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1 KONTEXT HODNOTENIA
1.1

Popis tematického zamerania OP, prioritných osí a cieľov

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný
programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) pre
poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného
prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu
zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako
základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného
hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
OP VaI vychádza z priorít stratégie Európa 2020 ako aj hlavných odporúčaní
Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020. OP VaI pri definovaní
svojich aktivít vychádza z odporúčaní Európskej komisie (EK) definovaných v
Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na
Slovensku na roky 2014 – 2020 (Pozičný dokument). OP VaI svojim zameraním,
štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového
potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR
na roky 2014 – 2020 a reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania,
výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.
Zo zmeneného prístupu k riadeniu uvedených štátnych politík a efektívnejšej
realizácie ich opatrení a aktivít zameraných na integrovanie a silnejšie prepojenie
týchto politík a ich realizácie vychádza aj koncepcia OP VaI, prostredníctvom ktorej
bol po prvýkrát zadefinovaný spoločný programový dokument ministerstiev
zodpovedných za realizáciu štátnych politík v oblasti vzdelávania, VVaI a podpory
MSP takým spôsobom, aby sa dosiahol vzájomný synergický efekt medzi uvedenými
oblasťami inovačného systému. OP VaI je kľúčovým implementačným nástrojom
stratégie „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky“ (RIS3) . OP VaI je postavený na identifikovaných
silných stránkach a reflektuje nielen existujúci stav, ale aj potenciál SR.
Hlavným zámerom RIS3 je „podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky
smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo
VaI s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života“.
K tomuto zámeru bude OP VaI prispievať podporou kvalitného/excelentného
výskumu – ako nevyhnutnej podmienky pre budúce high tech inovácie v dlhšom
časovom horizonte, experimentálneho vývoja s reálnou šancou transferu získaných
poznatkov do budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry (najmä MSP)
prostredníctvom podpory zavádzania inovácií a aktívnej spolupráce medzi
podnikmi, výskumno-vývojovými centrami a vzdelávaním. To by malo viesť k rozvoju
inovovaných a nových produktov a služieb, prenosu technológií a poznatkov do
praxe, inovácii procesov a vytváraniu sietí na zdieľanie informácií. Špeciálna
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pozornosť bude venovaná lepšej previazanosti MSP v rámci dodávateľských
reťazcov v SR.
Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) sa realizuje prostredníctvom
štyroch tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi zameranej na technickú
pomoc a bude prispievať k plneniu tematického cieľa 1 Posilnenie technologického
rozvoja a inovácií a tematického cieľa 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
vychádzajúcich z čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006.

Operačný program Výskum a inovácie

PO 1 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií
TC 1 Posilnenie
technologického
rozvoja a inovácií
PO 2 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií v
Bratislavskom kraji

TC 3 Zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP

PO 3 Posilnenie
konkurencieschopnosti
a rastu MSP

PO 4 Rozvoj
konkurencieschopných
MSP v Bratislavskom
kraji

PO 5 Technická pomoc

Obrázok 1

1.1.1

Štruktúra OP VaI na úrovni tematických cieľov a prioritných osí

Tematický cieľ 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií

K plneniu tematického cieľa 1 budú prispievať aktivity realizované v rámci
prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií a prioritnej osi 2 Podpora
výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
Obidve prioritné osi kombinujú aktivity zamerané na podporu zvyšovania
schopnosti výskumu, vývoja a inovácií (VVaI) s dôrazom na zvyšovanie
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konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a zároveň predstavujú súčasť
implementácie opatrení a aktivít dokumentu RIS3.
Aktivity oboch prioritných osí sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný VVaI, a to
najmä prostredníctvom realizácie opatrení definovaných v RIS3. Prioritou je vlastný
VaV, transfer technológií s vysokou pridanou hodnotou a realizácia inovácií.
Podporované budú inovácie technologického aj netechnologického charakteru, t. j.
inovácie produktov, procesov, organizačné, marketingové, sociálne a
environmentálne inovácie. Aktivity prispievajú k rozvoju spolupráce jednotlivých
aktérov inovačného procesu. Dôraz bude kladený aj na podporu inovatívnych
technických riešení v súlade so strategickým plánom energetických technológií,
ktorý medzi kľúčové výzvy zaradil prípravu technológií obnoviteľnej energie s vysokou
mierou konkurencieschopnosti a v súlade s RIS3, kde jednou z oblastí špecializácie
z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít bola identifikovaná
udržateľná energetika a energie.
1.1.2

