
Zhrnutie procesu ex-ante hodnotenia a výsledkov 

Hodnotenie ex-ante SP SPP 2023-2027 bolo realizované v zmysle článku 139 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 

2021/2115 nariadenia o strategickom pláne SPP nezávislými hodnotiteľmi v období od augusta 2019 

do januára 2021.  

V rámci ex-ante hodnotenia sa posúdil: 

a) príspevok SP k dosiahnutiu špecifických cieľov stanoveného v článku 6 ods. 1 a 2, pričom sa 

brali do úvahy národné potreby a potenciál rozvoja, ako aj ponaučenia získané z vykonávania 

SPP v predchádzajúcich programových obdobiach; 

b) vnútorná koherencia navrhovaného SP a jeho vzťah k iným príslušným nástrojom; 

c) konzistentnosť alokácie rozpočtových prostriedkov s tými špecifickými cieľmi stanovenými v 

článku 6 ods. 1 a 2, ktoré sa riešia v SP; 

d) spôsob, akým očakávané výstupy prispejú k výsledkom; 

e) či sú kvantifikované cieľové hodnoty výsledkov a čiastkové ciele primerané a realistické 

vzhľadom na podporu plánovanú z EPZF a EPFRV; 

f) plánované opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia poľnohospodárov a iných 

prijímateľov; 

g) zdôvodnenie používania finančných nástrojov financovaných z EPFRV. 

Hodnotenie ex-ante bolo vykonané tímom nezávislých hodnotiteľov spoločnosti PROUNION a.s. (líder 

skupiny) a Projektové služby, s.r.o. podľa metodiky, ktorá je  plne v súlade s usmerneniami Európskej 

hodnotiacej siete pre rozvoj vidieka (Help desk) a nariadením (EÚ) č. 2021/2115 o SP.  

Počas realizácie hodnotenia boli uskutočnené stretnutia hodnotiteľov a zástupcov RO, partnermi 

programu, externými spracovateľmi SWOT, Identifikácie potrieb a Intervenčnej stratégie zamerané 

na prípravu jednotlivých častí SP, prezentáciu a prediskutovanie spätných väzieb k hodnoteným 

dokumentom.  

Etapy hodnotenia 

Proces hodnotenia bol rozdelený do troch etáp. Na záver druhej a tretej etapy bola hodnotiteľmi 

predložená správa, ktorá prezentovala výsledky a odporúčania vzťahujúce sa k SP. Jednotlivé etapy sa 

prekrývali, hodnotitelia sa v rámci realizácie hodnotenia museli viackrát vracať späť do prvej etapy 

z dôvodu nedostatočnej kvality analýzy SWOT a identifikácie potrieb, ako aj do druhej etapy z dôvodu 

viacnásobnej zásadnejšej zmeny intervenčnej stratégie SP počas programovacieho procesu 

a chýbajúcich častí SP. 

Etapa 1: Hodnotenie SWOT a posúdenie potrieb  

V rámci hodnotenia SWOT a  potrieb sa prihliadalo na východiskové hodnoty kontextu, ukazovatele 

kontextu, stanovila sa úroveň koherentnosti a kompletnosti analýzy SWOT a potrieb, ktoré majú 

riešiť intervencie v rámci špecifických cieľov a prierezového cieľa SP. Hodnotiteľ upozornil na všetky 

zistené nedostatky a poskytol odporúčania na dokončenie a zlepšenie popisu súčasnej situácie, 

tabuľky SWOT a identifikovaných potrieb v rámci viacerých výstupov od septembra 2019 do januára 

2022.  

Etapa 2: Hodnotenie intervenčnej stratégie SP SPP 

Hodnotenie ex-ante intervenčnej stratégie SP sa zameralo na relevantnosť a koherenciu intervenčnej 

stratégie. V rámci tejto časti sa posudzovalo, či intervencie navrhnuté a zoskupené okolo špecifických 



cieľov sú schopné riešiť identifikované potreby, či sú založené na dôkazoch z analýzy SWOT a či sú 

schopné dosiahnuť ciele SPP. Hodnotenie ex-ante hodnotilo, či sú intervencie konzistentné a fungujú 

v synergii (vnútorná koherencia) a skúmalo ich vzťah s inými relevantnými politickými nástrojmi 

(vonkajšia koherencia). V ďalšej časti ex-ante hodnotenia sa preskúmala účinnosť a efektívnosť. Na 

tento účel sa hodnotil reťazec účinkov medzi rozpočtovými vstupmi pre navrhované intervencie a ich 

očakávanými výstupmi, výsledkami a dopadmi. Posúdenie očakávaných účinkov pomohlo 

skontrolovať, či cieľové hodnoty a ročné čiastkové ciele výsledkových ukazovateľov boli vypočítané 

správne a realisticky na základe množstva pridelených vstupov, plánovaných výstupov a výsledkov. 

Etapa 3: Hodnotenie plánovaného monitorovania, zberu údajov a implementačných opatrení SP SPP 

V poslednej etape ex-ante hodnotiteľ posúdil stav prípravy nového rámca monitorovania a 

hodnotenia výkonnosti, väzby medzi výstupmi a plánovanými cieľovými hodnotami, ktoré 

predstavujú základný algoritmus pre nový model poskytovania založený na výkonnosti. Hodnotitelia 

objasnili ciele výkonnostného rámca v komunikácii so zástupcami RO a PPA.  

Výsledky hodnotenia: 

Hlavné zistenia a odporúčania z hodnotenia jednotlivých častí SP SPP boli prezentované 

v nasledovných správach:  

- 1. priebežná správa: Ex-ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021 – 2027, február 

2020 

- Posúdenie dokumentu „Východiská pre tvorbu intervenčnej stratégie strategického plánu 

SPP2023-2027“, apríl 2021 

- Čiastkové posúdenie strategického plánu SPP 2023-2027, október 2021 

- Odporúčania z ex-ante hodnotenia k úpravám SP SPP, december 2021 

- Návrh záverečnej správy o hodnotení ex-ante SP SPP 2023 - 2027, január 2022 

Pripomienky a odporúčania k úpravám analýzy SWOT a identifikovaným potrebám prezentoval 

hodnotiteľ na sérii pracovných stretnutí so zástupcami NPPC VÚEPP (august - september 2019 

a september 2021). Pripomienky k SP SPP boli prezentované a prediskutované so zástupcami RO na 

sérii pracovných stretnutí organizovaných pravidelne od októbra do decembra 2021. Prevažná 

väčšina pripomienok k SP SPP bola akceptovaná. 

 

 


