
 
 

 
 

 

Príloha č. 1  
 

Zadávacie podmienky pre zabezpečenie externého  
hodnotenia uplatňovania horizontálnej priority rovnosť 
príležitostí (ďalej len HP RP) na úrovni programov   
 

 
 
Uvedené zadávacie podmienky tvoria prílohu č.1 k zmluve o poskytnutí služby 
Č. spisu: 15127/2013-M_ORRRP 
Č. záznamu: 56756/2013 
 
 
 
 
 

Koordinátor horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 
 

Zadávacie podmienky 
 

Zabezpečenie externého  hodnotenia uplatňovania horizontálnej priority rovnosť 
príležitostí (ďalej len HP RP) na úrovni programov   

 

 

1. Základné informácie 
 

1.1. Predmet zadania 
Vykonanie externého hodnotenia  uplatňovania HP RP na úrovni programov: 
- ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší 

odklon od stanovených cieľov v zmysle interného manuálu procedúr (ďalej len „IMP“)  
5.0 zameraných na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť), 



 
 

 
 
 

- ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší 
odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na zdravotné postihnutie 
a diskrimináciu z dôvodu veku, 

- strategické hodnotenie  uplatňovania HP RP ku koncu programovacieho obdobia v zmysle 
IMP a plánu hodnotení HP RP. 

 

1.2. Zadávateľ  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 4 - 6 

816 43 Bratislava  

 

Zodpovedný útvar 
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

riaditeľka:  Ing. Oľga Pietruchová  
 

2. Kontext  
Dôvod hodnotenia 
Navrhované hodnotenie vyplýva zo schváleného plánu hodnotení HP RP pre programové 
obdobie 2007 – 2013, pričom obsah priebežného strategického hodnotenia je zadefinovaný 
v jeho prílohe č.2.  
Systém koordinácie implementácie HP RP verzia 7.0 
(http://www.gender.gov.sk/?page_id=161)  
Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie HP RP pre koordinátora 
HP RP a riadiace orgány (ďalej len “RO“) jednotlivých OP je Systém koordinácie 
implementácie horizontálnej priority rovnosti príležitostí v programovom období 2007 – 2013 
(ďalej len „SKI HP RP“),  v ktorom sú zadefinované základné postupy v zmysle obsahovom 
aj procesnom spojené s uplatňovaním rovnosti príležitostí v ŠF a KF. 

Výkonným koordinačným útvarom, ktorý zabezpečuje procesy koordinácie implementácie 
HP RP,  bol poverený Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR (ďalej len 
„ORRRP“).  

 

http://www.gender.gov.sk/?page_id=161


 
 

 
 
 

Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch  
Základné princípy sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí sa logicky premietajú aj do 
filozofie využívania a do kontextu štrukturálnej pomoci, ktorá stojí na 9 hlavných zásadách 
pomoci EÚ aj vrátane zásady rovnosti mužov a žien a nediskriminácie1. Táto zásada sa 
implementovala aj do nariadení ES, ktoré vymedzujú a upravujú spôsob využívania 
štrukturálnych fondov. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 
Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v článku 16 zaväzuje 
členské štáty k uplatňovaniu princípov rovnosti príležitostí pri čerpaní štrukturálnej pomoci 
nasledovne:  

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa v priebehu rôznych etáp vykonávania intervencie 
fondov podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti. Členské 
štáty a Komisia prijmú vhodné kroky, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe 
rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie v jednotlivých etapách vykonávania intervencie fondov, a najmä 
počas prístupu k nim.  
Jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných 
fondmi a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby s 
postihnutím. 
Vzhľadom k tomu, že ciele rovnosti príležitostí komplementárnym spôsobom prispievajú 
k cieľom jednotlivých OP schválených v NSRR a týkajú sa viacerých jeho priorít, bola 
rovnosť príležitostí určená, ako jedna zo štyroch horizontálnych priorít implementovaných 
v rámci programového obdobia 2007 – 2013.  

 
Ciele HP RP 
Hlavným cieľom HP RP je rovnosť príležitostí pre všetkých (posilňovanie rovnakého prístupu 
všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na 
základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie 
alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie). 

 

V rámci hlavného cieľa boli definované nasledovné špecifické ciele:  

1. Ciele v oblasti rodovej rovnosti 

ciele 1.1. 

• Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  

• Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 

                                                 
1 Všeobecné nariadenie, čl. 9 – 17. Ostatné zásady viď NSRR.  



 
 

 
 
 

ciele 1.2.  

• Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúlaďovanie 
pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti 
a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života).  

• Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 
ciele 1.3.   

• Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 

• Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien 
(rodová desegregácia). 

• Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánov  v podnikateľských 

• subjektoch. 
ciele 1.4. 

• Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 

ciele 1.5. 

• Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien, prostredníctvom zvýšenia počtu 
služieb pre obete domáceho násilia.  

  

2. Ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí.  

ciele 2.1. 

• Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím. 
ciele 2.2. 

• Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  

• Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.  
ciele 2.3.  

• Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich 
integrácie medzi zdravú populáciu.    

• Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania.  

 

3. Ciele v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku. 

ciele 3.1. 



 
 

 
 
 

• Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie). 

• Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek. 

• Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní. 
ciele 3.2. 

• Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 rokov. 

• Zvýšenie miery uplatnenia absolventov SŠ a VŠ. 
 

4. Ciele v oblasti antidiskriminácie. 

• Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám. 
 

5. Ďalšie znevýhodnené skupiny z hľadiska rovnosti príležitostí. 

• Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu. 

• Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním. 
Relevancia  operačných programov  k cieľom a merateľným ukazovateľom HP RP je uvedené 
v SKI HP RP.  

 
Priebežné hodnotenie HP RP 
Pri strategickom hodnotení HP RP sa hodnotí vývoj HP RP v súvislosti s prioritami 
Spoločenstva a národnými prioritami v oblasti rovnosti príležitostí, hodnotí sa relevancia 
cieľov a merateľných ukazovateľov HP RP k prioritným osiam jednotlivých OP.  

Operatívne hodnotenia budú vykonávané ako: 

• ad hoc  hodnotenie HP RP z dôvodu zistenia odklonu od stanovených cieľov resp. 
z dôvodu navrhnutia revízie v dôsledku vzniknutých sociálno-ekonomických 
zmien.  

Účelom  hodnotenia HP RP je celkové posúdenie plnenia cieľov HP RP, ktoré vyplývajú zo 
SKI HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 na úrovni NSRR a OP, ako aj  zhodnotenie 
relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP 
RP. Hodnotením koordinátor HP RP zároveň overuje fungovanie tej časti riadenia, za ktorú je 
zodpovedný.  

Priebežné hodnotenie sa zameriava na posúdenie dopadu NSRR a jednotlivých OP na ciele 
HP RP a formuluje odporúčania na zmeny v implementácii HP RP, najmä čo sa týka 
relevancie prioritných osí k vytýčeným cieľom a sledovaným merateľným ukazovateľom 
a ich monitorovania.  



 
 

 
 
 

Hlavný zdroj kvantitatívnych informácií, na ktorých je hodnotenie založené predstavuje súbor 
merateľných ukazovateľov HP RP, ktoré sú zadefinované v SKI HP RP (príloha č.4 SKI HP 
RP). Všetky relevantné merateľné ukazovatele HP RP sa delia podľa pohlavia, resp. rodu na 
ženy a mužov, a ak je to relevantné podľa veku (najmä absolventi vo veku 15-24, starší ľudia 
vo veku 55-64), zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny v závislosti od 
relevancie prioritných osí jednotlivých OP.  

Zdrojmi hodnotenia HP RP sú najmä: 

• žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) zo strany žiadateľov a 
monitorovacie správy zo strany prijímateľov,  

• výročné správy o vykonávaní OP a výročné monitorovacie správy o vykonávaní  HP RP, 

• ďalšie údaje v ITMS, ktoré sa týkajú výziev, žiadostí o NFP a merateľných ukazovateľov, 

• kontextové merateľné ukazovatele, ktoré odzrkadľujú spoločenský stav v oblasti rovnosti 
príležitostí,  

• dodatočné prieskumy a štúdie v rámci externého hodnotenia.  
 
