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1 Úvod 

Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) vypracoval v súlade s bodom 8 kapitoly 

„4.2.2 Úlohy CKO v oblasti hodnotenia“ Systému riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 (ďalej len „systém 

riadenia“) Aktualizáciu plánovaných hodnotení európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Aktualizácia hodnotení“). 

Aktualizácia hodnotení je vypracovaná ako súhrnný dokument obsahujúci hodnotenia  

európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), ktoré plánuje CKO 

realizovať v programovom období 2014 - 2020. Predmetný dokument zahŕňa aj hodnotenia, 

ktoré sú  zamerané na horizontálne princípy. 

Cieľom Aktualizácie hodnotení je získať relevantné a spoľahlivé informácie týkajúce sa 

implementácie EŠIF a súčasne zlepšiť kvalitu hodnotení vykonávaných v priebehu súčasného 

programového obdobia. Naplánované hodnotenia budú realizované za účelom zlepšenia 

implementácie EŠIF a so zámerom posúdenia účinnosti, efektívnosti a dopadov EŠIF. 

Po posúdení a zanalyzovaní jednotlivých plánov hodnotení riadiacich orgánov pre operačné 

programy na programové obdobie 2014 – 2020 boli vybrané témy pre hodnotenie zohľadnené 

v predkladanom dokumente.  

Sumárny prehľad aktualizácie plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 – 2020 je uvedený 

v kapitole 2 tohto dokumentu. 

Indikatívny súhrnný zoznam predmetných hodnotení EŠIF na roky 2014 – 2020 je uvedený 

v kapitole 3 tohto  dokumentu. 

Z Plánu hodnotení EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Národným 

monitorovacím výborom pre EŠIF uznesením č. NMV EŠIF/2015 dňa 3. decembra 2015, boli 

z dôvodu duplicity resp. neaktuálnosti vypustené nasledovné hodnotenia: 

 Hodnotenie vhodnosti nastavenia administratívnych kapacít, 

 Vyhodnotenie výsledkov hodnotení a hodnotiacich aktivít EŠIF/OP/HP, 

 Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP na úrovni OP (bude vykonané iba 

v rokoch 2017 a 2021), 

 Hodnotenie príspevku EŠIF k cieľom stratégie Európa 2020, 

 Posúdenie plnenia čiastkových cieľov (míľnikov) výkonnostného rámca, 

 Záverečné hodnotenie pokroku implementácie HP na úrovni OP (hodnotenie bude 

súčasťou „Hodnotenia dopadov implementácie EŠIF“, ktorého realizácia je 

naplánovaná v roku 2023). 



 

 

 

2 

 

Do predkladaného materiálu boli, v rámci aktualizácie, doplnené nasledovné hodnotenia: 

 Hodnotenie efektívnosti a účinnosti nástrojov na podporu integrovaného územného 

rozvoja, 

 Posúdenie plnenia čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca a analýza 

možností prerozdelenia výkonnostnej rezervy, 

 Posúdenie vplyvu EŠIF na vývoj regionálnych disparít (NUTS III a LAU1), 

 Hodnotenie prínosu EŠIF k zvýšeniu kvality spolupráce medzi podnikateľským 

sektorom a inštitúciami výskumu a vývoja, 

 Hodnotenie partnerstva pri príprave a vykonávaní Partnerskej dohody SR.  

Aktualizácia hodnotení bude po schválení Národným monitorovacím výborom pre EŠIF 

zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk v časti „Hodnotenie EŠIF“. 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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2 Sumárny prehľad aktualizácie plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020 

Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 
Zdroj údajov 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

ROK 2015 
1. Kvalitatívna analýza 

odporúčaní z vykonaných 

hodnotení NSRR/OP/HP v 

programovom období 2007 – 

2013 a vykonaného 

metahodnotenia  

Predmetom analýzy  sú zistenia 

a odporúčania z hodnotení realizovaných 

v programovom období 2007 – 2013. 

Cieľom analýzy je rozpracovanie zistení 

a odporúčaní, vymedzenie potrieb pre systém 

hodnotenia, najmä pokiaľ ide 

o implementáciu výsledkov hodnotenia 

a úlohy CKO. Výsledky analýzy  budú 

využité pre nastavenie efektívneho systému 

zapracovania odporúčaní a zefektívnenia 

samotného systému hodnotenia 

vykonávaného CKO, čo je jedným 

zo záverov realizovaného metahodnotenia. 

CKO, 

RO pre OP/gestori 

HP,  

súhrnné správy 

a záverečné správy 

z realizovaných 

hodnotení v PO  

2007 – 2013, 

dotazníkový 

prieskum 

hodnotiteľa. 

začiatok realizácie: 

10/2015 

ukončenie realizácie: 

06/2016  

interné CKO (OMH) 

Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 
Zdroj údajov 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

ROK 2016 

2. Štrukturalizácia systému 

hodnotenia EŠIF (vytvorenie 

ucelenej koncepcie hodnotenia 

vrátane IT podpory) 

Predmetom hodnotenia sú procesy 

hodnotenia. 

Cieľom štrukturalizácie je, aby na základe 

jeho výsledkov bolo možné nastaviť taký 

systém a štruktúru hodnotení, ktoré povedú k 

zefektívneniu, sprehľadneniu, ale najmä 

zlepšeniu procesov (činností) súvisiacich s 

hodnotením. Ide o procesy, ktoré ovplyvňujú 

úroveň naplnenia požiadaviek a očakávaní zo 

strany ako CKO, tak aj RO/SO a gestorov 

HP. 

Systém riadenia 

EŠIF 

na programové 

obdobie 2014 – 

2020, 

MP CKO, 

ITMS2014+, 

RO pre OP. 

v realizácii, 

predpokladaný termín 

ukončenia 06/2017 

interne/externe CKO (OMH) 

3. Hodnotenie komunikačných 

a informačných aktivít 

Predmetom hodnotenia je  Komunikačná 

stratégia operačného programu Technická 

ITMS2014+, 

RO pre OP, 

v realizácii,  

predpokladaný termín 
externe 

CKO (OMH) 

a OPI (ÚV SR) 
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v programovom období 2014 – 

2020 (prvá fáza) 

pomoc pre Partnerskú dohodu na programové 

obdobie 2014 – 2020 a Ročný komunikačný 

plán operačného programu Technická pomoc 

pre Partnerskú dohodu na rok 2016. 

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť plnenie 

Komunikačnej stratégie OP TP pre PD SR na 

programové obdobie 2014 – 2020 a aktivity 

Ročného komunikačného plánu OP TP pre 

PD SR na rok 2016. 

CKO, 

Komunikačná 

stratégia OP TP 

pre PD na 

programové 

obdobie                

2014 – 2020, 

ročné 

komunikačné 

plány. 

ukončenia 06/2017 

4. Metodológia hodnotenia 

synergických efektov 

intervencií EŠIF 

Predmetom hodnotenia sú synergické efekty 

intervencií EŠIF.  

Cieľom hodnotenia je vytvorenie  

metodologického manuálu pre zhodnotenie 

komplementarity a synergie podpory z EŠIF 

a iných nástrojov podpory a vymedzenie tém, 

ktoré budú predmetom ďalšieho hodnotenia. 

CKO, 

RO pre OP, 

gestori HP, 

EVALSED 
v realizácii,  

predpokladaný termín 

ukončenia 12/2016 

externe CKO (OMH) 

5. Hodnotenie efektívnosti 

nastavenia procesov EŠIF 

Predmetom hodnotenia sú procesy EŠIF. 

