
  

Marec 2016 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA 

A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ za rok 2015 

 



1 
 

 Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „RO pre OP 

VaV“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 28. novembra 2007, je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). 

 

1. Zodpovednosť za hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj 

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

zodpovedný RO pre OP VaV, konkrétne úlohy ktorého pôvodne zastrešovala sekcia 

štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR, odbor pre operačný program Výskum a vývoj.  

OP. 

 

1.1. Prehľad absolvovaných vzdelávaní 

Manažéri hodnotenia OP sa v roku 2015 zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít: 

Štatistická analýza dát v praxi - od pojmov k interpretácii výsledkov 
 

 formovanie znalostí v oblasti štatistiky a analýzy dát (pochopenie významu pojmov, 

metód jednorozmernej a viacrozmernej štatistiky) s dôrazom na aplikáciu v praxi a za 

využitia rôznych softvérov, vrátane IBM SPSS Statistics 

Organizátor 

ACREA CZ - Centrum 

výuky 

semestrálny kurz v termíne 13.02. - 05.06.2015                         počet účastníkov: 1 (RO) 

 

Manažéri hodnotenia OP sa v roku 2015 zúčastnili i ďalších aktivít prehlbujúcich 

kvalifikáciu v oblasti hodnotenia a súvisiacich oblastiach: 

Research Evaluation & Assessing Research Quality. Indicators, 

Impact, Integrity 
 

 témy k manažmentu kvality pre výskum po efektívne porovnávanie 

výsledkov (benchmarking), výzvam a príležitostiam hodnotenia 

dopadu výskumu, jeho integrite a etike 

seminár 
Organizátor 

Európska akadémia pre 

dane, ekonómiu a právo 

Berlín, 05.02. - 06.02.2015                                                       počet účastníkov: 2 (RO) 

Nastavenie dizajnu pre CIE 

 témy k hodnoteniu intervencií OP pre zistenie ich prínosov, výber 

vhodných metód pre analýzu na základe charakteristiky programu 

a typu údajov  

workshop Organizátor 

KPMG 

Bratislava, 19.03.2015                                                            počet účastníkov: 1 (RO) 

Evaluation results for decision making: Use, challenges and 

examples 
 

 využitie výsledkov hodnotenia a dopady hodnotenia na tvorbu 

politiky orientovanej a založenej na dôkazoch, predstavenie úloh 

v oblasti hodnotenia v novom programovom období 2014-2020 

konferencia 
Organizátor 

Ministerstvo financií 

Litovskej republiky 

Vilnius, 20.05. - 21.05.2015                                                     počet účastníkov: 1 (RO) 

Metódy Counterfactual impact evaluation 

 prístupy k získavaniu, spracovaniu a využitiu údajov pre účely 

hodnotení dopadov v kontexte riadenia verejných politík 

seminár 
Organizátor 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 
Bratislava, 28.05.1015                                                            počet účastníkov: 1 (RO) 

Eastern Central Regional Workshop on Counterfactual Impact 

Evaluation Methods 
 

 metódy kontrafaktuálneho hodnotenia dopadu v teórii a praxi 

(počítačové školenie, práca so softvérom STATA) pre hodnotenie 

intervencií 

workshop 

Organizátori 

Európska únia 

CRIE 

Fond strategického 

hodnotenia dopadu 

Svetovej banky 
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Budapešť, 22.09. - 24.09.2015                                                 počet účastníkov: 1 (RO) 

Efektívny zber dát a ich automatizované analýzy 
 

 oboznámenie sa s rýchlym zberom a spracovaním zozbieraných 

údajov (štatistické metódy), ako aj ich interpretáciou za využitia 

rôznych modulov IBM SPSS Statistics 

seminár 
Organizátor 

ACREA CZ - Centrum 

výuky 

Bratislava, 09.12.2015                                                              počet účastníkov: 1 (RO) 

 

2. Informácie o aktivitách hodnotenia vykonaných v roku 2015 

Táto sekcia poskytuje prehľad o hodnotiacich aktivitách OP, chronologicky 

usporiadaných do dvoch častí: na programové obdobie 2007-2013 a programové obdobie 

2014-2020.  

