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Príloha č. 2 
Harmonogram priebežných hodnotení Operačného programu Životné prostredie  
 
Strategické hodnotenia OP ŽP budú vykonávané v termínoch uvedených v tabuľke 
v nasledujúcej prílohe č. 3. 
Jedným z prvých strategických hodnotení, ktorých vykonanie sa predpokladá, je hodnotenie 
zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP. Termíny ďalších strategických 
hodnotení zameraných na zhodnotenie plnenia špecifických cieľov stanovených v rámci 
jednotlivých prioritných osí OP ŽP závisia od termínov stanovených na splnenie požiadaviek 
vyplývajúcich z jednotlivých smerníc v rámci environmentálneho acquis.  
  
Čo sa týka operatívnych hodnotení, ich vykonávanie sa bude uskutočňovať podľa ad hoc 
potrieb, a preto ich termíny nie je možné vopred naplánovať.  
Prípady, v ktorých je potrebné vykonať operatívne hodnotenie, sú identifikované v tabuľke 
nižšie.  
 
Harmonogram priebežných hodnotení Operačného programu X na programové obdobie 2007 

- 2013 
typ hodnotenia vykonať prvýkrát dôvod vykonania / periodicita 

Strategické hodnotenie      koncom roka 2009 podľa rozhodnutia RO a vzniknutej 
spoločenskej potreby 

Operatívne hodnotenie   
Periodické hodnotenie celého 
OP 

v roku 2009 každé 2 roky 

Tematické hodnotenie časti 
OP 

v roku 2009 téma hodnotenia identifikovaná ako 
riziková časť vo výročnej 
monitorovacej správe za 
predchádzajúci kalendárny rok 
pri značnom odklone od 
stanovených cieľov a pri návrhu na 
revíziu OP 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie podľa článku 48 
ods. 3 nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 

 

pri návrhu na revíziu OP 
Ad hoc hodnotenie celého 
OP ŽP alebo jeho časti 

 na základe rozhodnutia ministra, RO 
OP ŽP, Monitorovacieho výboru OP 
ŽP, na základe protokolu NKÚ SR, 
správy z vládneho auditu 
vykonaného MF SR, odborom 
kontroly príslušného ministerstva 
alebo SFK. 

 



Stručný prehľad operatívnych hodnotení OP ŽP, vykonávaných v prípade potreby  
 
Názov hodnotenia Predmet hodnotenia/ 

hlavné hodnotiace otázky 
Typ hodnotenia 
externé/ interné 

Podnet na vykonanie 
hodnotenia 

Využitie 

Operatívne    hodnotenia  
v prípade    identifikácie 
výraznejšieho odklonu od 
stanovených cieľov OP 
ŽP 

 ■  Aké sú príčiny odklonu od stanovených cieľov 
OP ŽP? 
■ Je potrebné vykonať zmeny OP ŽP a/alebo 
Programového manuálu OP ŽP a ak áno, aké? 
■ Je potrebné vykonať realokácie finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami 
OP ŽP, resp. úpravy indikatívnych alokácií na 
jednotlivé prioritné témy? 
■  Aké  ďalšie opatrenia je potrebné prijať na 
zlepšenie situácie? 

Interné  
(interní 
hodnotitelia - RO 
pre OP ŽP 
v súčinnosti 
s vecne 
príslušnými 
sekciami MŽP 
SR), v prípade 
potreby externá 
podpora 

výsledky 
monitorovania OP ŽP, 
rozhodnutie 
MV OP ŽP, 
v prípade požiadavky 
EK v súvislosti 
s výročnou   
správou o vykonávaní 
OP ŽP za r. 2008 
 

Zabezpečenie 
účinnosti realizácie 
operačného 
programu 

Operatívne    hodnotenia  
v prípade návrhu revízie 
OP ŽP  

■  Aké sú dôvody vykonania revízie OP ŽP?  
■ V akých častiach OP ŽP je potrebné vykonať 
zmeny ( vo vzťahu k prioritným osiam OP ŽP, vo 
vzťahu k aktivitám podporovaným v rámci 
jednotlivých prioritných osí OP ŽP, vo vzťahu 
k cieľom alebo ukazovateľom OP ŽP alebo zmeny 
v iných častiach OP ŽP)? Aké zmeny sa navrhuje 
vykonať? 
■ Je potrebné vykonať realokácie finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami 
OP ŽP, resp. úpravy indikatívnych alokácií na 
jednotlivé prioritné témy?   

Interné  
(interní 
hodnotitelia - RO 
pre OP ŽP 
v súčinnosti 
s vecne 
príslušnými 
sekciami MŽP 
SR), v prípade 
potreby externá  
podpora 

v prípadoch uvedených 
v čl. 33 nariadenia 
Rady (ES) č.1083/2006 

Vypracovanie návrhu 
revízie OP ŽP 

Operatívne   hodnotenia  
zamerané   na   absorpčnú 
kapacitu v rámci OP ŽP 

■  Sú prostriedky v jednotlivých operačných 
cieľoch OP ŽP dostatočne čerpané? 
■  Aké sú hlavné prekážky pri zabezpečení 
dostatočnej absorpčnej kapacity? 
■ Aké opatrenia na zvýšenie absorpčnej kapacity 