Cieľom hodnotenia je posúdenie efektívnosti 

nastavenia procesov EŠIF:  

Hodnotenie je potrebné vykonať za účelom 

zjednodušiť a zefektívniť plnenie 

nastaveného systému riadenia EŠIF. 

ITMS2014+, 

CKO, RO, SO 

01/2016 – 09/2016 externe CKO (OMKS) 

6. Vyhodnotenie pokroku pri 

vykonávaní Partnerskej dohody 

SR k 31.12. 2016 

Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda 

SR a jej pokrok voči stratégii Európa 2020 a 

národným stratégiám.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri 

vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31. 

decembru 2016 ako nevyhnutný predpoklad 

pre Správu o pokroku SR v roku 2017. 

 

PD SR na roky 

2014 – 2020, 

legislatívne, 

strategické a 

koncepčné 

dokumenty EÚ a 

SR, 

Národný program 

reforiem SR, 

ITMS2014+, 

IACS, AGIS, 

výročné správy o 

vykonávaní OP, 

správy o stave 

implementácie 

v realizácii, 

predpokladaný termín 

ukončenia 06/2017 

externe CKO (OMH) 
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EŠIF, RO pre OP, 

Eurostat,  

ŠÚ SR, 

OECD. 

Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 
Zdroj údajov 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

ROK 2017 

7. Hodnotenie dopadov 

implementácie NSRR na 

dosiahnutie strategického cieľa 

NSRR 

Predmetom hodnotenia sú intervencie 

podporené zo ŠF a KF a zároveň 

vyhodnotenie dopadov implementácie cieľov 

NSRR (cieľa Konvergencia a cieľa 

Regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť).  

Hodnotenie sa zároveň zameria na 

vyhodnotenie príspevku ŠF a KF na 

dosiahnutie strategického cieľa NSRR, 

merateľných ukazovateľov strategického 

cieľa NSRR,  strategických priorít NSRR a 

horizontálnych priorít NSRR. 

Hodnotenie sa zameria na kvantifikáciu 

efektov implementácie ŠF a KF na slovenskú 

ekonomiku s dôrazom posúdenie príspevku k 

rastu HDP a zamestnanosti. 

dokument „NSRR 

na roky 2007 - 

2013“, 

ITMS II, 

ÚPSVR SR, 

RO pre 

OP/koordinátori 

HP, 

výročné správy 

o vykonávaní 

OP/HP, 

Eurostat, 

OECD, 

ŠÚ SR. 

01/2017 – 07/2017 externe CKO (OMH) 

8. Priebežné hodnotenie pokroku 

implementácie HP na úrovni 

OP  

Predmetom hodnotenia je HP UR a HP 

RMŽaND na úrovni OP. Cieľom hodnotenia 

je posúdenie funkčnosti mechanizmov 

vytvorených pre zabezpečenie uplatňovania 

zásad horizontálnych princípov v rámci 

implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria 

na posúdenie kľúčových opatrení prijatých vo 

vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych 

princípov v rámci operačných programov. 

výročné správy 

o vykonávaní 

OP/HP, 

ITMS2014+, 

RO pre OP/gestori 

HP. 

v realizácii,  

predpokladaný termín 

ukončenia 06/2017 

externe 

CKO (OMH) a 

HP 

RMŽaND/HP 

UR  

ROK 2018 
Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 

Zdroj údajov 

 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

9. Hodnotenie Integrovanej siete 

informačno-poradenských 

Predmetom hodnotenia je Integrovaná sieť 

informačno-poradenských centier.  

ITMS2014+, 

polročné 
07/2018 – 08/2018 externe CKO (OMKS) 
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centier 

 

 

Cieľom hodnotenia je posúdenie fungovania 

integrovaných informačno-poradenských 

centier. ÚPPVII SR podporí v zmysle PD 

Integrovanú sieť informačno-poradenských 

centier (IS IPC), ktorá bude poskytovať 

informácie o EŠIF. Hodnotenie sa uskutoční 

po 2 rokoch fungovania IS IPC. Na základe 

výsledkov hodnotenia bude rozhodnuté o 

tom, či bude IS IPC ďalej podporovaná alebo 

nie, a ak áno, identifikujú sa v rámci 

hodnotenia možnosti efektívnejšej činnosti IS 

IPC. 

hodnotenie 

činnosti 

jednotlivých IPC 

zo strany RO, 

polročné 

vyhodnotenie 

činnosti 

koordinátora IS 

IPC,  

zamestnanci CKO, 

RO, SO, verejnosť, 

databáza 

záujemcov 

o informácie 

o EŠIF,  

správa o činnosti 

IPC. 

10. Hodnotenie komunikačných 

a informačných aktivít 

v programovom období 2014 – 

2020 (2. fáza) 

Predmetom hodnotenia je  Komunikačná 

stratégia operačného programu Technická 

pomoc pre Partnerskú dohodu na programové 

obdobie 2014 – 2020 a Ročný komunikačný 

plán operačného programu Technická pomoc 

pre Partnerskú dohodu.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť plnenie 

Komunikačnej stratégie OP TP pre PD SR na 

programové obdobie 2014 – 2020 a aktivity 

Ročného komunikačného plánu OP TP pre 

PD SR na roky 2017 - 2018. 

 

ITMS2014+, 

RO pre OP, 

CKO, 

Komunikačná 

stratégia OP TP 

pre PD na 

programové 

obdobie                

2014 – 2020, 

ročné 

komunikačné 

plány. 

2018  externe 
CKO (ÚV SR - 

OIP) 

11. Hodnotenie partnerstva pri 

príprave a vykonávaní 

Partnerskej dohody SR 

Predmetom hodnotenia je zapojenie 

partnerov pri vykonávaní Partnerskej dohody 

SR.  

Cieľom hodnotenia je posúdiť úlohy 

partnerov pri príprave Správy o pokroku SR, 

zapojenie partnerov do procesu 

implementácie programov a ich hodnotenia 

vrátane ich účasti v monitorovacích výboroch 

operačných programov. 

PD SR na roky 

2014 – 2020, 

RO pre OP, 

CKO, 

monitorovací 

výbor pre OP, 

administratívne 

údaje. 

 

2018 externe CKO (OMH) 
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Vykonanie hodnotenia vyplýva z potreby 

poskytnúť informácie o úlohe partnerov pri 

príprave Správy o pokroku SR v nadväznosti 

na článok 5 všeobecného nariadenia
1
. 

12. Vyhodnotenie pokroku pri 

vykonávaní Partnerskej dohody 

SR k 31.12. 2018 

Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda 

SR a jej pokrok voči stratégii Európa 2020 a 

národným stratégiám.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri 

vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31. 

decembru 2018 ako nevyhnutný predpoklad 

pre Správu o pokroku SR v roku 2019. 

PD SR na roky 

2014 – 2020, 

legislatívne, 

strategické 

a koncepčné 

dokumenty EÚ 

a SR, 

ITMS2014+, 

IACS, AGIS, 

výročné správy 

o vykonávaní OP, 

správy o stave 

implementácie 

EŠIF, 

ŠÚ SR, RO pre 

OP, Eurostat,  

OECD. 

