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Plán hodnotení OP ŽP na rok 2015 

1 Úvod 

Rámcovým dokumentom pre aktivity v oblasti hodnotenia Operačného programu Životné 
prostredie (ďalej aj „OP ŽP“) zaradené do Plánu hodnotení OP ŽP na rok 2015 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. mája 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. júna 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 ukotvené v 
revidovanom znení Operačného programu Životné prostredie, verzia 3.0 (schválenom 
rozhodnutím Európskej komisie K(2011) 3978 zo dňa 9. júna 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 bola schválená Monitorovacím 
výborom pre OP ŽP dňa 13. januára 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 2014 je východiskom pre naplánovanie strategických hodnotení OP 
ŽP v roku 2015 uvedených v kapitole 2.  

S cieľom zabezpečiť vykonanie externých hodnotení plánovaných na rok 2015 bola v roku 
2014 uzatvorená zmluva s dodávateľom vybratým na základe centrálneho verejného 
obstarávania zrealizovaného Ministerstvom vnútra SR. Vzhľadom na termín uzatvorenia 
zmluvy s dodávateľom sú v roku 2015 zahrnuté aj niektoré strategické hodnotenia, ktoré mali 
byť zrealizované v súlade s Plánom hodnotení OP ŽP na rok 2014.  

Východiskom pre návrh operatívnych hodnotení v roku 2015, uvedených v kapitole 3, je 
Príloha č. 2 Plánu hodnotení OP ŽP „Harmonogram priebežných hodnotení Operačného 
programu Životné prostredie“.  

Všetky plánované hodnotenia budú vykonané v súlade s legislatívou EÚ, ako aj so Systémom 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 
a metodickými usmerneniami EK a CKO.  
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2 Plánované strategické hodnotenia OP ŽP v roku 2015 

V roku 2015 je plánovaná realizácia nasledovných strategických hodnotení, ktorých predmet 
je definovaný v Pláne hodnotení OP ŽP:  

Názov hodnotenia 
Indika-
tívny 

termín 
Hlavné hodnotiace otázky 

Externé/ 
interné 

Využitie 

Ucelené tematické 
hodnotenie OP ŽP z 
hľadiska jeho 
prínosu k plneniu 
požiadaviek 
vyplývajúcich z 
environmentálneho 
acquis a dopadov 
na životné 
prostredie a verejné 
zdravie (ďalej len 
„ŽP a VZ“)  
 

3Q/2015 • 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 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 

externí 
hodnotitelia v 
súčinnosti s 
manažérmi 
monitorovania a 
hodnotenia OP 
ŽP a vecne 
príslušnými 
sekciami MŽP 
SR 
 

• zabezpečenie 
plnenia 
environmentálne-
ho acquis  

• zhodnotenie 
vplyvov a 
dopadov OP ŽP 
na ŽP a VZ 

• prijatie opatrení 
na posilnenie 
pozitívnych 
vplyvov/elimináci
u negatívnych 
vplyvov na ŽP 
a VZ 
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(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  

4Q/2015 • Aké sú dopady OP ŽP na 
obyvateľstvo z hľadiska:  
- úrovne, kvality a   
dostupnosti envir. 
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 

 

Ucelené tematické 
hodnotenie na 
úrovni jednotlivých 
prioritných osí OP 
ŽP a jeho prínosu k 
rozvoju regiónov na 
území cieľa 
Konvergencia 

4Q/2015 • 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.  
 

• hodnotenie 
regionálnych 
dopadov OP ŽP 

• príprava nového 
programového 
obdobia (2014 - 
2020)  

Zároveň bude v roku 2015 pokračovať príprava návrhu postupov hodnotenia a plánu hodnotenia pre 
programové obdobie 2014-2020. 
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3 Operatívne hodnotenia OP ŽP v roku 2015 

V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 je operatívne hodnotenie zamerané najmä na analýzu dosahovaných 
výsledkov vo vzťahu k určeným cieľom, plynulosť realizácie OP ŽP, vhodnosť nastavenia 
riadiacich, finančných a kontrolných systémov OP ŽP a na hodnotenie efektívnosti a účinnosti 
realizácie OP ŽP. Operatívne hodnotenia OP ŽP sa vykonávajú v nadväznosti na potrebu 
overenia implementácie OP ŽP alebo identifikovaného rizika v súvislosti s implementáciou 
OP ŽP.  

V prípade, že v roku 2015 budú identifikované problémy najmä v procesoch implementácie 
OP ŽP alebo odklonu od počiatočne stanovených cieľov, budú zo strany riadiaceho orgánu 
pre OP ŽP iniciované operatívne hodnotenia vyplývajúce z Plánu hodnotení OP ŽP, prípadne 
ďalšie operatívne hodnotenia v nadväznosti na potreby riadiaceho orgánu pre OP ŽP. 

Operatívne hodnotenia vyplývajúce z Plánu hodnotení OP ŽP:   

Názov 
hodnotenia 

Hlavné hodnotiace otázky Externé/interné 

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 

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 

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) 

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? 

interné alebo 
externé 
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• Aké ďalšie opatrenia je potrebné prijať na zlepšenie situácie? 
Operatívne 
hodnotenie 
celého OP ŽP 

• Aký je príspevok OP ŽP k plneniu cieľov politiky súdržnosti? 
• Aký je príspevok OP ŽP k plneniu úloh KF a ERDF stanovených v 

príslušných nariadeniach EÚ? 
• Aký je príspevok OP ŽP k vykonávaniu priorít uvedených v 

strategických usmerneniach EÚ o súdržnosti? 
• Aký je príspevok OP ŽP k dosiahnutiu cieľa podpory 

konkurencieschopnosti a tvorby nových pracovných príležitostí? 

externí hodnotitelia 
v súčinnosti s 
manažérmi 
monitorovania a 
hodnotenia 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 v rámci jednotlivých 
prioritných osí alebo 
operačných cieľov OP ŽP je potrebné vykonať? 

interné 

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 

4 Indikatívny finan čný plán hodnotení 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 externým dodávateľom služieb za už zrealizované hodnotenia 
OP ŽP, predstavuje v súčasnosti disponibilná suma na vykonanie externých strategických 
a operatívnych hodnotení OP ŽP cca 1 774 740 EUR.  

Na uskutočnenie plánovaných strategických hodnotení OP ŽP v roku 2015 je vyčlenená suma 
305 100 EUR bez DPH (366 120 EUR s DPH).  

 

 

 

   

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