Prvá časť vyzdvihuje podrobnosti o stave realizácie aktivít vyplývajúcich 

z Indikatívneho zoznamu hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007-20131, druhá časť 

popisuje aktivity OP VaV venované príprave súčasného programového obdobia. 

 

2.1. Aktivity v oblasti hodnotenia programového obdobia 2007-2013 

Táto časť mapuje a sumarizuje pokrok vo vzťahu k všetkým hodnoteniam, ktoré boli 

v roku 2015 evidované v jednom z nasledovných štádií: rozpracované (1), zrealizované (0) 

a nezrealizované (1).  

 

Aktivita Názov hodnotenia Typ Subjekt 

R Strategické interné hodnotenie OP Výskum a vývoj priebežné 
MŠVVaŠ 

SR 

Z - - - 

N Ex post hodnotenie OP VaV následné EK 

Tabuľka 1. Prehľad k hodnotiacim aktivitám za rok 2015 

 

Rozpracované aktivity 

V roku 2013 bolo zahájené jedno neplánované interné hodnotenie, ktoré vyplynulo 

z podnetu Európskej komisie: „Strategické interné hodnotenie OP Výskum a vývoj“. 

Uvedené hodnotenie bolo v roku 2015 prerušené vzhľadom na ukončovanie pomoci 

z OP VaV a zabezpečenie aktuálnych dát z ukončovaných projektov. Pokračovanie 

strategického hodnotenia OP VaV je plánované v roku 2016. 

 

Zrealizované aktivity 

                                                 
1 Plán hodnotení Operačného programu Výskum a vývoj na programové obdobie 2007 - 2013 (2008), príloha č. 6. 

Zdroj:  

https://www.minedu.sk/10507-sk/plan-hodnoteni-na-programove-obdobie-2007-–-2013/ 

https://www.minedu.sk/10507-sk/plan-hodnoteni-na-programove-obdobie-2007-–-2013/
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V roku 2015 neprebiehala realizácia žiadneho plánovaného ani neplánovaného 

hodnotenia. 

 

Nezrealizované aktivity 

Podľa Plánu hodnotení Operačného programu Výskum a vývoj na programové 

obdobie 2007-2013 sa malo v roku 2015, po skončení programového obdobia, pristúpiť 

k uskutočneniu externého hodnotenia „Ex post hodnotenie OP VaV“. 

 

2.2. Aktivity v oblasti hodnotenia v rámci programového obdobia 2014-2020 

Pokračovaním a rozšírením programovej politiky OP VaV v programovom období 

2014-2020 je OP VaI, do prípravy ktorého bol OP VaV od roku 20132 aktívne zapojený: „Ex 

ante hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie vrátane strategického 

environmentálneho hodnotenia“. 

Ukončené v roku 2014, externé hodnotenie sa uskutočnilo so zámerom zabezpečiť 

kvalitné nastavenie vytváraného operačného programu, analyzovanej verzie zo 07.05.2014. 

Podľa súhrnných zistení (ich kompletný obsah možno nájsť v prílohe č. 1, tabuľky č. 1-2) 

pripravovaný OP reflektuje potreby a problémy identifikované v SR (relevantnosť stratégie OP 

s prioritami SR a EÚ) a ako jeden z hlavných nástrojov boja pri hospodárskej kríze má 

prispievať k vytváraniu podmienok pre konkurencieschopnejšie hospodárstvo. Je 

koncipovaný ako kľúčový implementačný nástroj vízií RIS3 SK. Posudzovaná vnútorná 

koherencia OP je hodnotená ako uspokojivá. Monitorovanie má predbežne vhodne 

nastavený súbor merateľných ukazovateľov a míľnikov, pre fungovanie systému však bude 

potrebné dôslednejšie nastaviť mechanizmy monitorovania i hodnotenia. Finančné alokácie 

zodpovedajú rozsahu cieľov OP, zvolenej forme podpory a štruktúre zdrojov financovania. 