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Aktivity v rámci prioritnej osi 1 budú realizované v menej rozvinutom regióne v
identifikovaných oblastiach potrieb pre zvýšenie výkonnosti systému VVaI a zvýšenie
konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov, ako aj stimulovanie záujmu
podnikateľských subjektov v investovaní do VVaI. Plánované aktivity v rámci prioritnej
osi budú realizované prostredníctvom nasledovných investičných priorít a
špecifických cieľov:
PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
•1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti
výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
•1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického
trasferu a IKT
•1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce
•1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV
potenciálu výskumných inštitúcií
•1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi
podnikmi, centrami VaV a vysokoškolským vzdelávacím prostredím...
•1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a
podnikateľskej sféry
•1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Obrázok 2

1.1.3

Investičné priority a špecifické ciele v rámci prioritnej osi 1

Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Aktivity prioritnej osi 2 vychádzajú z existujúcej infraštruktúry, výskumných
inštitúcií a ich ľudských kapacít v Bratislavskom kraji a tvoria vo viacerých oblastiach
kľúčové kapacity pre realizáciu RIS3. Pokračovanie vo financovaní výskumnovývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji je nevyhnutné vzhľadom na nezastupiteľný
rozsah vplyvu podpory Bratislavského kraja aj na mimobratislavské regióny SR.
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Vzdelávanie, výskum a vývoj a podpora inovačných aktivít je v podmienkach SR
realizovaná v úzkej previazanosti na mimobratislavské regióny.
Aktivity prioritnej osi 2 sú zamerané na posilnenie výskumno-vývojových,
inovačných a podnikateľských kapacít v priemysle a službách v Bratislave,
konsolidáciu a integráciu výskumno-vývojových kapacít vo výskumných inštitúciách
(štátnych, verejných, neziskových) a priemysle podporených v programovom
období 2007 – 2013 so zohľadnením kľúčového významu Bratislavského kraja pre ďalší
rozvoj týchto kapacít najmä vo vzťahu k susedným krajinám, ako aj na podporu
spolupráce akademického sektora a podnikateľskej sféry a podporu účasti
výskumných inštitúcií vo vybraných druhoch medzinárodných projektov. Sú tiež
zamerané na riešenie špecifických výziev Bratislavského kraja prostredníctvom
nasledovných investičných priorít a špecifických cieľov:
PRIORITNÁ OS 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
•2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti
výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
•2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia
výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave
•2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi
podnikmi, centrami VaV a vysokoškolským vzdelávacím prostredím...
•2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v
Bratislave
•2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji
Obrázok 3

1.1.4

Investičné priority a špecifické ciele v rámci prioritnej osi 2

Tematický cieľ 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

Plnenie tematického cieľa 3 bude v podmienkach SR zabezpečovať realizácia
aktivít v rámci prioritnej osi 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a
prioritnej osi 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.
Zámerom je zabezpečiť podporu MSP počas všetkých rozvojových fáz s cieľom
dosiahnuť výraznejšie zastúpenie slovenských MSP na medzinárodných trhoch. Tak
bude eliminovaný súčasný negatívny trend stagnácie marginalizácie MSP a budú
vytvorené podmienky pre generovanie konkurencieschopných MSP schopných
zavádzať inovácie do svojich produktov a služieb a aplikovať výsledky vedeckovýskumného pokroku vo svojej podnikateľskej činnosti. Zároveň to povedie
k rozširovaniu cieľovej skupiny podnikov pre podporu v rámci tematického cieľa 1.
1.1.5

