
 

 

  

 

Riadiaci orgán Operačného programu Životné  prostredie 

Ministerstvo životného prostredia SR 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Plán hodnotení     

Operačného programu Životné prostredie   

na rok 2014 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Január 2014 

 

                        

 

 



 2 

Prehľad plánovaných aktivít v oblasti hodnotenia 

Operačného programu Životné prostredie v roku 2013 
 

Rámcovým dokumentom pre aktivity v oblasti hodnotenia Operačného programu Životné 

prostredie (ďalej len „OP ŽP“), zaradené do Plánu hodnotení OP ŽP na rok 2014,  je   Plán  

hodnotení  OP ŽP   na   programové  obdobie   2007 – 2013 – verzia 2.1 (ďalej len „Plán 

hodnotení OP ŽP“),  schválený na 6. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 

26.5.2010. Následne bola vykonaná a Monitorovacím výborom pre OP ŽP schválená 

aktualizácia jednotlivých príloh Plánu hodnotení OP ŽP.   

 

Na 8. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 28. 6. 2011 bola schválená 

aktualizácia Prílohy č. 1  Plánu hodnotení OP ŽP „Zoznam ukazovateľov pre Operačný 

program Životné prostredie“, ktorá bola vykonaná v nadväznosti na zmeny zakotvené 

v revidovanom znení Operačného programu Životné prostredie – verzia 3.0 (schválenom 

rozhodnutím Európskej komisie K(2011) 3978 zo dňa 09.06.2011), konkrétne na doplnenie 

hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP v súlade s metodickým dokumentom EK „Indikatívne 

usmernenie o metódach hodnotenia: Podávanie správ o kľúčových (core) ukazovateľoch pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond – Pracovný dokument č. 7“, ako aj 

aktualizácia Prílohy č. 3 Plánu hodnotení OP ŽP  „Indikatívny plán hodnotiacich aktivít 

v rámci procesu hodnotenia  Operačného programu Životné prostredie“. 

Ďalšia aktualizácia Prílohy č. 3 plánu hodnotení OP ŽP, týkajúca sa realizácie externých 

hodnotení OP ŽP, bola schválená Monitorovacím výborom pre OP ŽP dňa 13. 1. 2012 

formou písomného postupu pre prijatie rozhodnutia.  

 

Aktualizované znenie Prílohy č. 3 Plánu hodnotení OP ŽP „Indikatívny plán hodnotiacich 

aktivít v rámci procesu hodnotenia Operačného programu Životné prostredie“ a najmä Plán 

hodnotení OP ŽP na rok 2013 je východiskom pri plánovaní strategických hodnotení OP ŽP 

v r. 2014 uvedených v bode 2, pričom došlo k úprave indikatívnych termínov pre vykonanie 

jednotlivých hodnotení. Potreba úpravy indikatívnych termínov realizácie hodnotení, ktoré 

boli pôvodne plánované na rok 2013, súvisí s procesom obstarania externého hodnotiteľa, 

ktorý v roku 2013 nebol zrealizovaný.  

 

  

1. Obstaranie externého hodnotiteľa  
 

S cieľom zabezpečiť vykonanie externých hodnotení v rámci procesu priebežného hodnotenia 

OP ŽP v  programovom období 2007 – 2013, ako aj prípravy na ďalšie programové obdobie, 

Riadiaci orgán pre OP ŽP ešte v priebehu roka 2012 vypracoval súťažné podklady na predmet 

zákazky „Realizácia externých hodnotení a vypracovanie externých analýz alebo štúdií 

v rámci implementácie operačného programu životné prostredie, vrátane prípravy na budúce 

programové obdobie“, ktorý pokrýva všetky plánované a predpokladané externé hodnotiace 

aktivity v rámci implementácie OP ŽP, vrátane prípravy na programové obdobie 2014 - 2020, 

ako aj vypracovanie analýz a štúdií podľa potrieb RO pre OP ŽP. 

