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Príloha č. 3 

Indikatívny plán hodnotiacich aktivít v rámci procesu hodnotenia  Operačného programu Životné prostredie 
 

Plánované strategické hodnotenia OP ŽP (vrátane ex ante hodnotenia pre programové obdobie 2014-2020): 

Č. názov hodnotenia indika-

tívny 

termín 

hlavné hodnotiace otázky externé/ 

interné 

Využitie 

 

1 

 

Ucelené strednodobé hodnotenie 

pokroku dosiahnutého v realizácii OP 

ŽP s dôrazom na plnenie cieľov 

operačného programu, výkonnosť 

operačného programu a príspevok k 

napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

06/2012-

12/2012 

 

■    Sú ciele OP ŽP s ohľadom na potreby/ problémy 

cieľových skupín stále relevantné? 

■    Sú stanovené ciele na úrovni OP ŽP a prioritných 

osi napĺňané? Aký je pokrok v dosahovaní  stanovených 

cieľov OP ŽP, a to aj v súvislosti s aktuálnymi cieľmi 

stratégie EK Európa 2020?  

■    Je pri realizácii OP ŽP a jednotlivých operácií 

dosahovaný dostatočný príspevok k napĺňaniu všetkých 

naplánovaných prioritných tém? 

■  Prispieva implementácia OP ŽP k dosahovaniu 

stanovených cieľov horizontálnych priorít (TUR, MRK, 

RP, IS)?  

■    Došlo k výrazným zmenám v podporovaných 

sektoroch? 

■    Sú stanovené ciele stále relevantné? Vyžaduje si 

stanovenie tematickej a územnej stratégie pre jednotlivé 

prioritné osi aktualizáciu? 

■    Vyžaduje si štruktúra prioritných osí a opatrení OP 

ŽP aktualizáciu? 

■    Je potrebné vykonať úpravy systému ukazovateľov 

OP ŽP a zmeny jednotlivých ukazovateľov alebo ich 

stanovených hodnôt?  

■   Je   nastavenie   implementačného   systému   OP ŽP   

efektívne   a fungujúce? 

 

Externí 

hodnotitelia 

v súčinnosti s 

manažérmi 

monitorovania 

a hodnotenia 

OP ŽP a vecne 

príslušnými 

sekciami MŽP 

SR 

 

 

 

■ Zabezpečenie 

relevantnosti 

cieľov OP ŽP 

■   Zvýšenie 

výkonnosti 

programu 

■ Zabezpečenie 

rešpektovania 

horizontálnych 

priorít 

■ Zabezpečenie 

relevantnosti, 

efektívnosti a 

účinnosti 

prioritných osí 

■ Zabezpečenie 

absorpčnej 

kapacity 
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■   Aký  pokrok  bol  dosiahnutý  v implementácii  OP 

ŽP  z finančného hľadiska (úroveň kontrahovania a 

čerpania)? 

■    Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne 

využité? 

■    Je absorpčná kapacita v danej oblasti dostatočná?  

2 Tematické hodnotenie zamerané na 

identifikáciu ukazovateľov dopadu 

OP ŽP 

06/2012 – 

12/2012 

■ Aké ukazovatele dopadov – environmentálnych, 

ekonomických, sociálnych – je možné stanoviť na 

úrovni OP ŽP, prípadne jeho jednotlivých prioritných 

osí?  

■ Na základe akých modelov, prípadov štúdií a pod. sú 

ukazovatele dopadov OP ŽP stanovené?  

■ Aká je súvislosť navrhovaných ukazovateľov 

dopadov OP ŽP a ukazovateľov výstupov a výsledkov 

stanovených v rámci OP ŽP?   

Externí 

hodnotitelia 

v súčinnosti s 

manažérmi 

monitorovania 

a hodnotenia 

OP ŽP 

 

■ Vytvorenie 

predpokladov pre 

hodnotenie 

dopadov OP ŽP 

3  Ucelené tematické hodnotenie OP 

ŽP z hľadiska  prínosu k plneniu 

požiadaviek vyplývajúcich 

z environmentálneho acquis a 

dopadov na životné prostredie a 

verejné zdravie (ďalej len „VZ“) 

 

01/2013 – 

06/2013 

■ Aký je stav plnenia požiadaviek vyplývajúcich 

z právnych predpisov EÚ v príslušnej oblasti 

environmentálneho acquis (vodné hospodárstvo, 

ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody 

a krajiny)?  

■ Aký bol príspevok intervencií podporovaných 

v rámci OP ŽP k splneniu uvedených požiadaviek? 

■ V prípade, ak  požiadavky vyplývajúce z právnych 

predpisov EÚ v príslušnej oblasti environmentálneho 

acquis neboli v plnej miere splnené, týkajú sa príčiny 

tohto stavu aj cieľov, zamerania alebo finančných 

alokácií v rámci OP ŽP? 

■ Ak áno, je potrebná aktualizácia skupín aktivít 

podporovaných v rámci jednotlivých prioritných osí 

alebo úprava finančných alokácií na úrovni jednotlivých 

prioritných osí? 