06/2018 - 06/2019 externe CKO (OMH) 

13. Hodnotenie efektívnosti a 

účinnosti nástrojov na podporu 

integrovaného územného 

rozvoja 

Predmetom hodnotenia je efektívnosť 

a účinnosť nástrojov na podporu 

integrovaného územného rozvoja. 

Cieľom hodnotenie je zhodnotenie nástrojov 

na podporu integrovaného územného rozvoja.  

Hodnotenie vyplýva z potreby posúdenia 

efektívnosti a účinnosti nástrojov na podporu 

integrovaného územného rozvoja.   

administratívne 

údaje, 

ITMS2014+, 

IACS, AGIS, 

RO pre OP, gestori 

a národní 

koordinátori IÚZ, 

údaje získané 

cielene od 

koordinátorov 

RIÚS a IÚS MFO, 

 údaje  z Rád 

2018 - 2019 externe  CKO (OMH) 

                                                 
1 Nariadenie 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. 
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partnerstva 

vytvorených na 

úrovni RIÚS, 

strategické 

a programové  

dokumenty pre 

riadenie 

a implementáciu 

IÚZ, relevantné 

výročné 

a hodnotiace 

správy. 

ROK 2019 
Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 
Zdroj údajov 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

14. Posúdenie plnenia čiastkových 

cieľov ukazovateľov 

výkonnostného rámca a analýza 

možností prerozdelenia 

výkonnostnej rezervy 

Predmetom hodnotenia sú čiastkové ciele 

ukazovateľov výkonnostného rámca. 

Cieľom hodnotenia je posúdenia plnenia 

čiastkových cieľov ukazovateľov 

výkonnostného rámca.  

Na základe vykonanej analýzy a absorpčnej 

a výkonnostnej kapacity OP bude hodnotenie 

slúžiť pre prípravu návrhu na prerozdelenie 

výkonnostnej rezervy. 

 

ITMS2014+, 

systém riadenia 

EŠIF, 

RO pre OP, 

záväzné plány OP, 

výročné správy 

o vykonávaní OP, 

MP CKO,  

nezávislý 

monitorovací 

subjekt. 

03-06/2019 interne/externe CKO (OMH) 

15. Hodnotenie plnenia 

cieľov/akčných plánov 

Strategického dokumentu TUR 

2015+ z pohľadu EŠIF 

Predmetom hodnotenia sú ciele a akčné plány 

Strategického dokumentu TUR 2015+. 

Cieľom hodnotenia je posúdenie plnenia 

Strategického dokumentu TUR 2015+. 

Strategický dokument TUR 2015+ je 

v zmysle PD SR 2014 – 2020 povinný 

pre implementáciu horizontálneho princípu 

„Udržateľný rozvoj“. Gestor horizontálneho 

princípu „Udržateľný rozvoj“ má 

vyhodnocovať plnenie a správy predkladať 

vláde. Bude preto vhodné aspoň raz za 

ITMS2014+, 

RO pre OP, 

výročné správy 

o vykonávaní OP, 

ŠÚ SR, 

Eurostat, 

OECD. 

 

2019 externe CKO (OPP) 
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obdobie realizovať hodnotenie externe.  

16. Priebežné dopadové hodnotenie 

dosiahnutia cieľov HP podľa 

priorít OP a na úrovni 

Partnerskej dohody 

Predmetom sú ciele HP podľa priorít OP a na 

úrovni Partnerskej dohody. 

Cieľom hodnotenia je posúdiť dopady 

dosiahnutých cieľov HP podľa priorít OP 

a na úrovni Partnerskej dohody a navrhnúť 

odporúčania v prípade problémov.  

Realizácia hodnotenia vyplýva z nariadenia 

EÚ.  

ITMS2014+, 

výročné správy 

o vykonávaní 

OP/HP, 

gestori HP, 

RO pre OP, 

ŠÚ SR, 

Eurostat. 

2019 externe 

CKO (OMH) a 

HP 

RMŽaND/HP 

UR 

ROK 2020 
Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 

Zdroj údajov 

 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

17. Posúdenie vplyvu EŠIF na vývoj 

regionálnych disparít (NUTS III 

a LAU1) 

Predmetom hodnotenia je vplyv na vývoj 

regionálnych disparít (NUTS III a LAU1). 

Cieľom hodnotenia je vyhodnotiť vývoj 

regionálnych disparít na úrovni krajov a 

okresov za posledných 10 rokov (špecificky 

najmenej rozvinutých okresov) a 

identifikovať hlavné faktory spôsobujúce 

nižší ekonomický rast a posúdiť príspevok 

podpory z EÚ. 

 

ITMS2014+ 

Štatistický úrad SR 

 

2020 externe CKO (OMH) 

18. Príspevok EŠIF k tvorbe 

pracovných miest so zameraním 

na udržateľný, inkluzívny a 

inteligentný rast 

Predmetom hodnotenia je príspevok EŠIF 

k tvorbe pracovných miest.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť vplyv 

intervencií EŠIF  na pracovnom trhu, 

možnosti vytvárania  nových pracovných 

miest  a ich vplyv na udržateľný, inkluzívny 

a inteligentný rast hospodárstva.   

ŠÚ SR, 

ITMS2014+, 

ÚPSVR SR, 

OP a ich výročné 

správy, 

legislatíva EÚ 

a SR. 

2020 externe CKO (OMH) 

ROK 2021 
Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 

Zdroj údajov 

 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

19. Hodnotenie komunikačných 

a informačných aktivít 

v programovom období 2014 – 

2020 (3. fáza) 

Predmetom hodnotenia je informovanosť 

a komunikácia v programovom období 2014 

– 2020. 

Cieľom hodnotenia je vyhodnotenie 

ITMS2014+, 

RO pre OP, 

CKO, 

Komunikačná 

2021  externe 
CKO (ÚV SR - 

OIP) 
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efektívnosti a účinnosti informovanosti a 

komunikácie v programovom období 2014 – 

2020 prostredníctvom analýzy údajov a 

záverečného prieskumu verejnej mienky.   

stratégia OP TP 

pre PD na 

programové 

obdobie                

2014 – 2020, 

ročné 

komunikačné 

plány. 

20. Priebežné hodnotenie pokroku 

implementácie HP na úrovni OP 

Predmetom hodnotenia je HP UR a HP 

RMŽaND na úrovni OP. Cieľom hodnotenia 

je posúdenie funkčnosti mechanizmov 

vytvorených pre zabezpečenie uplatňovania 

zásad horizontálnych princípov v rámci 

implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria 

na posúdenie kľúčových opatrení prijatých vo 

vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych 

princípov v rámci operačných programov. 

 

výročné správy 

o vykonávaní 

OP/HP, 

ITMS2014+, 

RO pre OP/gestori 

HP. 
02/2021 – 04/2021 externe 

CKO (OMH) a 

HP 

RMŽaND/HP 

UR 

21. Hodnotenie prínosu EŠIF 

k zvýšeniu kvality spolupráce 

medzi podnikateľským sektorom 

a inštitúciami výskumu a vývoja 

Predmetom hodnotenia je prínos EŠIF 

k podnikateľskému sektoru a inštitúciám 

výskumu a vývoja. 

Cieľom hodnotenia je posúdiť výsledky 

spolupráce medzi výskumnými inštitúciami 

a podnikateľským sektorom a kvalitatívne 

a kvantitatívne zhodnotiť účinnosť a efekty 

intervencií EŠIF na túto spoluprácu. 