V rámci nového programového obdobia 2014-2020 sa vzájomná programová 

previazanosť odrazila i v koncepte Plánu hodnotení Operačného programu Výskum 

a inovácie na programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Plán hodnotení OP VaI“), 

vypracovávanom v priebehu roka 2015, prípravu ktorého usmernili i evaluačné kapacity OP 

VaV. Integrálnou súčasťou návrhu je (indikatívny) zoznam plánovaných hodnotení na 

programové obdobie 2014-2020, obsahujúci hodnotenia tematického a operatívneho 

zamerania, ktorých realizácia má prebehnúť medzi rokmi 2016 až 2022. Schválenie Plánu 

hodnotení OP VaI sa očakáva v roku 2016 a v tom istom roka sa rovnako predpokladá 

zahájenie dvoch externých hodnotení (tematického a ex post hodnotenia) posudzujúcich 

dopady intervencií predchádzajúceho OP VaV v dvoch tematických oblastiach: 

infraštruktúrna základňa a technologický transfer. 

                                                 
2 pozri Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Výskum a vývoj za 

rok 2013 (2014), s. 2. Zdroj: https://www.minedu.sk/suhrne-spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni/ 

https://www.minedu.sk/suhrne-spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni/
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Aktivity zástupcov MŠVVaŠ SR ako RO pre OP VaI v oblasti hodnotenia smerovali 

najmä na sfunkčnenie mechanizmov hodnotenia EŠIF/OP, v sledovanom období 

umožnenom aktívnou účasťou na stretnutiach Pracovnej skupiny pre hodnotenie EŠIF3. Na jej 

zasadnutiach sa popri hlavnej téme, venovanej Plánu hodnotení EŠIF na programové 

obdobie 2014-2020, prezentoval stav aktuálny plánov hodnotení jednotlivých OP a vymieňali 

sa informácie z koordinačných stretnutí s Európskou komisiou či podujatiam venovaných 

téme hodnotenia. 

 

3. Stručné zhrnutie sledovaného obdobia 

V súvislosti s hodnotením OP sa RO pre OP VaV pripravoval na ukončenie 

programového obdobia 2007-2013 finalizovaním projektov a zhromažďovaním podkladových 

materiálov, potrebných pre zavŕšenie interného strategického hodnotenia operačného 

programu. 

Prioritou v oblasti hodnotenia programového obdobia 2014-2020 bolo pre MŠVVaŠ SR 

ako RO pre OP VaI vypracovať v roku 2015 Plán hodnotení OP VaI so zoznamom hodnotení, 

ktorý by vystihol a upevnil tematickú kontinuitu novej programovej politiky so stratégiou OP 

VaV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Vypracovanie Plánu hodnotení OP VaI predchádzalo iným činnostiam v rámci hodnotenia, zriadenie Pracovnej 

skupiny Operačného programu Výskum a inovácie sa tak očakáva v roku 2016. 
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Príloha č. 1 Prehľad aktivít hodnotenia vykonaných a ukončených v roku 2014 

 Podnetom na zaradenie prílohy k hodnoteniam ukončených pred rokom 2015 je 

skutočnosť, že implementácia odporúčaní prezentovaných hodnotení si vyžiadala dlhší čas, 

pričom podobný prehľad k roku 2014 nebol zverejnený. Príloha tak súčasne predstavuje 

kľúčové zistenia hodnotení a informuje o aktuálnom stave napĺňania prijatých opatrení 

a aktivít, zasahujúcich do sledovaného obdobia. 

 

Tabuľka č. 1 

OPERAČNÝ PROGRAM  VÝSKUM A VÝVOJ – RO 

Názov vykonaného 

hodnotenia 

Ex ante hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie 

vrátane strategického environmentálneho hodnotenia 

Podnet v súlade s čl. 55 všeobecného nariadenia4 

Termín začatia 

hodnotenia 
27.08. 2013 

Termín ukončenia 

hodnotenia 
25.09.2014 

Typ hodnotenia operatívne, externé  

Objem finančných 

prostriedkov 

uhradených za 

vykonanie 

hodnotenia 

 30 000 € bez DPH 

Hodnotenie vykonal 
EUFC CZ s.r.o. 

IBS SLOVAKIA, s.r.o. 

Predmet hodnotenia 

Posudzovaný je systému prideľovania a využitia rozpočtových zdrojov 

operačného programu Výskum a inovácie 2014-2020 v záujme 

optimálneho nastavenia programu a je posudzovaná kvalita 

programovania. Hodnotenie sa ďalej sústredilo na identifikáciu možných 

disparít a medzier v systéme, na potenciál pre rozvoj oblastí, na ktorých 

podporu je operačný program zameraný, a posúdené boli strednodobé 

a dlhodobé potreby a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. 

