokument Opis monitorovania a hodnotenia prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, rovnako 

MŠVVaŠ SR vypracovalo číselník merateľných ukazovateľov za prioritnú os Vzdelávanie OP 

ĽZ.   

Stručné zhrnutie sledovaného obdobia 

Rovnako ako v roku 2013, tak aj v roku 2014 bola nosnou témou v oblasti hodnotenia 

a monitorovania príprava programového obdobia 2014-2020. MŠVVaŠ SR bolo ako 

sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ zodpovedné za vypracovanie 

relevantnej časti strategického dokumentu, tvorbu systému monitorovania a hodnotenia 
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a systému merateľných ukazovateľov, vrátane vypracovania metodiky systému merateľných 

ukazovateľov a výpočtu ich cieľových hodnôt.    

 

 

VYPRACOVAL:  

Mgr. Petra Rosinčinová      ....................... 

manažérka hodnotenia OPV   

 

SCHVÁLIL:  

Mgr. Veronika Paľková      ....................... 

riaditeľka odboru pre OPV 

 

Ing. Peter Viglaš,        ....................... 

generálny riaditeľ 

sekcie štrukturálnych fondov EÚ  

  