ITMS2014+, 

primárne údaje 

z pohovorov 

s RO/SO 

a prijímateľmi. 
2020 - 2021 externe CKO (OMH) 

ROK 2022 
Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 

Zdroj údajov 

 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

22. Vyhodnotenie zistení hodnotení 

EŠIF uskutočnených 

v programovom období 2014-

2020 

Predmetom hodnotenia sú zistenia 

a odporúčania z hodnotení EŠIF 

realizovaných v programovom období 2014 – 

2020.  

Cieľom hodnotenia je vyhodnotenie zistení 

a odporúčaní z hodnotení EŠIF realizovaných 

v programovom období 2014 – 2020.  

Výstupy z hodnotenia budú podkladom pre 

súhrnnú správu o realizácii hodnotení EŠIF 

súhrnné správy 

o aktivitách 

hodnotenia 

a výsledkoch 

hodnotení 

EŠIF/OP/HP, 

RO pre OP, 

gestori HP. 

09/2022 – 12/2022 interne/externe CKO (OMH) 
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v programovom období 2014 –  2020. 

23. Hodnotenie plnenia 

cieľov/akčných plánov 

Strategického dokumentu TUR 

2015+ z pohľadu EŠIF 

Predmetom hodnotenia sú ciele a akčné plány 

Strategického dokumentu TUR 2015+. 

Cieľom hodnotenia je posúdenie plnenia 

Strategického dokumentu TUR 2015+. 

Strategický dokument TUR 2015+ je 

v zmysle PD SR 2014 – 2020 povinný 

pre implementáciu horizontálneho princípu 

„Udržateľný rozvoj“. Gestor horizontálneho 

princípu „Udržateľný rozvoj“ má 

vyhodnocovať plnenie a správy predkladať 

vláde.  

ITMS2014+, 

výročné správy 

o vykonávaní OP, 

RO pre OP, 

ŠÚ SR, 

Eurostat, 

OECD. 

 

2022 externe CKO (OPP) 

ROK 2023 
Por. 

č. 

Názov 

hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby 

hodnotenia 

Zdroj údajov 

 

Časový 

harmonogram 
Forma Zadávateľ 

24. Hodnotenie dopadov 

implementácie EŠIF  

Predmetom hodnotenia je implementácia 

EŠIF v programovom období 2014 – 2020. 

Cieľom hodnotenia je vyhodnotenie 

synergických efektov a dopadov  EŠIF k 

napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020. 

Nadrezortné hodnotenie založené 

na hodnotení výsledkov programov a operácií 

spolufinancovaných od roku 2014 z EŠIF. 

Súčasťou hodnotenia bude aj posúdenie 

účelnosti, účinnosti a úspornosti 

programového obdobia 2014 – 2020 

a záverečné zhodnotenie cieľov HP 

RMŽaND a HP UR v PO 2014 – 2020. 

ITMS2014+, 

monitorovacie 

správy OP, 

ŠÚ SR, 

RO pre OP/gestori 

HP, 

CKO. 

 
2023 externe CKO (OMH) 
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3 Indikatívny súhrnný zoznam aktualizácie hodnotení 

EŠIF na roky 2014 – 2020 

1. Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení 

NSRR/OP/HP v programovom období 2007 – 2013 a vykonaného 

metahodnotenia          

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom analýzy  sú zistenia a odporúčania z hodnotení realizovaných 

v programovom období 2007 – 2013. 

Cieľom analýzy je rozpracovanie zistení a odporúčaní, vymedzenie 

potrieb pre systém hodnotenia, najmä pokiaľ ide o implementáciu 

výsledkov hodnotenia a úlohy CKO.  

Výsledky analýzy  budú využité pre nastavenie efektívneho systému 

zapracovania odporúčaní a zefektívnenia samotného systému hodnotenia 

vykonávaného CKO, čo je jedným zo záverov realizovaného 

metahodnotenia. 

Zdroj údajov CKO, RO pre OP/gestori HP  

súhrnné správy a záverečné správy z hodnotení vykonávaných 

v programovom období 2007 – 2013 

dotazníkový prieskum hodnotiteľa 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aké výzvy a riziká vyplynuli z realizovaných hodnotení, vrátane jeho 

priebehu a využitia, na ktoré by sa mali zamerať budúce aktivity? 

Aké sú potreby ďalšieho rozvoja systému hodnotenia s ohľadom na úlohy 

a postavenie CKO? 

Aký je efektívny spôsob komunikácie a podpory využívania získaných 

poznatkov a odporúčaní z hodnotení?  

Návrh metód desk research, dotazníkový prieskum, multikriteriálne metódy, SWOT 

analýza  

Časový 

harmonogram 

ukončené 06/2016 

Analýza bola zverejnená na webovom sídle 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/.  

Forma interne 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia Pracovná skupina 

pre hodnotenie  

Finančné 

riadenie 

projektu 

  

- 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
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2. Štrukturalizácia systému hodnotenia EŠIF (vytvorenie ucelenej 

koncepcie hodnotenia vrátane IT podpory) 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia sú procesy hodnotenia. 

Cieľom štrukturalizácie je, aby na základe jeho výsledkov bolo možné 

nastaviť taký systém a štruktúru, ktoré povedú k zefektívneniu, 

sprehľadneniu, ale najmä zlepšeniu procesov (činností) súvisiacich s 

hodnotením. Ide o procesy, ktoré ovplyvňujú úroveň naplnenia 

požiadaviek a očakávaní zo strany ako CKO, tak aj RO/SO a gestorov 

HP. 

Zdroj údajov systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 

MP CKO 

ITMS2014+ 

RO pre OP 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Je systém hodnotenia EŠIF vhodne aplikovaný z hľadiska 

zabezpečovania hodnotenia výsledkov a dosahov finančnej pomoci z 

fondov EÚ? 

Ako sú navrhované ukazovatele prepojené na investičné priority, 

tematické ciele, horizontálne princípy, stratégiu EU2020 a ich 

hodnotenie? 

Ako reflektujú navrhnuté spoločné hodnotiace otázky na potrebu 

koordinácie hodnotenia v strategických oblastiach (syntéza viacerých 

RO)? 

Aké nadväzné potreby vyplývajú vzhľadom na priebežné zabezpečenie 

údajov? 

Návrh metód benchmarking, brainstorming, delphi, focusgroup 

Časový 

harmonogram 

v realizácii, predpokladaný termín ukončenia 06/2017 

Forma interne/externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

3. Hodnotenie komunikačných a informačných  aktivít  v programovom 

období 2014 - 2020           

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

Predmetom hodnotenia je  Komunikačná stratégia operačného programu 

Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 – 

2020 a Ročné komunikačné plány operačného programu Technická 

pomoc pre Partnerskú dohodu.  
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(špecifikácia) Cieľom hodnotenia je zhodnotiť plnenie Komunikačnej stratégie OP TP 

pre PD SR na programové obdobie 2014 – 2020 a aktivity Ročných  

komunikačných plánov OP TP pre PD SR. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

RO pre OP 

CKO 

Komunikačná stratégia OP TP pre PD na programové obdobie                

2014 – 2020 

ročné komunikačné plány 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Do akej miery sú ciele komunikačnej stratégie pre Partnerskú dohodu vo 

vzťahu k potrebám relevantné? 

Do akej miery boli naplnené ciele komunikačnej stratégie pre Partnerskú 

dohodu a ročného komunikačného plánu Operačného programu 

Technická pomoc pre Partnerskú dohodu? 