Zistenia 

Stručný popis zistení z ex ante hodnotenia: 

1. Posúdenie relevantnosti stratégie programu 

a) ciele OP VaI  definované v stratégii a intervenčnej logike 

zodpovedajú výzvam, problémom a potrebám identifikovaným 

v stratégii Európa 2020 a RIS3 SK; 

b) očakávané výstupy a výsledky aktivít sú jasne a dostatočne 

sformulované a povedú k napĺňaniu príslušných investičných priorít 

a tematických cieľov; 

c) OP VaI zohľadňuje synergiu a komplementaritu s inými nástrojmi, 

resp. programami a politikami EÚ; 

d) opatrenia na podporu horizontálnych priorít (rovnosť príležitostí, 

                                                 
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ÉU) č. 1303/2013. 
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trvalo udržateľný rozvoj) sú opísané dostatočne a aktivity sú 

vyhodnotiteľné; 

e) uplatnenie princípu partnerstva v rámci prípravy OP VaI možno 

považovať za primerané, ale nevyvážené. 

2. Posúdenie nastavenia ukazovateľov, monitoring a evaluácia 

a) merateľné ukazovatele a míľniky sú v prevažnej miere nastavené 

vhodne, dostatočne a jednoznačne; 

b) nastavenie merateľných ukazovateľov reflektuje iba čiastočne 

nedostatky identifikované v programovom období 2007-2013 

(zanedbáva sa meranie obsahovej kvality projektov); 

c) navrhované kvantifikované cieľové hodnoty ukazovateľov výstupu 

sú reálne a splniteľné; 

d) dôslednou realizáciou aktivít je možné dosiahnuť stanovené 

výstupy a nimi prispieť k dosiahnutiu očakávaných výsledkov; 

e) funkčné oddelenie orgánov zapojených do implementácie OP VaI 

je zabezpečené; 

f) nebolo možné zhodnotiť nasledujúce prvky systému: definičný 

rámec merateľných ukazovateľov, nastavenie systému riadenia 

programu, postupy pre monitorovanie OP VaI, systém zberu dát 

a metódy pre odhad dopadov jednotlivých opatrení OP VaI 

(postupy pre systém hodnotenia), ktoré nie sú v programovom 

dokumente dopracované. 

3. Hodnotenie konzistentnosti finančných alokácií 

a) rozdelenie finančných prostriedkov je primerané rozsahu cieľov OP 

VaI; 

b) hodnotiteľ sa stotožňuje so zámerom využiť finančné nástroje 

predovšetkým pre investičné priority a špecifické ciele, ktoré sú 

zamerané na rozvoj podnikateľského prostredia; 

c) finančný plán obsahuje pre každú prioritnú os výšku celkových 

finančných prostriedkov a orientačné rozdelenie finančných 

zdrojov na úrovni kategórií intervencií. 

4. Hodnotenie príspevku programu k plneniu cieľov strategických 

dokumentov 

a) OP VaI zahŕňa významný príspevok k stratégii Európa 2020 a RIS3 

SK, kde je operačný program jej hlavným implementačným 

nástrojom; 

b) stratégia OP VaI reflektuje potreby identifikované v strategických 

dokumentoch SR a EÚ. 

Strategické environmentálne hodnotenie: ex ante hodnotenie 

obsahuje záver k tomuto hodnoteniu, podľa ktorého boli požiadavky na 

správu splnené. 

a) legislatíva SR v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie 

je plne harmonizovaná so Smernicou 2001/42/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 21. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých 

plánov a programov na životné prostredie. 