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Prostredníctvom aktivít prioritnej osi 3 sa bude v menej rozvinutých regiónoch
SR stimulovať podnikanie, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického
využívania nových myšlienok, vzniku nových firiem a zvýšenia miery ich prežitia na
trhu, vytvorenia vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti, rozvoja
nových obchodných modelov pre MSP a internacionalizácie, a to za účelom
dosiahnutia očakávaných výsledkov definovaných pri jednotlivých špecifických
cieľoch.
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Podpora je zameraná na jednotlivé fázy životného cyklu MSP tak, aby bol
zabezpečený ich kontinuálny rast a zvyšovanie potenciálu pre internacionalizáciu.
Úvodné fázy životného cyklu sú podporené špecifickým cieľom 3.1.1 nadväzujúcim
na investičnú prioritu 3a. Fáza rozvoja je podporená aktivitami v rámci špecifického
cieľa 3.3.1 nadväzujúceho na investičnú prioritu 3c. Internacionalizácia podnikania
ako najvyššia fáza je podporená špecifickým cieľom 3.2.1 nadväzujúcim na
investičnú prioritu 3b.
PRIORITNÁ OS 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
•3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v
hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských
inkubátorov
•3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
•3.2 Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie
•3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ
•3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
•3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Obrázok 4

1.1.6

Investičné priority a špecifické ciele v rámci prioritnej osi 3

Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Prioritná os 4 pokrýva opatrenia vykonávané v rámci tematického cieľa 3
realizované v rozvinutejšom regióne, ktorým je v podmienkach SR Bratislavský kraj, a
kombinuje aktivity zamerané na zabezpečenie financovania s aktivitami
poradenstva
a podporných služieb
s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast
konkurencieschopnosti MSP. Realizované opatrenia vytvoria predpoklady na riešenie
zlyhaní trhu identifikovaných v Bratislavskom kraji (medzera vo financovaní, vysoká
miera podnikateľskej aktivity v kombinácii s nízkou inovatívnosťou podnikateľských
aktivít). Aktivity zahrnuté do prioritnej osi umožnia MSP rozvinúť svoj potenciál a zvýšiť
svoje zručnosti a kompetencie a tak vytvoria predpoklady pre aplikáciu inovácií
v sektore MSP a zapojenie sa MSP do aktivít v oblasti komercializácie výsledkov
vedecko-výskumného procesu realizovaných v rámci tematického cieľa 1. Tým bude
možné využiť potenciál vedecko-výskumnej sféry koncentrovanej v tomto regióne.
Prioritná os 4 OP VaI zároveň predstavuje súčasť implementačných aktivít RIS3.
V rámci prioritnej osi 4 je definovaný špecifický cieľ 4.1.1, ktorého aktivity sú
zamerané na podporu MSP v rámci Bratislavského kraja v súlade s investičnou
prioritou 3d.
PRIORITNÁ OS 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
•4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a
zapojenia sa do procesov inovácií
•4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Obrázok 5

Investičné priority a špecifické ciele v rámci prioritnej osi 4
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1.1.7

Prioritná os 5 Technická pomoc

Hlavným cieľom prioritnej osi 5 je napomáhať pri zabezpečovaní plynulej
implementácie OP v súlade s európskou legislatívou a s požiadavkami kladenými na
prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu,
vytváranie sietí, vybavovanie sťažností, kontrolu a audit. Prostredníctvom tejto oblasti
pomoci bude dochádzať k podpore a rozvoju implementačných štruktúr
a zapojených administratívnych kapacít zodpovedných za realizáciu OP, podpore
na prípravu projektov, informovania a komunikácie, posilneniu výmeny skúseností
pre zabezpečenie naplnenia stanoveného cieľa a výsledkov OP.
V súvislosti s potrebou adresného smerovania intervencií v oblasti technickej
pomoci bola vypracovaná SWOT analýza východiskového stavu pre smerovanie
oblastí intervencie technickej pomoci OP VaI. Na základe tejto SWOT analýzy a vo
vzťahu k jej výsledkom boli definované 2 špecifické ciele, ktoré bližšie špecifikujú
oblasti podpory, prostredníctvom ktorých sa bude napĺňať stanovený hlavný cieľ
prioritnej osi.
PRIORITNÁ OS 5 Technická pomoc
•5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
•5.1.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít
prijímateľov v procese implementácie
Obrázok 6

1.2

Špecifické ciele v rámci prioritnej osi 5

Popis významných zmien OP

Za rok 2016 nedošlo k zmene tematického zamerania operačného programu,
prioritných osí ani cieľov operačného programu.
Z hľadiska hodnotenia bol schválený aktualizovaný Plán hodnotenia OP
Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, (ďalej len „plán
hodnotenia OP“).
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2 REALIZÁCIA HODNOTENÍ
2.1

Termín schválenia plánu hodnotenia OP

Plán hodnotenia OP bol schválený
Monitorovacieho výboru pre OP VaI.