Metodický a právny rámec 

• nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „všeobecné 
nariadenie“); 

• nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „implementačné 
nariadenie“); 

• usmernenia vydané EK, GR Regionálna politika, a to Working Document No 2 -                  
„Indikatívne usmernenia k metódam hodnotenia, Indikátory pre monitorovanie 
a hodnotenie,“ z augusta 2006 a Working Document No 5 „Indikatívna smernica 
o metódach hodnotenia „Hodnotenie počas programového obdobia,“ z apríla 2007;  

• Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-
2013 verzia 3.0; 

• metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č. 5/2008 k vypracovaniu plánu 
hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013; 

• Systém koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 verzia 
4.0 s prílohami;  

• Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ;  

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=648


 
 

 
 
 

• Plán hodnotení HP RP (príloha č.1); 

• Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch 
financovaných v EÚ; 

• Interný manuál procedúr koordinátora HP RP verzia 4.0 s prílohami (najmä plán 
hodnotení HP RP, formulár výročnej správy, formulár internej správy, formulár 
kontrolného listu výziev); 

• Podporná a metodická dokumentácia k operačným programom a výzvam (Príručky pre 
žiadateľov a prijímateľov, Programové manuály OP atď.); 

• ďalšie dokumenty venujúce sa problematike horizontálnych priorít a rovnosti príležitostí 
v štrukturálnych fondoch atď.  

 

Dokumenty sú k dispozícii na stránke www.gender.gov.sk v sekcii HP Rovnosť príležitostí.  

 

  

http://www.gender.gov.sk/


 
 

 
 
 

3. Charakteristika zadania 
3.1. Ciele, hodnotiace témy a okruhy hodnotiacich otázok 
 
3.1.1 Ad hoc hodnotenie uplatňovania HPRP v kritických oblastiach vykazujúcich 
najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na rovnosť mužov 
a žien (rodovú rovnosť) 
 
Cieľ:  

• operatívne hodnotenie v zmysle IMP, 

• zameranie na špecifické ciele, ktoré v zmysle posledných 2 výročných správ vykazujú 
odklon od stanovených cieľov (predpokladáme najmä hodnotenie cieľov 1.1, 1.3, iné 
nevylučujúc), 

• hodnotenie má poskytnúť obraz o príčinách neplnenia stanovených cieľov HP RP 
v závislosti od doterajších výsledkov konkrétnych OP (s dôrazom na OP ZaSI), pričom 
bude obsahovať hĺbkový výskum príčin neplnenia čiastkových cieľov, ako aj prípadové 
štúdie a odporúčania pre nápravu.  

 
Témy hodnotenia:  
Zhodnotenie výsledkov implementácie cieľov a špecifických cieľov  HP RP zameraných na 
rodovú rovnosť z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov a kvality realizovaných 
projektov.  

Hodnotiace otázky: 
o Aké sú výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť 

v operačných programoch? Sú tieto ciele dosiahnuteľné?  

o Existuje odklon v rámci plnenia cieľov HP RP  zameraných na rodovú rovnosť na 
úrovni operačných programov?  Ak áno, čo je jeho príčinou? 

o Aká je kvalita projektov z hľadiska cieľov HP RP  zameraných na rodovú 
rovnosť? Sú identifikované aktivity a opatrenia dostatočné a adekvátne na 
zabezpečenie plnenia cieľov HP RP v oblasti rovnosti mužov a žien? Aké sú 
problémy? 

o Sú dosiahnuté výsledky relevantné vzhľadom k očakávaniam? 

o Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, zmenu 
systému? 

o Aké sú príklady dobrej praxe? 

 



 
 

 
 
 

Zhodnotenie príčin neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť (aj 
na základe výskumu), stanovenie odporúčaní na nápravu, vypracovanie prípadových štúdií.  

Hodnotiace otázky:  
o  Aké sú príčiny neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na rodovú 

rovnosť? 

o  Aké základné nedostatky sa dajú identifikovať na úrovni programov / výziev / 
národných projektov a dopytovo orientovaných projektov? 

o  Aké sú odporúčania na nápravu tohto stavu?  

 

 
3.1.2 Ad hoc hodnotenie uplatňovania HPRP v kritických oblastiach vykazujúcich 
najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na zdravotné 
postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku 
 

Cieľ: 

• operatívne hodnotenie v zmysle IMP, 

• zameranie na špecifické ciele, ktoré v zmysle posledných 2 výročných správ vykazujú 
odklon od stanovených cieľov (predpokladáme najmä hodnotenie cieľov 2.2, 3.1 a 3.2, 
iné nevylučujúc), 

• hodnotenie  má poskytnúť  obraz o príčinách neplnenia stanovených cieľov HP RP 
v závislosti od doterajších výsledkov konkrétnych OP, pričom bude obsahovať hĺbkový 
výskum príčin neplnenia čiastkových cieľov, ako aj prípadové štúdie a odporúčania pre 
nápravu. 