Odporúčania 

navrhnuté 

hodnotiteľom  

Navrhnuté odporúčania (výňatok): 

1. Posúdenie relevantnosti stratégie programu 

a) zistenie je bez odporúčania; 

b) zistenie je bez odporúčania; 

c) synergie a komplementarity s inými nástrojmi, resp. politikami 

a programami EÚ detailnejšie rozpracovať v zmysle ich vecnej 
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špecifikácie (napr. finančné nástroje pre MSP), spresniť 

inštitucionálne zabezpečenie mechanizmov koordinácie a nástroje 

mechanizmov koordinácie, doplniť opis koordinácie s Európskou 

investičnou bankou; 

d) spomenúť doterajšie skúsenosti a výsledky uplatňovania opatrení 

na podporu horizontálnych priorít (rovnosť príležitostí, trvalo 

udržateľný rozvoj) v programovom období 2007-2013 

a v nadväznosti na to zdôrazniť prípadné zmeny / posuny v poňatí 

týchto princípov v OP VaI 2014-2020; 

e) zapojiť partnerov do prípravy a následnej realizácie (monitorovací 

výbor) operačného programu, stanoviť jasné a transparentné 

pravidlá týkajúce sa členstva v monitorovacom výbore a v texte 

uviesť konkrétne informácie o tom, akým spôsobom budú 

aplikované princípy partnerstva vo vzťahu k OP VaI. 

2. Posúdenie nastavenia ukazovateľov, monitoring a evaluácia 

Spoločné súhrnné odporúčanie vzťahujúce sa k systému monitorovania 

a hodnotenia navrhuje pre umožnenie dôkladného posúdenia 

problematiky dopracovať samostatný dokument, ktorý by mal objasniť: 

a) systém monitorovania - definičný rámec merateľných 

ukazovateľov (predefinovanie / prehodnotenie a doplnenie v 

sporných prípadoch), používanie jednotnej terminológie, zdrojov 

údajov, zabezpečenie kvality, rozsahu a aktuálnosti dát, 

previazanosti ukazovateľov na rôznych úrovniach, zlepšenie 

intervenčnej logiky, metodológia výpočtu cieľových hodnôt 

a iných princípov monitorovania (nastavenie a dodržiavanie 

procesov, postupov a lehôt monitorovania, procesu elektronizácie, 

zdieľanie a uverejňovanie správ a informácií atď.); 

b) systém hodnotenia - nastavenie metód, systému zberu dát pre 

hodnotenie dopadov (indikatívny prehľad metód, ktoré budú 

použité pre jednotlivé hodnotenia programu) a údajová základňa, 

opis opatrení pre zabezpečenie pravidelného zberu potrebných 

údajov pre plánované hodnotenie (overenie dostupnosti).  

Detailnejší popis systému hodnotenia bude obsiahnutý v Pláne 

hodnotení OP. 

3. Hodnotenie konzistentnosti finančných alokácií 

a) doplniť text o odôvodnenie pridelenia finančných prostriedkov 

podľa vzoru pre operačný program v rámci cieľa Investície pre rast 

a zamestnanosť (vykonávacie nariadenie 288/2014, príloha I); 

b) dodatočne upresniť formy podpory pre jednotlivé investičné 

priority v nadväznosti na výsledky ex ante analýzy finančných 

nástrojov; 

c) zistenie je bez odporúčania. 

4. Hodnotenie príspevku programu k plneniu cieľov strategických 

dokumentov 

a) zistenie je bez odporúčania; 

b) zohľadniť štrukturálne opatrenia aktuálnejšej verzie Národného 

programu reforiem pre rok 2014. 

Realizované 

opatrenia 

Odporúčania hodnotiteľa boli samostatne zapracované do textu 

programového dokumentu OP VaI, ktorý bol nakoniec schválený 

Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014.  

Na základe odporúčaní bol vypracovaný Systém monitorovania 

a hodnotenia OP VaI: koncom roka 2015 bola sfinalizovaná verzia, 
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napojená na číselník merateľných ukazovateľov a predložená Európskej 

komisii na posúdenie.  