 

Výber externého hodnotiteľa je realizovaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). V priebehu roka 2013 prebiehalo verejné obstarávanie 

v rámci vyššie uvedeného predmetu zákazky, pričom jeho plánované ukončenie je v roku 

2014. Obstaraním externého hodnotiteľa je podmienená realizácia plánovaných strategických 

hodnotení OP ŽP a z časového hľadiska aj termíny ich vykonania.    
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2. Plánované strategické hodnotenie OP ŽP v r. 2014 

 
Plánované strategické hodnotenia OP ŽP   

 

tab. č. 1 
 

názov 

hodnotenia/akti

vity 

termín hlavné hodnotiace otázky/ťinosti externé/ 

interné 

Využitie 

Tematické 

hodnotenie 

zamerané na 

identifikáciu 

ukazovateľov 

dopadu OP ŽP 

2Q 2014  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 

Ucelené 

tematické 

hodnotenie OP 

ŽP z hľadiska 

ich prínosu 

k plneniu 

požiadaviek 

vyplývajúcich 

z environmentá

lneho acquis a 

dopadov na 

životné 

prostredie a 

verejné zdravie 

(ďalej len 

„VZ“) 

 

2Q 2014  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 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 

Externí 

hodnotitelia 

v súčinnosti s 

manažérmi 

monitorovania 

a hodnotenia 

OP ŽP a vecne 

príslušnými 

sekciami MŽP 

SR 

 

 

 Zabezpečenie 

plnenia 

environmentálneho 

acquis 

 Zhodnotenie 

vplyvov a dopadov 

OP ŽP na ŽP a VZ  

 Prijatie opatrení na 

posilnenie 

pozitívnych 

vplyvov/elimináciu 

negatívnych 

vplyvov na ŽP 

a VZ 
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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? 

Ucelené 

tematické 

hodnotenie 

ekonomických 

a sociálnych 

dopadov OP 

ŽP na 

podporované 

územie cieľa 

Konvergencia. 

3Q 2014  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  

Prípravu návrhu 

postupov 

hodnotenia a 

plánu 

hodnotenia pre 

programové 

obdobie 2014-

2020 

4Q 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 

 

Metodickým východiskom pre vykonanie predmetných hodnotení sú usmernenia vydané EK, 

najmä „Working Document No. 5: Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation 

during the Programming Period.“  

  

 

3. Operatívne hodnotenia OP ŽP v r. 2014  

 
Operatívne hodnotenia OP ŽP sa vykonávajú iba v prípade potreby, t.j. iba ak vznikne 

situácia identifikovaná ako podnet na vykonanie operatívneho hodnotenia určitého typu. 

Možné typy operatívnych hodnotení, ktoré by mohli byť v roku 2014 vykonané sú uvedené 

v prílohe č. 2 Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) č. 
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5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007 – 

2013.   

 

Riadiaci orgán pre OP ŽP v súčasnosti nedisponuje informáciami indikujúcimi potrebu ich 

vykonania, a preto ich v rámci plánovaných aktivít v oblasti hodnotenia na r. 2014 neuvádza.           

 

 

4. Indikatívny finančný plán pre oblasť hodnotenia OP ŽP 
 

Aktivity v oblasti hodnotenia OP ŽP budú financované v rámci OP ŽP z prostriedkov 

alokovaných na prioritnú os 6 Technická pomoc.  

 

Súhrnná indikatívna finančná alokácia (pozostávajúca z prostriedkov KF a prostriedkov 

štátneho rozpočtu) na realizáciu externých strategických a operatívnych hodnotení OP ŽP 

predstavuje 2 275 000 EUR (z toho 1 933 750 EUR z KF a 341 250 EUR zo štát. rozpočtu)
1
. 

 

Po odpočítaní sumy vyplatenej za už vykonané externé operatívne hodnotenie predstavuje 

v súčasnosti disponibilná suma na vykonanie externých hodnotení cca 1 890 000 EUR (bez 

DPH 20 %).     

 

Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie plánovaných strategických hodnotení 

v roku 2014 (tab. č. 1) predstavuje sumu 433 480 EUR bez DPH.  

 

Táto suma predstavuje cca 25 % z celkovej predpokladanej hodnoty zákazky (1 752 500 EUR 

bez DPH), ktorá je určená na zabezpečenie celého balíka služieb plánovaného strategického 

hodnotenia.   

 

Uvedená alokácia na vykonanie hodnotení OP ŽP môže byť spresnená až na základe 

výsledkov verejného obstarávania externého hodnotiteľa podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

 
 

 

Vypracoval:   Ing. Martin Sninčák, oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia 

  

Schválili:        Ing. Peter Slovák, vymenovaný na zastupovanie vedúceho oddelenia metodiky, 

koordinácie a hodnotenia 

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc., riaditeľka odboru riadenia programov 

Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a 

projektov  

 

 

                                              
1 V súlade s Plánom hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.1  