 
Témy hodnotenia:  
Zhodnotenie výsledkov implementácie cieľov a špecifických cieľov  HP RP zameraných na 
zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku z hľadiska plnenia 
merateľných ukazovateľov a kvality realizovaných projektov.  

Hodnotiace otázky: 
o Aké sú výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na zdravotné postihnutie 

a diskrimináciu z dôvodu veku v operačných programoch? Sú tieto ciele 
dosiahnuteľné?  

o Existuje odklon  v rámci plnenia cieľov HP RP  zameraných na zdravotné 
postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku na úrovni operačných programov?  Ak 
áno, čo je jeho príčinou? 



 
 

 
 
 

o  Sú dosiahnuté výsledky relevantné? 

o  Aká je kvalita projektov z hľadiska cieľov HP RP  zameraných na zdravotné 
postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku na úrovni operačných programov? Sú 
identifikované aktivity a opatrenia dostatočné a adekvátne na zabezpečenie plnenia 
cieľov HP RP? Aké sú problémy?  

o  Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, zmenu 
systému? 

o  Aké sú príklady dobrej praxe? 

 

Zhodnotenie príčin neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na zameraných na 
zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku (aj na základe výskumu), stanovenie 
odporúčaní na nápravu, vypracovanie prípadových štúdií.  

Hodnotiace otázky:  
o  Aké sú príčiny neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na zdravotné 

postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku? 

o  Aké sú odporúčania na nápravu tohto stavu?  

 
3.1.3 Strategické hodnotenie  uplatňovania HPRP ku koncu programovacieho obdobia 
v zmysle IMP a plánu hodnotení HP RP 
Cieľ: 

• pri strategickom záverečné hodnotení HP RP sa má hodnotiť vývoj HP RP v súvislosti 
s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami v oblasti rovnosti príležitostí, hodnotí 
sa relevancia cieľov a merateľných ukazovateľov HP RP k prioritným osiam 
jednotlivých OP, 

• strategické záverečné hodnotenie poskytne celkový obraz o implementácii HP RP v  
programovacom období  2017 – 2013 a bude slúžiť ako východisko pre nastavenie 
a úpravy systému v nasledujúcom programovom období 

Témy:  
Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni Národného strategického 
rámca.  
Hodnotiace otázky: 

o Aké sú výsledky implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR 2017 – 2013, 
popis prostredníctvom merateľných ukazovateľov kontextu?  

o Sú dosiahnuté výsledky relevantné? 



 
 

 
 
 

o Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, zmenu 
systému do budúcnosti? 

o Aké sú príklady dobrej praxe? 

 
Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni operačných programov. 
Hodnotiace otázky: 

o Aké sú výsledky implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR 2017 – 2013, 
popis prostredníctvom merateľných ukazovateľov na úrovni OP? 

o  Aké je hodnotenie kvality projektov z hľadiska implementácie HP RP na úrovni 
operačných programov?  

o Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, zmenu 
systému do budúcnosti? 

o Aké sú príklady dobrej praxe? 

 
 

Hodnotenie fungovania systému implementácie  a koordinácie HP RP v programovom 
období 2007 – 2013.  
Hodnotiace otázky: 

o  Bol stanovený systém implementácie efektívny? 
o  Aké boli nedostatky systému implementácie a koordinácie? 
o  Aké sú odporúčania pre zabezpečenie systému implementácie a koordinácie pre 

nasledujúce programové obdobie?  
  

 

Témy stanovené vyššie sú pre uchádzača záväzné. Hodnotiace otázky môžu byť upravené po 
konzultácii s úspešným uchádzačom s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť a účinnosť 
hodnotenia.  