Spôsob zverejnenia 

hodnotiacej správy  

Konečná správa  

https://www.opvai.sk/o-nas/priprava-operacneho-programu/navrh-op-

vyskum-a-inovacie/ 

 

Záverečná správa k verzii OP z 19.09.2014 je súčasťou prílohy 

Operačného programu Výskum a inovácie (Príloha 14) 

https://www.opvai.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opvai.sk/o-nas/priprava-operacneho-programu/navrh-op-vyskum-a-inovacie/
https://www.opvai.sk/o-nas/priprava-operacneho-programu/navrh-op-vyskum-a-inovacie/
https://www.opvai.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/


9 
 

Tabuľka č. 2 

OPERAČNÝ PROGRAM  VÝSKUM A VÝVOJ – RO 

Názov vykonaného 

hodnotenia 
Strategické environmentálne hodnotenie 

Podnet 
v súlade s čl. 55 všeobecného nariadenia a so zákonom č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

Termín začatia 

hodnotenia 
27.08. 2013 

Termín ukončenia 

hodnotenia 
25.09.2014 

Typ hodnotenia strategické, externé  

Objem finančných 

prostriedkov 

uhradených za 

vykonanie 

hodnotenia 

súčasť jednej zákazky s ex ante hodnotením (tabuľka č. 1) 

Hodnotenie vykonal 
EUFC CZ s.r.o. 

IBS SLOVAKIA, s.r.o. 

Predmet hodnotenia 

Posudzovanie nového operačného programu Výskum a inovácie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zabezpečenia 

ochrany životného prostredia. 

Zistenia 

Stručný popis zistení z hodnotenia: 

a) prevažujú pozitívne vplyvy na životné prostredie a zdravie, neboli 

identifikované významné negatívne vplyvy; 

b) priestor pre zohľadnenie potrieb nového environmentálneho 

výskumu v štruktúre výskumu a inovácií v súvislosti s posilňovaním 

pozície environmentálnych odvetví na trhu; 

c) nízke environmentálne povedomie u všetkých vekových úrovní. 

Odporúčania 

navrhnuté 

hodnotiteľom  

Navrhnuté opatrenia: 

a) zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie na úrovní jednotlivých činností / projektov tak, aby bola 

zabezpečená optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, 

výberu environmentálnych technológií, časovej a vecnej 

následnosti jednotlivých realizačných krokov ako aj vyváženosť 

environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov 

realizovaných projektov; 

b) pri rozhodovaní vo výbere projektov dôsledne sledovať aspekt 

udržateľnosti podporovanej aktivity po skončení 

spolufinancovaného projektu a vyváženosť krátkodobých 

a dlhodobých efektov; 

c) pri rozhodovaní vo výbere projektov sledovať vyváženosť 

lokálnych, regionálnych a nadregionálnych efektov projektov 

s cieľom preferencie kumulatívnych a synergických efektov na 

jednotlivých úrovniach; 

d) zabezpečiť transparentnosť vrátane prístupu k informáciám 

v celom procese vyhlasovania výziev, výberu a prideľovania 
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prostriedkov ako aj monitoringu a hodnotenia projektov, 

jednotlivých prioritných osí a programu pri rešpektovaní ochrany 

hospodárskej súťaže; 

e) zefektívniť a zjednodušiť administráciu prípravy a realizácie 

projektov tak, aby boli prístupné širšiemu okruhu adresátov pomoci 

z rôznych regiónov, obcí bez zvláštnych požiadaviek na ich 

finančné, technické a personálne kapacity za súčasného 

zabezpečenia objektívnosti výberu a dôslednosti kontroly; 

f) pri záberoch pôdy postupovať v súlade so zákonmi SR; 

g) pre stavby potenciálne ovplyvňujúce územia Natura 2000 

zabezpečiť proces hodnotenia podľa čl. 6 ods. 3 a 4 smernice 

o biotopoch; 

h) zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v súlade so zákonom SR. 

Realizované 

opatrenia 

Odporúčania hodnotiteľa boli samostatne zapracované do textu 

programového dokumentu OP VaI, ktorý bol nakoniec schválený 

Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014. 

Navrhnuté odporúčania boli zohľadnené pri príprave riadiacej 

dokumentácie OP VaI a budú aplikované pri vyhlasovaní výziev, 

schvaľovacom procese a realizácii samotného projektu. 

Spôsob zverejnenia 

hodnotiacej správy  

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Operačný program 

Výskum a inovácie“ 

https://www.opvai.sk/o-nas/priprava-operacneho-programu/navrh-op-

vyskum-a-inovacie/ 

 

 

https://www.opvai.sk/o-nas/priprava-operacneho-programu/navrh-op-vyskum-a-inovacie/
https://www.opvai.sk/o-nas/priprava-operacneho-programu/navrh-op-vyskum-a-inovacie/