2.2

25.

mája 2016

na 4. zasadnutí

Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie
zmien

Aktualizovaný plán hodnotenia OP bol schválený 16. februára 2017 na
5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VaI. Predmetom aktualizácie boli
predovšetkým zmeny v termínovaní jednotlivých úloh v časti 3 Zoznam plánovaných
hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, a to najmä z dôvodu:

2.3



posunu v implementácii OP VaI, schvaľovaní žiadostí o NFP, príprava
národných projektov, na ktoré sú hodnotenia zamerané,



zabezpečenia súladu plánu hodnotení s dopracovaním RIS3 (Strategický
dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1, Príloha č. 4: Plán hodnotení
RIS3). V súvislosti s tým došlo k spojeniu hodnotenia RIS3 a Hodnotenia
výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR. Tieto hodnotenia budú
predstavovať jeden z podkladov pre návrh revízie RIS3 v roku 2018.

Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku

Z uvedených dôvodov sa hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného
potenciálu SR a ex-post hodnotenie národného projektu OP Výskum a vývoj
„Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií“, pôvodne plánované na
rok 2016 v rámci časti OP VaI v gescii rezortu MŠVVaŠ SR, odložilo na rok 2017. Za
časť OP VaI v gescii rezortu MH SR nebolo plánované, a teda sa ani neuskutočnilo
žiadne hodnotenie OP.

2.4

Zhrnutie

Vzhľadom na schválenú aktualizáciu plánu hodnotenia OP a absenciu
vykonaných a ukončených hodnotení, nie je relevantné pre rok 2016.
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3 KAPACITY PRE HODNOTENIE
3.1
3.1.1

Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP
a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP VaI

Funkciu riadiaceho orgánu pre OP VaI vykonáva sekcia štrukturálnych fondov.
V rámci nej útvarom zodpovedným za výkon hodnotenia a koordinácie hodnotenia
OP VaI je oddelenie pre OP VaI a OP Výskum a vývoj (OPOPVaI) na odbore pre
programy EFRR. Vzhľadom na to, že OP VaI je kľúčovým nástrojom implementácie
RIS3, na hodnoteniach OP VaI bude primerane participovať aj odbor stratégie,
analýz a hodnotenia podpory výskumu a vývoja v rámci RIS3 (OSAHPV).
3.1.2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI

Útvarom zodpovedajúcim za výkon hodnotenia relevantných častí OP VaI na
sprostredkovateľskom orgáne pre OP VaI na základe zmluvy č. 0603/2015 o
vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie
sprostredkovateľským orgánom je sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor riadenia
OP a metodiky, oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia.
3.1.3

Hlavné úlohy v oblasti hodnotenia
V súvislosti s hodnotením plní RO/SO tieto zásadné úlohy:

1.

vypracuje a v prípade potreby aktualizuje Plán hodnotení OP VaI pre
programové obdobie 2014 – 2020 a predloží ho členom MV OP VaI na
schválenie,

2.

vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka
v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách
hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP VaI za predchádzajúci kalendárny rok,

3.

poskytuje údaje potrebné na hodnotenie horizontálneho princípu (ďalej aj
„HP“) príslušným gestorom HP a v prípade potreby spolupracuje aj na
hodnoteniach vykonávaných CKO a EK,

4.

informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia,

5.

predloží EK súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom
období 2014 – 2020 za OP VaI do 31. 12. 2022, v ktorej zhrnie hlavné zistenia
hodnotení uskutočnených počas programového obdobia, vrátane hodnotenia
hlavných výstupov a výsledkov OP VaI, ako aj pripomienky k predloženým
informáciám,

6.

vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti
hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade. V súlade s čl. 54 ods. 3
všeobecného nariadenia sa za funkčnú nezávislosť interného a externého
hodnotiteľa považuje funkčná nezávislosť od orgánov zodpovedných za
implementáciu OP,
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7.

zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných na
monitorovanie a hodnotenie v oblasti poskytovania finančnej pomoci z EŠIF v
spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou, Finančným
riaditeľstvom SR a s ďalšími relevantnými inštitúciami,

8.

zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a
záverečná hodnotiaca správa splnili stanovené kritériá kvality,

9.

zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch,
ako transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.,

10.

je povinný informovať o výsledkoch hodnotenia CKO, EK a relevantných
partnerov a zverejňovať záverečné hodnotiace správy z interného hodnotenia,
alebo externého hodnotenia na webovom sídle príslušného RO/SO vrátane
stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od
ukončenia procesu hodnotenia,

11.

posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe
a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a
zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení.