Do akej miery bol výsledok aktivít ročného komunikačného plánu 

Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu 

ovplyvnený inými faktormi, ktoré nevznikli priamym pôsobením 

realizovaných aktivít?  

Akým spôsobom prispeli realizované aktivity ročného komunikačného 

plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu k 

skutočným výsledkom? Aké typy aktivít je účelné realizovať v 

budúcnosti? 

Návrh metód desk research, pološtruktúrovaný (hĺbkový) rozhovor, komparatívna 

(porovnávacia) metóda, dotazníkový prieskum verejnej mienky, 

hodnotenie dopadov založené na teórii, syntéza 

Časový 

harmonogram 

1. fáza - rok 2016  

2. fáza – rok 2018 

3. fáza – rok 2021 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia v spolupráci s odborom informovanosti a publicity 

(ÚV SR) 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie  

Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

4. Metodológia hodnotenia synergických efektov intervencií EŠIF  

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

Predmetom hodnotenia sú synergické efekty intervencií EŠIF.  

Cieľom hodnotenia je vytvorenie metodologického manuálu pre 

zhodnotenie komplementarity a synergie podpory z EŠIF a iných 
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hodnotenia 

(špecifikácia) 

nástrojov podpory a vymedzenie tém, ktoré budú predmetom ďalšieho 

hodnotenia. 

Zdroj údajov CKO 

RO pre OP 

gestori HP 

EVALSED  

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aké synergické efekty vyplývajú z intervencií podporených zo zdrojov 

Európskej únie?  

Akým spôsobom sa podieľajú synergické efekty  na plnení národných 

cieľov Európa 2020 a hlavných cieľov inteligentného, inkluzívneho a 

udržateľného rastu? 

Ktoré oblasti implementácie EŠIF sú kľúčové pre zhodnotenie prínosu 

intervencií k Stratégii EU2020? 

Návrh metód prieskum, interview, dotazníky, kvantitatívne a kvalitatívne metódy, desk 

research  

Časový 

harmonogram 

v realizácii, predpokladaný termín ukončenia 12/2016 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

5. Hodnotenie efektívnosti nastavenia procesov EŠIF 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je posúdenie efektívnosti nastavenia vybraných 

procesov systému riadenia EŠIF a navrhnutie opatrení na zvýšenie ich 

efektívnosti. Ako vhodné sa momentálne javia nasledujúce procesy: 

1. Fáza vyhlásenia výzvy, 2. Vypracúvanie žiadostí zo strany 

potenciálnych príjemcov, 3. Formálne hodnotenie žiadostí o NFP, 

4. Hodnotenie obsahu žiadostí o NFP a systém výberu projektov, 

prípadne ďalšie procesy.  

Cieľom je podrobná analýza vybraných procesov EŠIF, ktorá bude 

založená na údajoch z procesov zrealizovaných v rámci operačných 

programov 2007 – 2013 a porovnávaná na základe aktuálnej riadiacej 

dokumentácie na programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom 

na implementáciu nových projektov budú do analýzy zahrnuté aj procesy 

realizované v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Hlavným 

výstupom bude navrhnutie opatrení riadiacim orgánom na úpravu 

vybraných procesov a prípadné návrhy na odstránenie neefektívnych 
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postupov. 

Hodnotenie je potrebné vykonať za účelom zjednodušiť a zefektívniť 

plnenie nastaveného systému riadenia EŠIF. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

CKO 

RO/SO 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aká je efektívnosť vybraných procesov? 

Je možné zvýšiť efektívnosť vybraných procesov? 

Aké sú odporúčania a návrhy na zlepšenie plnenia systému riadenia 

EŠIF? 

Ďalšie otázky budú doplnené v závislosti od výberu procesov. 

Návrh metód SWOT analýza, Balanced Scorecard, dotazníkové zisťovania, terénny 

kvalitatívny výskum 

Časový 

harmonogram 

01/2016 – 09/2016 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

OMKS 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

OMKS 

Koordinátor 

hodnotenia 

OMKS 

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

6. Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR 

k 31.12. 2016 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda SR a jej pokrok voči 

stratégii Európa 2020 a národným stratégiám.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej 

dohody SR k 31. decembru 2016 ako nevyhnutný predpoklad pre Správu 

o pokroku SR v roku 2017. 

Zdroj údajov PD SR na roky 2014 – 2020 

legislatívne, strategické a koncepčné dokumenty EÚ a SR 

Národný program reforiem SR 

ITMS2014+ 

IACS 

AGIS 

výročné správy o vykonávaní OP 

správy o stave implementácie EŠIF 

RO pre OP 

Eurostat 

ŠÚ SR 
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OECD 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Ako sa zmenili rozvojové potreby v oblasti hospodárskeho, sociálneho 

a územného rozvoja SR v porovnaní s východiskovou situáciou od 

prijatia PD SR a relevantnosť očakávaných výsledkov tematických cieľov 

PD SR?  

Aké boli hrubé efekty realizovaných intervencií v rámci tematických 

cieľov PD vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020, plneniu Národného 

programu reforiem a plneniu špecifických odporúčaní Rady a Komisie 

pre SR a podľa vhodnosti aj potrebám na regionálnej úrovni? 

Návrh metód analýza časových radov, desk research, regresná analýza 

Časový 

harmonogram 

v realizácii, predpokladaný termín ukončenia 06/2017 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

odbory sekcie CKO 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

7. Hodnotenie dopadov implementácie NSRR na dosiahnutie 

strategického cieľa NSRR 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia sú intervencie podporené zo ŠF a KF a zároveň 

vyhodnotenie dopadov implementácie cieľov NSRR (cieľa Konvergencia 

a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť).  

Hodnotenie sa zároveň zameria na vyhodnotenie príspevku ŠF a KF na 

dosiahnutie strategického cieľa NSRR, merateľných ukazovateľov 

strategického cieľa NSRR,  strategických priorít NSRR a horizontálnych 

priorít NSRR. 

Hodnotenie sa zameria na kvantifikáciu efektov implementácie ŠF a KF 

na slovenskú ekonomiku s dôrazom posúdenie príspevku k rastu HDP a 

zamestnanosti. 

Zdroj údajov dokument „NSRR na roky 2007 – 2013“ 

ITMS II 

ÚPSVR SR 

RO pre OP/koordinátori HP 

výročné správy o vykonávaní OP/HP 

Eurostat 
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OECD 

ŠÚ SR 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aký dopad/vplyv mal príspevok poskytnutý zo ŠF a KF na 

implementáciu cieľov NSRR (cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť)?    

Aký dopad/vplyv mal príspevok poskytnutý zo ŠF a KF na naplnenie 

strategického cieľa NSRR? 

Aký dopad/vplyv mal príspevok poskytnutý zo ŠF a KF na vyrovnávanie 

regionálnych a sociálnych rozdielov (HPD, miera nezamestnanosti, miera 

chudoby, infraštrukturálna vybavenosť atď.) na úrovni NUTS III?  

Došlo k naplneniu kontextových ukazovateľov strategického cieľa 

NSRR? Ak nie, uveďte dôvody nenaplnenia daných ukazovateľov.   

Do akej miery boli naplnené ciele strategických priorít NSRR a ciele 

horizontálnych priorít?  

Boli účelne, účinne, efektívne využité finančné prostriedky zo ŠF a KF 

pri implementácii  NSRR? Ak nie, popíšte prečo.  

