
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

AKČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE ODPORÚČANÍ 
z Pravidelného hodnotenia plnenia čiastkových cieľov na 
úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie 
výkonnosti OP) k 31.12.2017 (kód hodnotenia 05003) 

 

Riadenie a sledovanie dokumentu 
Verzia: Dátum: Popis zmeny: 

01 15.02.2018 Pôvodný dokument  



Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP 
k 31.12.2017 (kód hodnotenia 05003) 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

1. Úvod 

Požiadavky systému riadenia: Podľa Článku 56, bod 3 CPR má riadiaci orgán počas 

programového obdobia zabezpečiť jednak vykonanie hodnotení podľa plánu hodnotení a tiež 
aby pre každé hodnotenie boli prijaté primerané nadväzujúce opatrenia (follow-up).  

RO posudzuje relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme 
opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenia plnenia a splnenia 
prijatých opatrení. (kap. E.7.2 MP RO OP KŽP) 
RO vkladá do centrálnej databázy hodnotení základné informácie o ukončenom hodnotení 
spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní. 
Výsledky hodnotení by mali byť použité v riadiacom, rozhodovacom a strategickom procese. 
Zistenia, závery a odporúčania hodnotenia by mali byť preskúmané zadávateľom (resp. 
pracovnou skupinou, ak bola vytvorená) za účelom ich prioritizácie (podľa závažnosti zistení 
a záverov) a identifikovania relevantných partnerov a subjektov, ktorým sú adresované a ktorí 
by sa mali podieľať na ich riešení. Následne zadávateľ vytvorí v spolupráci s dotknutým/i 
subjektom/mi Akčný plán implementácie odporúčaní pre každé relevantné odporúčanie 
z hodnotenia, definuje „opatrenia“, zabezpečí a monitoruje realizáciu. Akčný plán 
implementácie odporúčaní má byť predložený spolu s hodnotením monitorovaciemu výboru.   
 
Štruktúra Akčného plánu implementácie odporúčaní podľa Štandardov kvality CKO: 

Názov opatrenia: 

Dotknutý subjekt: 

Časový 
harmonogram  

Aktivita  Spolupráca  Odpočet  

    

    

    
1 

 

2. Prehľad zistení a odporúčaní z Pravidelného hodnotenia 
plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP 
KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) k 31.12.2017 

 
Cieľmi interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP bolo: 

1. zhodnotiť aktuálny stav napĺňania merateľných ukazovateľov OP KŽP, zvlášť 
ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká nenaplnenia 
čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových 
hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, 

2. navrhnúť potrebné opatrenia. 
 
Závery hodnotenia: 

1. Z celkového hodnotenia merateľných ukazovateľov vyplýva, že stav napĺňania 
ukazovateľov nie je priaznivý, a to najmä pri ukazovateľoch výkonnostného rámca. 

2. Hodnoty ukazovateľov VR sú plnené  na veľmi nízkej úrovni pre všetky prioritné osi – 
iba jeden zo šestnástich ukazovateľov je dosiahnutý, iba šesť ďalších ukazovateľov 
vykazuje nejaké hodnoty (na úrovni od 0,64 do 29,32%). Podmienky pre získanie 
výkonnostnej rezervy nie sú splnené ani za jednu prioritnú os. 

3. Stav oproti predchádzajúcemu hodnoteniu je zmenený len veľmi málo, aj keď vo 
väčšine prípadov sa jedná o pozitívnu zmenu. 

                                                
1 Practical Handbook for Ongoing Evaluation – INTERACT; http://wiki.interact-
eu.net/display/pc/1.+Introduction 
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Všeobecné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia: 
 
Závermi z vykonaného hodnotenia je 13 základných odporúčaní, ktoré je potrebné realizovať 
pri viacerých hodnotených merateľných ukazovateľoch: 

 Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia  

 

Relevantné IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele 

1 Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na 
rok 2017 (verzia 2) 

2.1.1 C,F 
3.1.1 A,B 
3.1.2 B 
3.1.3 A 
4.1.1 
4.2.1 
4.3.1 
4.4.1 

Spolu 46 
ukazovateľov 

2 Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených 
projektov 

2.1.1 A,B 
3.1.3 B 
4.1.1 
4.2.1 A 
4.5.1 

Spolu 20 
ukazovateľov 
 
 
 

3 Zabezpečiť implementáciu  finančných nástrojov – SZRB 
AM 

4.1.1  
4.2.1 B 
4.3.1 A 

Spolu 25 
ukazovateľov 

4 Prijať opatrenia na podporu nových žiadostí v rámci 
otvorených (dopytovo-orientovaných) výziev 

1.1.1 B, C 1 ukazovateľ 

5 Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v 
potrebnej kvalite 

1.1.1 A 
1.2.3 A 
1.3.1 A, B, C 
1.4.2 A 
3.1.2 A 

Spolu 11 
ukazovateľov  

6 Naplánovať a nastaviť budúcu/e výzvu/y tak, aby bolo 
zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023 

1.2.1 A, B 
1.2.2 A 
1.2.3 C 
1.4.1 A 
2.1.1 D, E 
3.1.2 A 
4.1.1 A, B, C 

Spolu 8 
ukazovateľov 

7 Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca 
koncom roka 2017 

všetky 
 

Spolu 16 
ukazovateľov 

8 Zvážiť revíziu operačného programu 1.1.1 
1.2.1 
1.4.2 A 
2.1.1 A, B 
3.1.1 B 
3.1.2 A 
3.1.3 
4.1.1 A, B, C 
4.1.2 
4.3.1 

Spolu 17 
ukazovateľov  

9 Vyriešiť legislatívu 1.1.1 B, C 
1.4.2 A 
2.1.2 A 
3.1.2 A 
4.1 
4.2 
4.3 
4.5 

Spolu 18 
ukazovateľov  

10 Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci 
finančných nástrojov  tak, aby sa naplnil počet zariadení 
OZE, najmä vyrábajúcich teplo. 