3.2

Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných
za hodnotenie

3.2.1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP VaI

V rámci OPOPVaI vykonávajú pracovnú pozícii manažéra hodnotenia OP
3 osoby v kombinácii s pracovnou pozíciou manažéra monitorovania OP, z toho
v jednom prípade aj v kombinácii s pracovnou pozíciou manažér ITMS. Vzhľadom
na posun prvých plánovaných hodnotení až na rok 2017 boli pracovné činnosti
v súvislosti s hodnotením OP VaI v menšine v porovnaní s pracovnými činnosťami
v rámci agendy monitorovania OP VaI a ITMS.
3.2.2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI

Na oddelení programovania, monitorovania a hodnotenia pôsobia 3 manažéri
monitorovania OP a hodnotenia OP. Vo všetkých troch prípadoch sa jedná
o kumulovanú pozíciu. Hodnotenie v roku 2016 predstavovalo vedľajšiu pracovnú
náplň manažérov, kedy podiel času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením
predstavoval približne 10 %. Uvedené vyplýva z dôvodu rozbiehajúcej sa
implementáciu častí OP VaI v gescii SO MH SR a časového plánu realizácie
hodnotení v roku 2016, schváleného v pláne hodnotení OP.
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Tabuľka č. 1

Prehľad útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a počet manažérov hodnotenia
OP na daných útvaroch

Orgán
implementácie
OP

Sekcia

RO OP VaI
MŠVVaŠ SR

sekcia
štrukturálnych
fondov EÚ

SO OP VaI
MH SR

sekcia
štrukturálnych
fondov EÚ

3.3

Odbor
odbor
pre
programy
EFRR
odbor
riadenia
OP a
metodiky

Počet
manažérov
hodnotenia
OP

Kumulovanie
pozícií

oddelenie pre OP
Výskum a inovácie
a OP Výskum a vývoj

3

3x manažér
monitorovania
OP
1x manažér ITMS

oddelenie
programovania,
monitorovania a
hodnotenia

3

3x manažér
monitorovania
OP

Oddelenie

Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie

V roku 2016 sa aktivity zamerané na oblasť hodnotenia OP iba rozbiehajú,
väčšinu z nich tvoria vzdelávacie aktivity organizované Úradom vlády SR (ÚV SR)
v spolupráci so sekciou centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). Vzdelávanie v oblasti hodnotenia
má však dlhšiu tradíciu v starších členských štátoch EÚ a postupne sa udomácňuje aj
v novších členských štátoch EÚ v rámci stredoeurópskeho regiónu. Iniciátorom
v tomto prípade bývajú profesijné spoločnosti zamerané na oblasť hodnotenia
využívajúc pritom aj skúsenosti profesionálnych hodnotiteľov zo západnej Európy
a Severnej Ameriky. Nasledovná tabuľka uvádza podrobnejší prehľad vzdelávacích
aktivít, na ktorých sa zúčastnili manažéri hodnotenia OP VaI (MH).
Tabuľka č. 2
Názov
aktivity

Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v súvislosti s hodnotením
Organizátor

Dátum a
miesto
konania

Zúčastnené
orgány a
počet osôb

Development
Worldwide,
EPDET –
European
Program for
Development
of Evaluation
Training

Hodnotenie
OP
Hodnotenie
OP
Hodnotenie
OP

Česká
evaluační
společnost,

04.-09.09.2016
Praha, ČR

MŠVVaŠ SR
1x MH

03.10.2016
ÚV SR
10.10.2016
ÚV SR
05.12.2016
ÚV SR

MŠVVaŠ SR
2x MH
MH SR
1x MH
MH SR
2x MH

Slovenská
evaluačná
spoločnosť

ÚV SR,
ÚPPVII (CKO)
ÚV SR,
ÚPPVII (CKO)
ÚV SR,
ÚPPVII (CKO)
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Tematické zameranie
 predstavenie rozvoja hodnotenia:
termíny, koncepty a štandardy
 budovanie systému monitorovania
a hodnotenia založeného na
výsledkoch
 porozumenie kontextu hodnotenia
a program teórie zmeny
 príprava hodnotiacich otázok
a príprava vzorovej matice
 voľba návrhov pre opisné, normatívne
hodnotiace otázky a otázky príčiny a
následku
 výber a tvorba nástrojov pre zber dát
 hľadanie stratégie pre výber vzoriek
 plánovanie a vykonávanie analýzy
dát
 praktické cvičenia v malých
skupinách a prezentácia výsledkov
 hodnotenie EŠIF
 intervenčná logika EŠIF, systémy
monitorovania a hodnotenia
 plánovanie a príprava hodnotiacich
aktivít
 realizácia hodnotení