Do akej miery prispela implementácia NSRR k Lisabonskému procesu/k 

stratégii Európa 2020? 

Návrh metód analýza časových radov, regresná analýza, ekonometrický model Hermin 

Časový 

harmonogram 

01/2017 – 07/2017 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok  

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Pracovná skupina pre monitorovanie 

Finančné 

riadenie 

projektu  

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

8. Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP na úrovni OP 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni OP.  

Cieľom hodnotenia je posúdenie funkčnosti mechanizmov vytvorených 

pre zabezpečenie uplatňovania zásad horizontálnych princípov v rámci 

implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria na posúdenie kľúčových 

opatrení prijatých vo vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych princípov v 

rámci operačných programov. 

Zdroj údajov výročné správy o vykonávaní OP/HP 

ITMS2014+ 

RO pre OP 

gestori HP 



 

 

 

19 

 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Dokážu mechanizmy vytvorené na národnej úrovni (na úrovni Partnerskej 

dohody) účinne presadzovať uplatňovanie zásad HP UR pri 

implementácii EŠIF? 

Aká je účinnosť opatrení prijatých na podporu a sledovanie uplatňovania 

zásad HP UR v rámci jednotlivých operačných programov? 

Do akej miery prispela implementácia intervencií podporených z EŠIF k 

plneniu cieľov stanovených v národnom strategickom dokumente pre HP 

UR? 

Dokážu mechanizmy vytvorené na národnej úrovni (na úrovni Partnerskej 

dohody) účinne presadzovať uplatňovanie zásad HP RMŽ a ND pri 

implementácii EŠIF? 

Aká je účinnosť opatrení prijatých na podporu a sledovanie uplatňovania 

zásad HP RMŽ a ND v rámci jednotlivých operačných programov? 

Do akej miery prispela implementácia intervencií podporených z EŠIF k 

plneniu cieľov stanovených v národnom strategickom dokumente pre HP 

RMŽ a ND? 

Návrh metód analýza administratívnych dát, prípadové štúdie, interview, benchmarking 

Časový 

harmonogram 

v realizácii, predpokladaný termín ukončenia 06/2017 

02/2021 – 04/2021  

Forma externe  

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia v spolupráci s gestormi horizontálneho princípu 

„Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia“ a horizontálneho princípu 

„Udržateľný rozvoj“ 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

koordinačný výbor HP RMŽaND 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

9. Hodnotenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je Integrovaná sieť informačno-poradenských 

centier.  

Cieľom hodnotenia je posúdenie fungovania integrovaných informačno-

poradenských centier.  

ÚV SR podporí v zmysle PD Integrovanú sieť informačno-poradenských 

centier (IS IPC), ktorá bude poskytovať informácie o EŠIF. Hodnotenie 

sa uskutoční po 2 rokoch fungovania IS IPC. Na základe výsledkov 

hodnotenia bude rozhodnuté o tom, či bude IS IPC ďalej podporovaná 

alebo nie, a ak áno, identifikujú sa v rámci hodnotenia možnosti 

efektívnejšej činnosti IS IPC. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

polročné hodnotenie činnosti jednotlivých IPC zo strany RO 
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polročné vyhodnotenie činnosti koordinátora IS IPC 

zamestnanci CKO, RO, SO 

verejnosť 

Databáza záujemcov o informácie o EŠIF 

Správa o činnosti informačno-poradenského centra 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Je efektívne poskytovanie informácií z jedného centra v rámci každého 

kraja? 

Je vhodné zriadiť IPC aj na území BSK? 

Sú subjekty zapojené do riadenia kontroly a EŠIF spokojné s fungovaním 

IS IPC? 

Sú záujemcovia o informácie o EŠIF spokojní s činnosťou jednotlivých 

IPC? 

Návrh metód deskresearch (analýza správ), prieskum, interview, benchmarking 

Časový 

harmonogram 

07/2018 – 08/2018 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

OMKS 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

OMKS 

Koordinátor 

hodnotenia 

OMKS 

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

všetky RO pre OP 

odbor informovanosti a publicity 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

10. Hodnotenie partnerstva pri príprave a vykonávaní Partnerskej 

dohody SR 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je zapojenie partnerov pri vykonávaní Partnerskej 

dohody SR.  

Cieľom hodnotenia je posúdiť úlohy partnerov pri príprave Správy 

o pokroku SR, zapojenie partnerov do procesu implementácie programov 

a ich hodnotenia vrátane ich účasti v monitorovacích výboroch 

operačných programov. 

Vykonanie hodnotenia vyplýva z potreby poskytnúť informácie o úlohe 

partnerov pri príprave Správy o pokroku SR v nadväznosti na článok 5 

všeobecného nariadenia. 

Zdroj údajov PD SR na roky 2014 – 2020 

RO pre OP 

CKO 

monitorovací výbor pre OP 

administratívne údaje 

Základné Do akej miery boli partneri zapojení do prípravy a vykonávania 
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hodnotiace 

otázky 

implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020? 

Do akej miery prispelo zapojenie partnerov k zefektívneniu 

implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020?  

Návrh metód pološtruktúrovaný (hĺbkový) rozhovor, dotazníkový prieskum 

Časový 

harmonogram 

2018 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia 

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

partneri
2
 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov 

11. Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR 

k 31.12. 2018 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda SR a jej pokrok voči 

stratégii Európa 2020 a národným stratégiám.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej 

dohody SR k 31. decembru 2018 ako nevyhnutný predpoklad pre Správu 

o pokroku SR v roku 2019. 

Zdroj údajov PD SR na roky 2014 – 2020 

legislatívne, strategické a koncepčné dokumenty EÚ a SR 

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

ITMS2014+ 

výročné správy o vykonávaní OP 

správy o stave implementácie EŠIF 

Štatistický úrad SR 

OECD 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Ako sa zmenili rozvojové potreby v oblasti hospodárskeho, sociálneho 

a územného rozvoja SR v porovnaní s východiskovou situáciou od 

prijatia PD SR a relevantnosť očakávaných výsledkov tematických cieľov 

PD SR?  

Aké boli hrubé efekty realizovaných intervencií v rámci tematických 

cieľov PD vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020, plneniu Národného 

programu reforiem a plneniu špecifických odporúčaní Rady a Komisie 

pre SR a podľa vhodnosti aj potrebám na regionálnej úrovni? 

                                                 
2
 V zmysle článku 5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. 
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Návrh metód Analýza časových radov, desk research, regresná analýza 

Časový 

harmonogram 

06/2018 – 06/2019 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia 

Pripomienkujúci 

subjekt 

odbory sekcie CKO 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

12.  Hodnotenie efektívnosti a účinnosti nástrojov na podporu 

integrovaného územného rozvoja 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Doteraz bola podpora integrovaného územného rozvoja zo zdrojov EÚ na 

Slovensku realizovaná najmä v oblasti rozvoja vidieka (LEADER). 

V programovom období 2014-2020 sa integrovaný územný rozvoj rozšíril 

aj na ďalšie oblasti podpory. Z tohto dôvodu je potrebné posúdiť 

efektívnosť a účinnosť aplikovaných nástrojov aj s ohľadom na prípravu 

aplikácie tohto typu nástrojov po roku 2020.  