4.1 
4.2 
4.3 

 

11 Zistiť dôvody slabej korelácie a nastavenia cieľov 4.1 
4.2 

 

12 Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku 4.3 1 ukazovateľ a 
následne 3 
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ďalšie súvisiace 
ukazovatele  

13 Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP 
a implementácie 

všetky všetky 

 
 

Špecifické odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia: 
 

Vzhľadom na to, že pre rok 2018 je kľúčové splnenie nastaveného výkonnostného rámca 
a získanie výkonnostnej rezervy, sú nasledujúce detailné odporúčania vyplývajúce zo zistení 
hodnotenia obmedzené iba na 16 ukazovateľov VR. 
v štruktúre pre jednotlivé prioritné osi OP a následne pre jednotlivé špecifické ciele alebo 
priamo konkrétne merateľné ukazovatele rozpracované ako plán implementácie odporúčaní, 
s úlohami, určením zodpovedností a termínov. 
  



Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 
05001) 
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1. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 1 – Environmentálna infraštruktúra 
 

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia  
 

Relevantné 
IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 
subjekt/y 

Termín 

1 Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad 
potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. 
Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, 
zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú 
hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.  

1.1.1  O000-2Zvýšená kapacita 
pre triedenie komunálnych 
odpadov  
 

Na základe detailnej analýzy 
projektov  pripraviť revíziu OP 

RO OP KŽP 
 
SAŽP - spolupráca 

 

2Q/2018 

1.1.1  O0003-Zvýšená kapacita 
pre zhodnocovanie odpadov 
 

1.2.1  K0007-Zvýšený počet 
obyvateľov so zlepšeným 
čistením komunálnych 
odpadových vôd podľa 
plánovaného stavu 
projektov s ukončenou 
realizáciou  

2 Revízia OP a zníženie hodnoty čiastkového 
ukazovateľa na rok 2018 na nulu s tým, že  bude 
vložený nový ukazovateľ – kľúčový implementačný 
krok „Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa 
plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých 
verejné obstarávanie bolo overené“ s hodnotou do 
83,65 ha. Cieľová hodnota pre rok 2023 ostane 
zachovaná.  

1.4.2  CO22-Celkový povrch 
rekultivovanej pôdy 
 

Na základe detailnej analýzy 
projektov  pripraviť revíziu OP 

3 Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií 
OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre 
príslušné ukazovatele a taktiež revidovať. 

PO1 spolu F0002-Celková suma 
oprávnených výdavkov po 
ich certifikácii certifikačným 
orgánom  

Na základe detailnej analýzy 
projektov  pripraviť revíziu OP 
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2. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 2 – Adaptácia so zameraním na 
povodne 

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia  

 

Relevantné 
IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 
subjekt/y 

Termín 

1 Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad 
potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. 
Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, 
zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú 
hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.  

2.1.1 K0006-Počet obyvateľov 
využívajúcich opatrenia 
protipovodňovej ochrany 
podľa plánovaného stavu 
projektov s ukončenou 
realizáciou 

Na základe detailnej analýzy 
projektov  pripraviť revíziu OP 

RO OP KŽP 
 
 

2Q/2018 

2 Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií 
OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre 
príslušné ukazovatele a taktiež revidovať. 

PO2 spolu F0002-Celková suma 
oprávnených výdavkov po 
ich certifikácii certifikačným 
orgánom  

Pripraviť revíziu OP 

 

3. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 3 – „Riadenie rizík a odolnosť“ 
Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia  

 

Relevantné 
IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 
subjekt/y 

Termín 

1 Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad 
potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. 
Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, 
zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú 
hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.  

3.1.1  O0023-Počet systémov 
včasného varovania  

Na základe detailnej analýzy 
projektov  pripraviť revíziu OP 

RO OP KŽP 
SO MV SR - 
spolupráca 
 
 

2Q/2018 
 

3.1.2 CO22-Celkový povrch 
rekultivovanej pôdy 

3.1.3 O0027-Počet vytvorených 
špecializovaných  
záchranných modulov  

2 Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií 
OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre 
príslušné ukazovatele a taktiež revidovať. 

PO3 spolu F0002-Celková suma 
oprávnených výdavkov po 
ich certifikácii certifikačným 
orgánom   

Pripraviť revíziu OP 
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4. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 4 – EE a LC hospodárstvo 
 

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia  

 

Relevantné 
IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 
subjekt/y 

Termín 

1 Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad 
potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. 
Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, 
zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú 
hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.  

4.1.1 CO30 (MRR)-Zvýšená 
kapacita výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov 

Na základe detailnej analýzy 
projektov  pripraviť revíziu OP 

RO OP KŽP 
SO SIEA - 
spolupráca 
 
 

2Q/2018 

4.1.2 CO30 (VRR)-Zvýšená 
kapacita výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov 

4.3.1 O0183-Podlahová plocha 
budov obnovených nad 
rámec minimálnych 
požiadaviek 

2 Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií 
OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre 
príslušné ukazovatele a taktiež revidovať. 

PO4 spolu F0002 (MRR)-Celková 
suma oprávnených 
výdavkov po ich certifikácii 
certifikačným orgánom   

Pripraviť revíziu OP 

F0002 (VRR)-Celková suma 
oprávnených výdavkov po 
ich certifikácii certifikačným 
orgánom   

 