3.4

Spolupráca v oblasti hodnotenia

Počas roka 2016 prebiehali prípravné práce na zriadení Pracovnej skupiny pre
hodnotenie OP VaI (ďalej len „pracovná skupina“) v súvislosti s naplnením úloh
stanovených v rámci plánu hodnotenia OP VaI. Táto neformálna pracovná skupina
bude pozostávať minimálne zo zástupcov RO, SO a odborného partnera pre
hodnotenie. Pracovnú skupinu doplnia zástupcovia CKO, gestori HP, akademickej
obce (Slovenská akadémia vied, univerzity a pod.), resp. podnikateľského sektora
vedy a techniky ako pozorovatelia. Pracovná skupina sa bude stretávať podľa
potreby, najmenej však raz ročne. Odborného partnera pre hodnotenie predstavuje
zástupca Slovenskej evaluačnej spoločnosti, ktorá vystupuje najmä v úlohe
poradného člena pracovnej skupiny.
V súčasnosti už je schválený štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny a jej
prvé rokovanie je plánované v apríli 2017. Predpokladá sa, že pracovná skupina
výraznou mierou prispeje k optimálnemu nastaveniu podmienok a príprave
hodnotení plánovaných v roku 2017, ako aj v ďalších rokoch implementácie OP VaI.
Pracovná skupina je súčasťou koordinácie procesov v rámci hodnotenia, čo je
jedna z kľúčových potrieb v rámci zabezpečenia kvality hodnotení prostredníctvom
konsenzu vniknutého pluralitou názorov jednotlivých partnerov. Nasledujúca schéma
definuje hlavných účastníkov koordinácie hodnotenia OP VaI rešpektujúc princíp
partnerstva a ilustruje väzby a prepojenia jednotlivých identifikovaných pasívnych či
aktívnych aktérov v rámci koordinácie hodnotenia OP.
Slovenská
evaluačná
spoločnosť
Verejnosť

Pracovná
skupina pre
hodnotenie
OP VaI

CKO

Externý
hodnotiteľ

RO/SO
RIS3

MV OP VaI

EK

Obrázok 7

Koordinácia procesov v rámci hodnotenia OP VaI
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4 PLÁNOVANÉ HODNOTIACE AKTIVITY NA ĎALŠÍ ROK
4.1

Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia

Hlavným cieľom hodnotení je získať relevantné, validné a spoľahlivé informácie
týkajúce sa realizácie OP VaI, ktoré poslúžia na zlepšenie realizácie intervencií na
úrovni procesov, riadenia, výsledkov aj ich zamerania, a to ako vo fáze ich
plánovania, tak aj realizácie.
Vo všeobecnosti je možné povedať, že plánované hodnotenia budú
zodpovedať jednotlivým tematickým cieľom OP VaI, ako aj jednotlivým kľúčovým
národným projektom, ktoré majú širší záber na populácie cieľových subjektov
a osôb. Hodnotenia plánované na rok 2017 budú tematicky zamerané na prioritné
osi 1 a 2 OP VaI, čiže tematický cieľ 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií.

4.2

Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)

V zmysle aktualizovaného plánu hodnotení OP sú na rok 2017 naplánované
nasledovné hodnotenia (podrobnosti sú uvedené v časti 3 plánu hodnotení OP):
4.2.1