 
3.2. Prehľad vybraných metód a techník hodnotenia 
 

Za účelom zodpovedania hodnotiacich otázok hodnotiteľ môže požiť rôzne metódy 
a techniky, napr.: 

- prípadové štúdie;  



 
 

 
 
 

- rozhovory; 

- dotazníkový prieskum; 

- logický rámec; 

- focus group;  

- hĺbkový výskum; 

- analýzy dokumentácie (Interný manuál procedúr koordinátora HP RP, Systém 
koordinácie implementácie HP RP, príručky koordinátora HP RP, príručky pre 
žiadateľov RO jednotlivých OP atď.);  

- štatistické analýzy zozbieraných údajov. 

 

3.3. Očakávané výstupy hodnotenia 
 
Výstupom budú 3 hodnotiace správy, a to: 

1. Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenie uplatňovania HPRP v kritických oblastiach 
vykazujúcich najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných 
na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť) 

2. Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenie uplatňovania HPRP v kritických oblastiach 
vykazujúcich najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných 
na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku 

3. Hodnotiaca správa zo strategické hodnotenia  uplatňovania HPRP ku koncu 
programovacieho obdobia v zmysle IMP a plánu hodnotení HP RP 

 

Záverečná hodnotiaca  správa musí spĺňať tieto formálne kritéria: 

- spracovaná v dvoch origináloch (v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku) 
a v štyroch kópiách, 

- vykonaná jazyková korektúra, grafická úprava (celofarebná obálka a čiernobiele 
vnútro) a layout (usporiadanie textu), dodanie vo forme tlačenej brožúry v počte 40 ks 
v slovenskom jazyku a 10 ks v anglickom jazyku v schválenej podobe a 

- dodaná aj na elektronickom nosiči (1 ks DVD, resp. CD v slovenskom jazyku a 1 ks 
DVD, resp. CD v anglickom jazyku) vo formáte, ktorý umožňuje dotlač hodnotiacej 
správy a vo formáte distribuovateľnom cez web (formát MS Word a Pdf). 

 
Obsah záverečnej hodnotiacej správy: 

1. Úvod 



 
 

 
 
 

2. Zoznam akronymov a skratiek 

3. Sumár 

4. Hodnotiace témy, úlohy a otázky 

5. Prístup a metodológia 

6. Zistenia 

7. Kľúčové závery 

8. Odporúčania 

9. Ponaučenia, zovšeobecnenia, alternatívy 

10. Prílohy  

 

Rozsah hodnotiacej správy je min. 100 normostrán a max.  200 normostrán bez príloh. Pre 
hodnotiacu správu bude vykonaná jazyková korektúra, grafická úprava a layout (usporiadanie 
textu).  

 

Užívatelia výstupov 

• koordinátor HP RP, 

• pracovná skupina pre HP RP, 

• Národný monitorovací výbor,  

• RO/SORO jednotlivých OP. 
 

 
 
 
 

3.4  Orientačný časový harmonogram 
dodania výstupov Hodnotiaca správa 

Termín 

Hodnotiaca správa z ad hoc 
hodnotenie uplatňovania HPRP 
v kritických oblastiach vykazujúcich 
najväčší odklon od stanovených 
cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných 
na rovnosť mužov a žien (rodovú 

30.4.2014 



 
 

 
 
 

rovnosť) 

 

Hodnotiaca správa z ad hoc 
hodnotenie uplatňovania HPRP 
v kritických oblastiach vykazujúcich 
najväčší odklon od stanovených 
cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných 
na zdravotné postihnutie 
a diskrimináciu z dôvodu veku 

 

30.9.2014 

Hodnotiaca správa zo strategické 
hodnotenia  uplatňovania HPRP ku 
koncu programovacieho obdobia 
v zmysle IMP a plánu hodnotení HP 
RP 

 

31.5.2015 

 
 
3.5 Štruktúra ponuky zo stany potenciálneho uchádzača  
 

1. Popis organizácie a skúsenosti s problematikou 
2. Spôsob za formy zabezpečenia externého hodnotenia (počet expertov/expertiek 

z akých oblastí) 
3. Cenová ponuka za zabezpečenie externého hodnotenia s DPH a bez DPH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.Štandardy kvality hodnotenia 



 
 

 
 
 

 

Kvalita procesu hodnotenia  Kvalita hodnotiacej správy 

Zrozumiteľné (Koherentné) ciele: 
Ciele NSRR a operačných programov 
majú byť- zrozumiteľné, logické 
a dostatočne jasné, aby ich bolo možné 
hodnotiť. 