Zdroj údajov administratívne údaje 

ITMS2014+ 

IACS 

AGIS 

RO pre OP 

gestori a národní koordinátori IÚZ 

údaje získané cielene od koordinátorov RIÚS a IÚS MFO 

 údaje  z Rád partnerstva vytvorených na úrovni RIÚS 

strategické a programové  dokumenty pre riadenie a implementáciu IÚZ 

relevantné výročné a hodnotiace 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aké nástroje na podporu integrovaného územného rozvoja sa využívajú 

v rámci EŠIF? 

Aká je účinnosť nástrojov integrovaného územného rozvoja, resp. aké sú 

ich silné a slabé stránky v podmienkach programového obdobia 2014-

2020? 

Aká je kvalita riadenia a metodického usmernenia jednotlivých nástrojov 

integrovaného územného rozvoja?  

Akým spôsobom je možné posilniť podporu integrovaného rozvoja po 

roku 2020? 

Návrh metód kvalitatívna analýza, kvantitatívna analýza, analýza systémov riadenia, 

fokusová skupina, pohovory 
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Časový 

harmonogram 

2018/2019 

Forma externe  

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia 

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu  

oddelenie prípravy a implementácie projektov 

13. Posúdenie plnenia čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného 

rámca a analýza možností prerozdelenia výkonnostnej rezervy  

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia sú čiastkové ciele ukazovateľov vykonnostného 

rámca. 

Cieľom hodnotenia je posúdenia plnenia čiastkových cieľov 

ukazovateľov výkonnostného rámca.  

Na základe vykonanej analýzy a absorpčnej a výkonnostnej kapacity OP 

bude hodnotenie slúžiť pre prípravu návrhu na prerozdelenie 

výkonnostnej rezervy. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

systém riadenia EŠIF 

RO pre OP 

záväzné plány o vykonávaní OP 

výročné správy o vykonávaní OP 

MP CKO 

nezávislý monitorovací subjekt 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Boli naplnené  čiastkové ciele výkonnostného rámca? 

Existuje priestor a predpoklad na prerozdelenie výkonnostnej rezervy? 

Návrh metód analýza časových radov, regresná analýza, prepočty ukazovateľov 

a indexy 

Časový 

harmonogram 

03/2019 - 06/2019 

Forma interne/externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 
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diela 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia 

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov 

14. Príspevok EŠIF k tvorbe pracovných miest so zameraním na 

udržateľný, inkluzívny a inteligentný rast 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je príspevok EŠIF k tvorbe pracovných miest.  

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť vplyv intervencií EŠIF  na pracovnom 

trhu, možnosti vytvárania  nových pracovných miest  a ich vplyv 

na udržateľný, inkluzívny a inteligentný rast hospodárstva.   

Zdroj údajov ITMS2014+ 

ŠÚ SR 

ÚPSVR SR 

OP a ich výročné správy 

Legislatíva EÚ a SR 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

 Boli programy a aktivity na báze modulárneho vzdelávania zamerané 

na rozvoj mäkkých zručností a na podporu zvyšovania odborných 

kompetencií? 

 Boli kľúčovým nástrojom pre dosiahnutie stanovených cieľov kvalitnejšie 

a adresnejšie verejné služby zamestnanosti? 

 Akú úlohu zohrávali sociálny partneri a za akej aktívnej účasti?  

 Bola podpora projektov zameraná na posilnenie odborných 

a analytických zručností? 

 Bola podpora projektov zameraná na budovanie infraštruktúry 

a komunikačnej platformy na národnej a medzinárodnej úrovni pri riešení 

otázok rozvoja zamestnanosti a odstraňovaní regionálnych disparít? 

 Ktoré sektory národného hospodárstva majú dlhodobý potenciál na 

tvorbu pracovných miest? 

Návrh metód štatistické analýzy (regresná analýza), prieskumy, prípadové štúdie 

Časový 

harmonogram 

2020  

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia 

Pripomienkujúci Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  
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subjekt Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov 

15.  Hodnotenie plnenia cieľov/akčných plánov Strategického dokumentu 

TUR 2015+ z pohľadu EŠIF 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia sú ciele a akčné plány Strategického dokumentu 

TUR 2015+. 

Cieľom hodnotenia je posúdenie plnenia Strategického dokumentu TUR 

2015+. 

Strategický dokument TUR 2015+ je v zmysle PD SR 2014 – 2020 

povinný pre implementáciu horizontálneho princípu „Udržateľný rozvoj“. 

Gestor horizontálneho princípu „Udržateľný rozvoj“ má vyhodnocovať 

plnenie a správy predkladať vláde. Bude preto vhodné aspoň raz 

za obdobie realizovať hodnotenie externe. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

výročné správy o vykonávaní OP 

RO pre OP 

ŠÚ SR 

Eurostat 

OECD 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Do akej miery súbor aplikovaných politík SR v oblasti ekonomicko-

hospodárskej, sociálnej a environmentálnej prispieva k napĺňaniu 

hlavných priorít, ktoré sú víziou Slovenskej republiky v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja do roku 2030 v zmysle Strategického dokumentu 

TUR 2015? 

Návrh metód kvalitatívna analýza dosiahnutých efektov politík prispievajúcich k TUR 

2015+, prepočet ukazovateľov a indexy 

Časový 

harmonogram 

2019 a 2022 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia v spolupráci s odborom prierezových priorít, 

analytickým útvarom ÚV SR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy (ÚOŠS)  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

odbor prierezových priorít 

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia 

Pracovná skupina pre implementáciu HP UR 

Pracovná skupina pre Synergie 

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  
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16. Priebežné dopadové hodnotenie dosiahnutia cieľov HP podľa priorít 

OP a na úrovni Partnerskej dohody 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom sú ciele HP podľa priorít OP a na úrovni Partnerskej dohody. 

Cieľom hodnotenia je posúdiť dopady dosiahnutých cieľov HP podľa 

priorít OP a na úrovni Partnerskej dohody a navrhnúť odporúčania 

v prípade problémov.  

Realizácia hodnotenia vyplýva z nariadenia EÚ. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

Výročné správy o vykonávaní OP/HP 

RO pre OP/gestori HP 

ŠÚ SR 

Eurostat 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aké sú výsledky na úrovni OP a projektov vo vzťahu k cieľom HP? 

Aká je kvalita projektov s ohľadom na implementáciu HP v nich?  

Akú sú sociálno-spoločenské trendy v oblasti cieľov HP a aký je 

potenciálny vplyv EŠIF na ne? 

Aké sú odporúčania a návrhy na zmeny v Systéme implementácie HP? 

Návrh metód analýza administratívnych dát, analýza kontextových ukazovateľov,  

prieskum, interview, prípadové štúdie 

Časový 

harmonogram 

2019  

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia v spolupráci s gestormi horizontálneho princípu 

„Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia“ a horizontálneho princípu 

„Udržateľný rozvoj“ 

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

koordinačný výbor HP RMŽaND 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

17.  Posúdenie vplyvu EŠIF na vývoj regionálnych disparít (NUTS III a 

LAU1)  

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Regionálne rozdiely (disparity) predstavujú jeden zo základných 

problémov rozvoja Slovenskej republiky. Napriek významným 

investíciám zo zdrojov politiky súdržnosti EÚ sa regionálne disparity na 

úrovni krajov a okresov nedochádza k znižovaniu regionálnych rozdielov. 