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR

Dané hodnotenie si kladie za cieľ stanovenie baseline hodnôt, z ktorých bude
vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI v roku 2022,
zmapovanie aktuálnej situácie vychádzajúcej z podpory realizovaných operačných
programov Výskum a vývoja a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a to vo
vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú
aktivity v oblasti VVaI a boli podporení v programovom období 2007 - 2013.
Hodnotený bude aj prínos OP Výskum a vývoj a OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast k rastu VVaI potenciálu a rastu HDP v SR.
Cieľom hodnotenia je zároveň poskytnutie potrebnej dátovej základne pre
ďalší rozvoj Systému podpory výskumu a inovácií vychádzajúceho z RIS3. Hodnotenie
sa vzťahuje na PO 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií a PO 2 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií v BSK ako aj na relevantné opatrenia RIS3.
Ďalej cieľom je aj zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových priemyselných
odvetví SR s ohľadom na ich priorizáciu v RIS3 a medzinárodné súvislosti a ich
prepojenie na výskumné oblasti špecializácie. Komplexné zhodnotenie plnenia
cieľov RIS3 ako aj nastavenia opatrení a aktivít v rámci RIS3 vzhľadom na efektívnosť
a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutej podpore z národných zdrojov ako
aj zdrojov EŠIF a k monitorovaniu pomoci.
4.2.2

Ex-post hodnotenie národného projektu OP Výskum a vývoj
„Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií“ (NITT).

Cieľom je zhodnotiť príspevok NITT v oblasti duševného vlastníctva pre
identifikáciu pozitívnych trendov a pretrvávajúcich problémov súvisiacich
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s ochranou práv v SR, k špecifickému cieľu 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV
prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT.
4.2.3

Priebežné hodnotenie medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií

Cieľom tohto hodnotenia je Posúdenie priebežného/pravdepodobného
plnenia špecifického cieľa 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej
spolupráce na základe zmluvne viazaných projektov v rámci tohto špecifického
cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov s cieľom identifikovania nových
možností podpory v rámci tohto špecifického cieľa, ako aj zmapovanie najlepších
príkladov pri podpore synergických a komplementárnych projektov podporených z
EŠIF v rámci EÚ a aplikovateľných na podmienky SR.

4.3

Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít

Realizáciu plánovaných aktivít môžu negatívne ovplyvniť faktory, ktoré už
negatívne ovplyvnili hodnotenia pôvodne plánované na rok 2016 a vplyvom ktorých
musel byť aktualizovaný plán hodnotenia OP. Dané faktory sú uvedené v časti 2.2
tejto správy, pričom najviac negatívny vplyv môže mať ďalší posun v implementácii
OP VaI a meškanie resp. pomalý proces prípravy výziev a vyzvaní a následné
schvaľovanie došlých žiadostí o NFP.

4.4

Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia

V súlade s čl. 56 ods. 2 všeobecného nariadenia RO/SO zabezpečí pre
realizáciu hodnotenia primerané hodnotiace kapacity. Budovanie administratívnych
kapacít v oblasti hodnotenia zahŕňa zabezpečenie dostatočného počtu manažérov
hodnotenia vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít.
V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít RO/SO bude vyššia
kvalifikácia a odbornosť manažérov hodnotenia zabezpečená prostredníctvom ich
priebežného odborného vzdelávania. Prehlbovanie kvalifikácie hodnotiacich
kapacít RO/SO sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:


centrálneho vzdelávacieho systému CKO,



podpory účasti na odborných školeniach, seminároch, konferenciách a iných
informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia
organizovaných inými subjektmi (EK, ...),



výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP
vykonávajúcich hodnotenia v SR (napr. prostredníctvom zasadnutí Pracovnej
skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO) a iných členských štátoch EÚ, ako aj
so zástupcami EK,



spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

Tematicky bude potrebné budovať administratívne kapacity v rámci
hodnotenia OP VaI v oblasti spracovávania kvantitatívnych údajov vo väčších
množstvách.
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Manažéri pre hodnotenie budú potrebovať školenia v oblasti tzv. mäkkých
zručností, t. j. vzdelávania cudzích jazykov, prezentačných schopností, asertivity a
organizácie práce, pričom dané typy školení sú zabezpečené prierezovo osobnými
úradmi MŠVVaŠ SR a MH SR.
Prehlbovanie kvalifikácie je tiež potrebné na to, aby manažér hodnotenia
mohol vykonávať nasledovné kľúčové zručnosti podľa metodického pokynu CKO
č. 22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených
do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020:


zabezpečovať vypracovanie a aktualizáciu stratégie hodnotenia, plánu
hodnotenia;



koordinovať externé hodnotenie OP;



vypracovávať interné hodnotenia, štúdie a analýzy.
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PRÍLOHA 1
Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP
Príloha 1 nie je pre rok 2016 relevantná.
ID