Vecnosť správy: Hodnotiaca správa je adresná, 
presná, správne smeruje informácie a tieto 
zodpovedajú, korešpondujú zadávacím 
podmienkam (TOR). 

Primerané zadávacie podmienky 
(TOR – Terms of Reference): 
Zadávacie podmienky majú byť 
vypracované tak, aby ich nebolo 
potrebné upravovať. 

Vecný rámec: Logika výstupov, výsledkov, 
dopadov a interakcia s inými politikami. 
Neočakávané vplyvy sa pozorne preskúmajú (v 
závislosti na rozsahu hodnotenia  a otázkach 
hodnotenia). 

Výber hodnotiteľa na základe 
tendra: Proces výberu má byť v súlade 
s legislatívou a aby bol vybraný taký 
hodnotiteľ, ktorý vykoná hodnotenie 
profesionálne.  

Otvorený proces: Kompetentné zodpovedné osoby 
majú byť zapojené do hodnotenia v procese 
prípravy a do diskusie o výsledkoch hodnotenia, 
aby sa mohli zohľadniť ich argumenty a aby 
vysvetlili ich uhol pohľadu. 

Efektívny dialóg a spätná väzba: 
Hodnotenie sa má vykonávať 
partnersky, hodnotiteľ vedie dialóg 
s kompetentnými osobami 
a manažérmi; medzi partnermi funguje 
spätná väzba, čo v konečnom dôsledku  
skvalitní hodnotenie. 

Obhájiteľný predmet hodnotenia – predmet 
hodnotenia má byť primeraný, aby sa dosiahli 
požadované výsledky a aby boli zodpovedané 
všetky hodnotiace otázky. 

Primerané informácie: je nevyhnutné 
aby bol vytvorený fungujúci 
monitorovací systém obsahujúci údaje 
pre hodnotenie prístupné správcovi 
a partnerom.  

Spoľahlivé údaje: Zhromaždené alebo 
vyselektované primárne a sekundárne údaje majú 
byť vhodné a spoľahlivé vecne príslušné ich 
očakávanému využitiu. 

Profesionálne riadenie hodnotenia: 
Hodnotiaci tím má byť profesionálne 
riadený a má mať vytvorené primerané 
podmienky pre vykonávanie 
hodnotenia. 

Fundované/riadne analýzy: Kvantitatívne 
a kvalitatívne majú byť analyzované v súlade so 
stanovenými konvenciami a takým spôsobom, aby 
bolo možné dať korektné odpovede na otázky 
hodnotenia. 

Účinné poskytovanie informácií  
kompetentným osobám: Hodnotiace 
správy a výsledky hodnotenia majú byť 
poskytnuté zodpovedným 
kompetentným osobám ktorých sa 

Dôveryhodné výsledky: Výsledky sú logické 
a získané na základe údajov vykonaných analýz 
a vhodných interpretácií hypotéz.  



 
 

 
 
 

týkajú a takým spôsobom, aby sa 
z nich poučili.  

Účinné šírenie informácií : 
Hodnotiace správy a výsledky 
hodnotenia boli vhodne rozšírené, 
postúpené a boli cielene zamerané 
takým spôsobom, že podporovali  
šírenie vedomostí a vzdelávanie 
(learning of lessons). 

Objektívne závery: Závery majú byť 
zdokumentované a nezávislé. 

 Zrozumiteľná správa: Správa má opísať kontext, 
cieľ, organizáciu a výsledky operačného programu 
tak, aby poskytnuté informácie boli dostatočne 
zrozumiteľné. Správa má obsahovať zrozumiteľné 
zhrnutie výsledkov hodnotenia; výsledky 
hodnotenia sa budú zverejňovať v rámci výmeny 
skúseností medzi členskými štátmi a v súlade so 
zásadami dobrej praxe. 

 Užitočné odporúčania: Správa obsahuje 
odporúčania, ktoré sú užitočné v rozhodovacom 
procese v rámci riadenia programu a sú tak 
dostatočne podrobné, aby sa dali realizovať. 

 
 

 

 


	Príloha č. 1
	Zadávacie podmienky pre zabezpečenie externého  hodnotenia uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len HP RP) na úrovni programov  

