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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 2015 

zodpovedný RO OPV, úlohy ktorého vykonávalo k 31.12.2015 MŠVVaŠ SR, sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ, odbor riadenia programov ESF.  

 

 

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. Marta Černáková.  

Okrem činností spojených so zabezpečením hodnotenia pomoci z OPV vykonáva manažérka 

hodnotenia kumulovanú funkciu manažérky monitorovania, t.j.: 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“), navrhuje 

úpravu a aktualizuje Interný manuál procedúr RO OPV. 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 2015 zúčastnila nasledovnej vzdelávacej aktivity: 

 

 semestrálny kurz „Štatistická analýza dát v praxi – od pojmov k interpretácii 

výsledkov“, organizátor: Acrea – centrum výuky, termín: 13.2.2015 – 5.6.2015.  

 

 

 

Iné aktivity 
 

Manažérka hodnotenia OPV sa v roku 2015 zúčastnila nasledovných aktivít súvisiacich 

s monitorovaním a hodnotením: 

 

 seminár „Metódy Counterfactual impact evaluation“, organizátor: Centrálny 

koordinačný orgán, termín: 19.3.2015;   

 seminár - Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov OP ZaSI, organizátor: Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, termín: 28.5.2015; 

 seminár „Prehľad použitých metód a prístupov CIE“, organizátor: Centrálny 

koordinačný orgán, termín: 25.6.2015;   

 koordinačné stretnutie zástupcov EK so  zástupcami členských štátov EÚ činných v 

oblasti hodnotenia – zasadnutie ESF Evaluation Partnership Meeting v Bruseli dňa 

10.6.2015; 
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 regionálny seminár (Eastern central Regional Workshop on Contrafactual) 

k hodnoteniu dopadov EŠIF v Budapešti v dňoch 22. 9. – 24. 9.2015; 

 CONFERENCE ON THE RESULTS OF THE PILOT ESF COUNTERFACTUAL 

IMPACT EVALUATIONS organizovaný EK, Employment, Social Affairs and Equal 

Opportunities DG, Evaluation and Impact Assessment Unit v Bruseli dňa 12.11.2015; 

 koordinačné stretnutie zástupcov EK so  zástupcami členských štátov EÚ činných v 

oblasti hodnotenia – ESF Evaluation Partnership Meeting v Bruseli dňa 13.11.2015. 

 

 

Informácie o aktivitách hodnotenia vykonaných v roku 2015 

 

Rozpracované aktivity 

 

V roku 2015 neprebiehala realizácia žiadneho hodnotenia. 

 

 

Uskutočnené aktivity 

 

V roku 2015 neprebiehala realizácia žiadneho hodnotenia. 

 

 

Nezrealizované aktivity 

 

Plánované tematické hodnotenie s názvom „Zhodnotenie realizácie projektov zameraných na 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ nebolo v roku 2015 realizované 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  

 

 

Aktivity v oblasti hodnotenia v rámci programového obdobia 2014-2020 

 

Na 5. rokovaní Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje, ktoré sa 

konalo dňa 27.11.2015 bol schválený PLÁN HODNOTENIA OPERAČNÉHO PROGRAMU 

ĽUDSKÉ ZDROJE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020, ktorý obsahuje 

Indikatívny zoznam hodnotení OP ĽZ na programové obdobie 2014 – 2020. Realizácia 

jednotlivých hodnotení sa očakáva v rokoch 2016 a 2018, v roku 2019 sa očakáva hodnotenie 

plnenia stanovených cieľov a dopadov PO 1 až 6, v roku 2019 sa rovnako bude realizovať 

plnenie špecifických cieľov PO a realizovať interné hodnotenie efektívnosti nástrojov, ktoré 

boli vybrané.  

Zástupca MŠVVaŠ SR ako SO pre OP ĽZ sa v sledovanom období aktívne zúčastňoval 

pracovných skupín pre hodnotenie, t.j.  Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ĽZ na RO pre 

OP ĽZ, ako aj Pracovnej skupiny pre hodnotenie EŠIF na CKO.  

Účelom stretnutí bolo o. i. odsúhlasenie Plánu hodnotení OP ĽZ pred jeho zaslaním na EK, 

prezentácia Plánu hodnotení EŠIF na programové obdobie 2014-2020, prezentácia stavu 

plánov hodnotení, a pod. 

V roku 2015 nebolo realizované žiadne hodnotenie v rámci PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ.  
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Stručné zhrnutie sledovaného obdobia 

 

V súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 nebolo v roku 2015 realizované žiadne 

hodnotenie. V oblasti hodnotenia v rámci programového obdobia 2014 – 2015 bolo v roku 

2015 nosnou témou pre MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 

Vzdelávanie OP ĽZ vypracovanie Indikatívneho zoznamu hodnotení OP ĽZ na programové 

obdobie 2014 – 2020 v rámci PO 1 Vzdelávanie.  
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