Názov hodnotenia

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vysvetlivky:
ID – identifikačné číslo hodnotenia
Názov hodnotenia – oficiálny (skutočný) názov
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)1
A – označenie roku realizácie neplánového (ad-hoc) hodnotenia

1

V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.
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2021

20XX

PRÍLOHA 2
Informácie o ukončených hodnoteniach OP
Príloha 2 nie je pre rok 2016 relevantná.
Názov hodnotenia (ID)
Zadávateľ (klient)
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)2
Počet človekodní na hodnotenie3
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa
Zapojenie partnerov pri príprave
zadania
Postupy vo verejnom
obstarávaní4
Počet prijatých a hodnotených
ponúk5
Predpokladaná a uhradená cena
(bez a s DPH)6
Účel/cieľ hodnotenia
Obdobie realizácie
Predmet hodnotenia

Typ hodnotenia podľa
hodnotiacich kritérií

Použité metódy7

Oficiálny názov hodnotenia

Externé/interné/kombinované
Akým spôsobom sa podieľali relevantní partneri na príprave
hodnotenia (zadania)
Zvolené postupy podľa zákona o VO
V prípade externého hodnotenia
V prípade externého hodnotenia
Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť
vykonané hodnotenie a získané poznatky
Začiatok (mm/rrrr) – koniec (mm/rrrr)
Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotí:

Podľa programovej štruktúry: politika/stratégia, program,
prioritná os, investičná priorita, iné (špecifikujte)

Podľa tematického zamerania: potreby/problémy, intervenčná
logika, plnenie cieľov, nákladová efektívnosť, čisté efekty
intervencií, procesy riadenia a kontroly, inštitucionálne aspekty,
iné (špecifikujte)

Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie
reagujú na kľúčové potreby)

Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných
výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)

Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery
plnenia stanovených cieľov)

Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)

Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas
programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela
k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)

Iné (špecifikujte)

SWOT analýza

Logický rámec

Prieskumy

Osobné pohovory

Fokusová skupina

Dotazníkový prieskum

Prípadová štúdia

Analýza vstupov

Panel expertov

Prípadové štúdie

V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné
hodnotenie vykonáva.
3 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
4 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
5 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
6 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
7 V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.
2
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Hlavné zdroje údajov

Zapojenie skupiny pre
hodnotenie8
Problémy počas realizácie
hodnotenia a ich riešenie
Posúdenie kvality procesu
hodnotenia
Posúdenie kvality výstupov
hodnotenia
Propagácia výstupov a výsledkov
hodnotenia
Spôsob zverejnenia hodnotiacej
správy

8


Pozorovacie techniky

DELPHI

Obsahová analýza

Faktorová analýza

Mulikriteriálna analýza

Benchmarking

Analýza nákladov a výnosov (CBA)

Ekonometrické modely

Regresná analýza

Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)

Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)

Iné (špecifikujte)

Oficiálna štatistika

Externé databázy (administratívne údaje)

ITMS2014+ Osobné pohovory

Prieskumy

Programová dokumentácia

Výročné správy

Odborná literatúra

Iné (špecifikujte)
Akým spôsobom skupina pre hodnotenie participovala na
hodnotení
Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia
a popis ich riešenia
Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
Ako bola hodnotiaca správa prezentovaná širokej a odbornej
verejnosti
Kde je sprístupnená hodnotiaca správa (vrátane interných
hodnotení)

Uplatňuje sa v prípade, ak RO pre OP zriadil pracovnú skupinu pre hodnotenie.
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PRÍLOHA 3
Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení
Príloha 3 nie je pre rok 2016 relevantná.
ID hodnotenia:
Hlavné zistenia
ZIS 1 ZIS 2 ZIS 3 ZIS 4 -

Názov hodnotenia:
Realizované opatrenia
ROPA 1 -

Hlavné odporúčania
ODP 1 ODP 2 ODP 3 -

Prijaté opatrenia
POPA 1 POPA 2 -

ROPA 2 -

ODP 4 -

POPA 3 -

ROPA 3 -

Stanovisko MV

Vysvetlivky:
ZIS – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia
ODP – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní
POPA –prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia
ROPA – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie
Stanovisko MV – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré
bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie
hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia
je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým
opatreniam)
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