■  Aké  pozitívne vplyvy na ŽP a VZ súvisia s 

Externí 

hodnotitelia 

v súčinnosti s 

manažérmi 

monitorovania 

a hodnotenia 

OP ŽP a vecne 

príslušnými 

sekciami MŽP 

SR 

 

 

■ Zabezpečenie 

plnenia envi- 

ronmentálneho 

acquis 

■ Zhodnotenie 

vplyvov a 

dopadov OP ŽP 

na ŽP a VZ  

■ Prijatie 

opatrení na 

posilnenie 

pozitívnych 

vplyvov/eliminác

iu negatívnych 

vplyvov na ŽP 

a VZ 
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realizáciou OP ŽP? 

■   Došlo v súvislosti s realizáciou OP ŽP aj 

k niektorým negatívnym vplyvom na ŽP a VZ? 

■  Akým spôsobom možno maximalizovať pozitívne a 

eliminovať negatívne vplyvy OP ŽP na ŽP a VZ? 

■ Aký je prínos OP ŽP v svetle aktuálnych cieľov 

stratégie EK Európa 2020 v oblasti životného prostredia 

a s tým súvisiace odporúčania  do budúceho 

programového obdobia (2014 - 2020)?  

■ Aká je možnosť použitia metódy counterfactual 

impact evaluation (porovnávacie hodnotenie vplyvu)  

pri hodnotení dopadov OP ŽP na ŽP a VZ?    

 

4 Ucelené tematické hodnotenie 

ekonomických a sociálnych 

dopadov OP ŽP na podporované 

územie cieľa Konvergencia. 

01/2013-

09/2013 

■ Aké sú dopady OP ŽP na obyvateľstvo z hľadiska: 

   - úrovne, kvality a dostupnosti  environmentálnej 

infraštruktúry a    environmentálnych služieb  

  - vplyvov na jeho životnú úroveň 

  - atraktivity životných podmienok a fyzického 

prostredia v mestách a na vidieku 

■ Aké sú výsledky a dopady OP ŽP na: 

  -  vytváranie podmienok pre rozvoj podnikateľských 

aktivít  

  -  zamestnanosť v podporovaných a súvisiacich 

sektoroch (aj z hľadiska rovnosti príležitostí mužov 

a žien) 

■  Aký je  prínos OP ŽP z hľadiska jeho ekonomických 

a sociálnych dopadov  vo vzťahu k aktuálnym cieľom 

stratégie EK Európa 2020 a s tým súvisiace odporúčania 

 do budúceho programového obdobia (2014 - 2020)? 

■ Aká je možnosť použitia metódy counterfactual 

impact evaluation (porovnávacie hodnotenie vplyvu)  

pri hodnotení ekonomických a sociálnych dopadov OP 

ŽP?  

Externí 

hodnotitelia 

 

 

■  Zhodnotenie 

socio-

ekonomických 

dopadov 

intervencií OP 

ŽP 

■ Zvýšenie 

pridanej hodnoty 

intervencií 

■ Zabezpečenie 

prepojenia 

environmentálnej 

a sociálnej zložky 

trvalo 

udržateľného 

rozvoja  
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5 Ucelené tematické hodnotenie na 

úrovni jednotlivých prioritných 

osí OP ŽP a ich prínosu k rozvoju 

regiónov na území cieľa 

Konvergencia 

10/2013 -

12/2013 

■   Aké výstupy a výsledky na regionálnej úrovni boli 

dosiahnuté v realizácii OP ŽP? 

■  Aké sú dopady OP ŽP na znižovanie regionálnych 

disparít  a vyrovnávanie úrovne regiónov? 

■  Aký prínos predstavovali podporené intervencie pre 

cieľové skupiny? 

■   Do akej miery a akým spôsobom ovplyvnila 

implementácia OP ŽP rozvoj regiónov na území cieľa 

Konvergencia? 

Externí 

hodnotitelia  

v súčinnosti s 

manažérmi 

monitorovania 

a hodnotenia 

OP ŽP a vecne 

príslušnými 

sekciami MŽP 

SR 

■ Zhodnotenie 

regionálnych 

dopadov OP ŽP 

■ Príprava 

nového 

programového 

obdobia (2014-

2020) 

6 Ex-ante      hodnotenie      

operačného      programu/ 

operačných   programov   pre  

programové  obdobie 2014-2020 

vrátane procesu SEA 

06/2013-

06/2014 

■       Je navrhovaná stratégia relevantná vzhľadom na 

existujúce potreby podporovaného územia? 

■       Je stratégia dostatočne zdôvodnená a ciele 

konzistentné? 

■       Je stratégia dostatočne prepojená s relevantnými 

politikami na úrovni EÚ a národnej úrovni? 

■       Aké sú očakávané výsledky a dopady operačného 

programu? 

■       Je navrhovaný implementačný systém vhodný? 

■       Aké sú očakávané vplyvy na ŽP a VZ? 

Externí 

hodnotitelia 

v súčinnosti s 

manažérmi 

programovania 

a vecne 

príslušnými 

sekciami MŽP 

SR  

■ Predbežné 

zhodnotenie  

nového 

operačného 

programu 

■ Zabezpečenie 

súladu s 

princípmi trvalo 

udržateľného 

rozvoja 

7 Príprava   návrhu   postupov   

hodnotenia   a plánu hodnotenia pre 

programové obdobie 2014-2020 

03/2014-

06/2014 

V zmysle usmernení/nariadení na Európskej a národnej 

úrovni 

Externí 

hodnotitelia 

v súčinnosti s 

manažérmi 

hodnotenia 

 

■   Postupy pre 

výkon hodnotení 

■   Efektívne 

plánovanie a 

koordinácia 

evaluačných 

aktivít 

 

 