Cieľom zadania je vyhodnotiť vývoj regionálnych disparít na úrovni 

krajov a okresov za posledných 10 rokov, špecificky najmenej 

rozvinutých okresov, identifikovať hlavné faktory spôsobujúce nižší 

ekonomický rast a posúdiť príspevok podpory z EÚ.  

Zdroj údajov ITMS2014+ 
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Štatistický úrad SR 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aký je trend regionálnych disparít na úrovni NUTS III a LAU1 za 

posledných 10 rokov vo vybraných oblastiach sociálneho 

a hospodárskeho vývoja? 

Aké bolo postavenie najmenej rozvinutých okresov v sledovanom 

období? 

Ako významné boli investície z politiky súdržnosti EÚ pre najmenej 

rozvinuté regióny a akú boli ich tematické zameranie? 

Ktoré faktory pôsobia na nižší rasť najmenej rozvinutých regiónov? 

Návrh metód Analýza regionálnych disparít (metóda zvolené podľa vhodnosti) 

Kvantitatívna analýza  

Kvalitatívna analýza  

Časový 

harmonogram 

2020 

Forma externe  

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov 

 

 

18.  Hodnotenie prínosu EŠIF k zvýšeniu kvality spolupráce medzi 

podnikateľským sektorom a inštitúciami výskumu a vývoja 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Jedným z významných faktorov na zvýšenie inovatívnosti slovenských 

podnikov je zvýšenie intenzity a kvality spolupráce inštitúcií výskumu 

a vývoja a podnikateľského sektora. Ciele v tejto oblasti v programovom 

období priamo podporujú EŠIF, predovšetkým v rámci OP Výskum 

a inovácie. Cieľom hodnotenia je nezávislé posúdenie výsledkov 

spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a podnikmi. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

Primárne údaje z pohovorov s RO/SO a prijímateľmi 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Do akej miery vytvárala podpora z EŠIF podmienky/priestor na 

spoluprácu medzi inštitúciami výskumu/vývoja a podnikmi? 

Aké skupiny výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora získali 

podporu na zvýšenie vzájomnej spolupráce? 

Aké sú hlavné výsledky podporovaných intervencií v oblasti zlepšenia 

spolupráce a akým spôsobom sa prejavili na fungovaní podnikov? 

Aké faktory pozitívne/negatívne ovplyvňujú úroveň spolupráce medzi 

podnikateľským sektorom a inštitúciami výskumu a vývoja?  

Návrh metód kvantitatívna analýza, kvalitatívna analýza, klastrová analýza, pohovory, 
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mapovanie efektov   

Časový 

harmonogram 

2020/2021 

Forma externe  

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu  

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

19. Vyhodnotenie zistení z hodnotení EŠIF uskutočnených 

v programovom období 2014 - 2020  

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia sú zistenia a odporúčania z hodnotení EŠIF 

realizovaných v programovom období 2014 – 2020.  

Cieľom hodnotenia je vyhodnotenie zistení a odporúčaní z hodnotení 

EŠIF realizovaných v programovom období 2014 – 2020.  

Výstupy z hodnotenia budú podkladom pre súhrnnú správu o realizácii 

hodnotení EŠIF v programovom období 2014 – 2020. 

Zdroj údajov súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení 

EŠIF/OP/HP 

RO pre OP 

gestori HP 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Existuje vzťah medzi kvalitou hodnotiacich správ a využitím výsledkov 

z realizovaných hodnotení? 

Aké sú „kľúčové ponaučenia (key lessons learnt)“ vo vzťahu k systému 

hodnotenia? 

Návrh metód prieskum, prípadové štúdie, meta-analýza 

Časový 

harmonogram 

09/2022 – 12/2022 

Forma interne/externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  
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Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  

20. Hodnotenie dopadov implementácie EŠIF 

Predmet, cieľ 

a zdôvodnenie 

potreby 

hodnotenia 

(špecifikácia) 

Predmetom hodnotenia je implementácia EŠIF v programovom období 

2014 – 2020. 

Cieľom hodnotenia je vyhodnotenie synergických efektov a dopadov  

EŠIF k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020. Nadrezortné hodnotenie 

založené na hodnotení výsledkov programov a operácií 

spolufinancovaných od roku 2014 z EŠIF. Súčasťou hodnotenia bude aj 

posúdenie účelnosti, účinnosti a úspornosti programového obdobia             

2014 – 2020 a záverečné zhodnotenie cieľov HP RMŽaND a HP UR 

v programovom období 2014 – 2020. 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

monitorovacie správy OP 

ŠÚ SR 

RO pre OP/gestori HP 

CKO 

Základné 

hodnotiace 

otázky 

Aké boli synergické efekty vyplývajúce z intervencií podporených 

zo zdrojov Európskej únie? 

Do akej miery identifikované synergické efekty sa podieľali na plnení 

národných cieľov stratégie Európa 2020? 

Návrh metód prieskum, interview, dotazníky, kvantitatívne a kvalitatívne metódy 

hodnotenia dopadov 

Časový 

harmonogram 

2023 

Forma externe 

Zodpovedný za 

vypracovanie 

zadávacích  

podmienok 

oddelenie hodnotenia  

Zodpovedný za 

prebratie 

a akceptovanie 

diela 

v zmysle čiastkovej zmluvy o dielo, prípadne v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní resp. smernice EÚ o verejnom obstarávaní 

Koordinátor 

hodnotenia 

oddelenie hodnotenia  

Pripomienkujúci 

subjekt 

Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia  

Pracovná skupina pre hodnotenie 

Pracovná skupina pre monitorovanie 

Finančné 

riadenie 

projektu 

oddelenie prípravy a implementácie projektov  
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4 Zoznam použitých skratiek  

CKO    Centrálny koordinačný orgán 

EK    Európska komisia 

ENRF    Európsky námorný a rybársky fond 

ES    Európske spoločenstvá 

ESF    Európsky sociálny fond 

EŠIF    európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ    Európska únia 

HP    horizontálny princíp 

HP RP   horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

HP RMŽaND  horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 

HP UR   horizontálny princíp Udržateľný rozvoj 

IPC    informačno-poradenské centrum 

IS    integrovaná sieť 

ITMS II Informačno-technologický monitorovací systém pre programové 

obdobie 2007 - 2013  

ITMS2014+  Informačno-technologický monitorovací systém pre programové 

obdobie 2014 - 2020 

KF    Kohézny fond 

LAU1    lokálna štatistická územná jednotka – rozdelenie podľa okresov 

MP    metodický pokyn 

MV    monitorovací výbor  

NMV pre EŠIF  Národný monitorovací výbor 

NSRR    Národný strategický referenčný rámec 

NUTS III  Nomenklatúra územných štatistických jednotiek – 8 vyšších 

územných celkov (samosprávnych krajov) 

OECD    Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OH    oddelenie hodnotenia 

OMH    odbor monitorovania a hodnotenia  

OMKS   odbor metodiky a koordinácie subjektov 

OP    operačný program 

OPP    odbor prierezových priorít 

OP TP    operačný program Technická pomoc 

PD SR    Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 

RO    riadiaci orgán 

SO    sprostredkovateľský orgán 

SR    Slovenská republika 

ŠF    štrukturálne fondy 

ŠÚ SR    Štatistický úrad Slovenskej republiky  

TUR    Trvalo udržateľný rozvoj 

UPSVR SR   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ÚOŠS    ústredný orgán štátnej správy 

 

 

 

 