Interné výsledky 
monitorovania 
finančných ukazovate-
ľov OP ŽP, 
rozhodnutie MV OP ŽP

Zabezpečenie 
dostatočnej 
absorpčnej kapacity/ 
efektívnosti 
programu 
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v rámci jednotlivých prioritných osí alebo 
operačných cieľov OP ŽP je potrebné vykonať?  

v prípade požiadavky 
EK v súvislosti 
s výročnou   
správou o vykonávaní 
OP ŽP za r. 2008   

Ad-hoc hodnotenia vplyvov 
externého prostredia na 
implementáciu OP ŽP 

■       Aký vplyv budú mať zmeny v externom 
prostredí na implementáciu OP ŽP? 
■       Prejavili sa zmeny v prostredí programu na 
jeho efektívnosti, resp. existuje riziko, že zmeny 
v prostredí programu môžu negatívne ovplyvniť 
jeho realizáciu (vecnú aj finančnú)? 
■       Aké sú dopady zmien na cieľové skupiny? 
Je potrebné vykonať zmeny OP ŽP a/alebo 
Programového manuálu OP ŽP a ak áno, aké? 
■       Aké  ďalšie opatrenia je potrebné prijať na 
zlepšenie situácie? 

Externé 
(externí 
hodnotitelia 
v súčinnosti s 
manažérmi 
monitorovania 
a hodnotenia OP 
ŽP) 
 

v prípadoch uvedených 
v čl. 33  
písm. a) 
nariadenia Rady (ES) 
č.1083/2006 
v prípade zmien 
legislatívneho 
prostredia, 
rozhodnutie RO OP ŽP 
alebo MV OP ŽP 

Zabezpečenie 
relevantnosti 
operačného 
programu 
 Posúdenie reálnych 
vplyvov zmien 
externého prostredia 
na OP ŽP 

Operatívne hodnotenie 
plnenia pravidla n+3, resp. 
n+2 v priebehu 
programového obdobia 

■       Aký je pokrok vo finančnej realizácii OP ŽP 
a jeho prioritných osí? 
■       Existuje reálne riziko straty finančných 
prostriedkov vyplývajúce z neplnenia pravidla n+3, 
resp. n+2? 
■       Aké opatrenia je nutné prijať, aby nedošlo k 
strate finančných prostriedkov? 
■       Ovplyvnil prechod na jednotnú menu Euro 
finančnú realizáciu OP ŽP? 

Interné  výsledky 
monitorovania 
finančných ukazovate-
ľov OP ŽP, 
rozhodnutie RO OP ŽP 
alebo MV OP ŽP 
 

Eliminácia rizika 
vrátenia prostriedkov 
Európskej komisii 
(„decommite-mentu“)

Tematické hodnotenie  
časti OP ŽP  

■ Aké hlavné riziká možno identifikovať v danej 
oblasti?  
■ Je potrebné vykonať zmeny OP ŽP a/alebo 
Programového manuálu OP ŽP a ak áno, aké? 
■ Je potrebné vykonať realokácie finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami 
OP ŽP, resp. úpravy indikatívnych alokácií na 

Interné alebo 
externé 

téma identifikovaná 
ako riziková časť 
vo výročnej správe 
o vykonávaní OP ŽP 
za r. 2008 – podľa 
rozhodnutia MV OP 
ŽP alebo  požiadavky 
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jednotlivé prioritné témy? 
■  Aké  ďalšie opatrenia je potrebné prijať na 
zlepšenie situácie? 

EK  
 

Ad hoc hodnotenie OP ŽP 
alebo jeho časti 

■ Aké hlavné riziká možno identifikovať v danej 
oblasti?  
■ Je potrebné vykonať zmeny OP ŽP a/alebo 
Programového manuálu OP ŽP a ak áno, aké? 
■ Je potrebné vykonať realokácie finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami 
OP ŽP, resp. úpravy indikatívnych alokácií na 
jednotlivé prioritné témy? 
■  Aké  ďalšie opatrenia je potrebné prijať na 
zlepšenie situácie? 

Interné alebo 
externé 

rozhodnutie MV OP 
ŽP, RO OP ŽP, 
ministra,  
na základe opatrení 
vyplývajúcich z  
vykonaných auditov 
alebo kontrol   

reakcia na aktuálne 
potreby 
MV OP ŽP, RO OP 
ŽP, 
odstránenie zistení 
vyplývajúcich z 
vykonaných auditov 
alebo kontrol   

Operatívne hodnotenie 
celého OP ŽP 

■ Aké je príspevok OP ŽP k plneniu cieľov 
politiky súdržnosti?  
■ Aký je príspevok OP ŽP k plneniu úloh 
Kohézneho fondu a ERDF stanovených 
v príslušných nariadeniach ES? 
 ■ Aký je príspevok OP ŽP k vykonávaniu priorít 
uvedených v Strategických usmerneniach 
Spoločenstva o súdržnosti?  
■  Aký je príspevok OP ŽP k dosiahnutiu cieľa 
podpory konkurencieschopnosti a tvorby nových 
pracovných príležitostí?    

Externé 
s internou 
podporou 

požiadavka  CKO o 
podklad do strategickej 
správy v zmysle čl. 29 
všeobecného 
nariadenia  

podklad pre CKO do 
strategickej správy 
v zmysle čl. 29 
všeobecného 
nariadenia 

 


