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Ukazovatele merania výkonnosti zdravotníckych preventívnych intervenčných 
programov a merania dopadov intervenčných zdravotníckych a iných vplyvov na 

zdravie obyvateľstva. 
 

Pre hodnotenia účinnosti preventívnych programov je dôležité, aby sa hodnotili základné 
oblasti plánovanie programu, hodnotenie realizácie preventívnych intervencií a hodnotenie 
výsledkov preventívnych intervencií.  

 
Rámec hodnotenia je rozčlenený na štyri základné oblasti: 

I  Rámec princípov podpory zdravia 
II  Tvorba programu a implementácia 

a) Analýza 
b) Ciele a zámery 
c) Cieľová skupina 
d) Intervencia 
e) Implementačná stratégia 
f) Vyhodnotenie 

III  Projektový manažment 
a) Vedenie 
b) Plánovanie a dokumentácia 
c) Kapacity a zdroje 
d) Participácia a záväzky  
e) Komunikácia 

IV  Udržateľnosť 
 

Jednotlivé položky na hodnotenie jednotlivých indikátorov oblastí sú zhrnuté v závere. Pre 
otázky sú zvolené možnosti odpovede áno, čiastočne a nie, a podľa toho je možné ich začleniť 
do silných, slabých stránok a rizík programu. Silnými stránkami budú tie indikátory , na ktoré 
je odpoveď áno. Slabými stránkami programu budú tie, na ktoré sa odpovedalo čiastočne. 
Rizikami programu budú tie, na ktoré sa odpovedalo nie. Slabé stránky a riziká programu je 
potrebné pre lepšie fungovanie programu v ďalšom období odstraňovať, aby mohol byť 
program čo najefektívnejší. Výsledkom hodnotenia nebudú kvantitatívne údaje, ale 
komplexné poznatky a ich premietnutie do procesu programu. Nie všetky tieto kritéria budú 
rovnako aplikovateľné na jednotlivé podporné a preventívne programy v oblasti verejného 
zdravia, je potrebné pri ich aplikácii zohľadňovať špecifiká konkrétnych programov.  

 
V prvej časti Rámec princípov podpory zdravia je potrebné zhodnotiť ako program 
zohľadňuje determinanty zdravia, aká je úroveň programu (inštitucionálna, miestna či 
národná), či sa program opiera o vedecké dôkazy, rešpektuje právomoci osôb cieľovej 
populácie, rešpektuje princípy rovnosti a rovnocennosti a či stanovuje zhodnotenie miery 
účasti zainteresovaných strán.  

 
Druhá časť Tvorba projektu a implementácia je rozdelená na podoblasti hodnotenia 

- Analýza 
- Ciele a zámery 
- Cieľová skupina 
- Intervencia 
- Implementačná stratégia 
- Vyhodnotenie 
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a) Analýza 
 
V tejto oblasti hodnotenia kvality analýzy je potrebné zhodnotiť výskyt zdravotného 
problému a jeho dopadu na kvalitu života, či sú zozbierané empirické údaje na 
charakterizovanie povahy, veľkosti a rozšírenia zdravotného problému a či bude realizované 
aj ich hodnotenie. Dôležité sú aj dôkazy o behaviorálnych faktoroch, ktoré ovplyvňujú 
zdravotný problém, použitie teoretického modelu na vysvetlenie vzťahov medzi zdravotným 
problémom, rizikovým správaním a environmentálnymi faktormi, či bol analyzovaný význam 
každého determinantu pre cieľovú skupinu. Je dôležité hodnotenie existencie dôkazov 
o kontexte, v ktorom bude program implementovaný, či sa preskúmali vplyvy iných 
programov a projektov na  správanie sa cieľovej skupiny, či sa realizovalo preskúmanie 
sociálnych, kultúrnych  a politických faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledný efekt 
programu.  
 
b) Ciele a zámery 
 
V tejto oblasti hodnotenia sa pýtame, či je k dispozícii písomná špecifikácia projektových 
cieľov a zámerov, rozlíšenie medzi krátkodobými, strednodobými a dlhodobými zámermi 
programu. Je potrebné, aby formulácia zámerov bola špecifická (t. j. či je špecifikovaná 
cieľová skupina a faktory, ktoré sa musia zmeniť), merateľná, akceptovateľná pre cieľovú 
skupinu, realistická, časovo ohraničená. Je dôležité, aby zámery programu korešpondovali s 
analýzou zdravotného problému a determinantmi. 

 
c) Cieľová skupina 
 
Táto oblasť je zameraná na indikátory hodnotenia adekvátnosti metódy a stratégie výberu 
cieľovej populácie, kde je potrebné hodnotiť, či je presne definovaná skupina ľudí, na ktorú je 
zameraný program, či boli identifikované relevantné demografické ukazovatele cieľovej 
populácie, či boli identifikované prioritné potreby a sociálne normy cieľovej skupiny. 
Dôležité je aj hodnotenie toho, či bola cieľová skupina rozdelená z pohľadu motivačnej fázy 
a možností na zmenu, či bola určená veľkosť cieľovej skupiny a či je zrejmé ako bude cieľová 
skupina dostupná pri realizácii programu. 

 
d) Intervencia 
 
Oblasť hodnotenia adekvátnosti voľby stratégií a metód intervencie je hodnotená pomocou  
odpovedí na to, či je špecifikovaný mechanizmus, ktorý spôsobí zamýšľané zmeny programu, 
či je intervencia dostatočne komplexná (využíva kombináciu rôznych stratégií na dosiahnutie 
zámerov). Nemenej dôležité je aby bola dokázaná účinnosť intervencie, či bola intervencia 
spracovaná v konzultáciách s partnermi, spracovaná v konzultácii s cieľovou skupinou. Je 
potrebné hodnotiť, či je určená vhodnosť intervenčných metód pre cieľovú skupinu, či je 
obsah intervencie kompatibilný s kultúrou, vedomosťami, názormi a zvykmi cieľovej 
skupiny. Zhodnotiť či bola intervencia efektívna v dosiahnutí zamýšľaných výsledkov v 
podobnej populácii, či predstavuje intervencia pridanú hodnotu alebo zvyšuje efekt 
existujúcich intervencií, či bola vykonateľnosť intervencie pre danú cieľovú skupinu pilotne 
testovaná alebo je pilotný test v programovom pláne. 
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e) Implementačná stratégia 
 
Oblasť hodnotenia popisu stratégie vykonania intervencie je zameraná na to, či bol spôsob 
implementácie jasne formulovaný, či je popis súčasťou implementačného plánu, ako a či budú 
do vykonávania programu zapojení partneri, cieľová skupina alebo iné zúčastnené strany. 
Je dôležité, či osoby zodpovedné za implementáciu vedia, ktoré prvky intervencie sú kľúčové 
a musia sa vykonať bez zmeny, či je jasný spôsob monitorovania intervencie a či bude 
program zdokumentovaný spôsobom, ktorý umožní prenos skúseností a získaných vedomostí 
do iných projektov.  
 
f) Vyhodnotenie 
 
Oblasť hodnotenia adekvátnosti metód vyhodnotenia intervencie hodnotí či existuje plán 
vyhodnotenia, či tento obsahuje plán vyhodnotenia, špecifické otázky pre hodnotenie, metódy 
a časový harmonogram hodnotenia, úlohy, kompetencie  a zodpovednosti za hodnotenie, 
či zodpovedajú otázky pre vyhodnotenie zámerom, kontextu a očakávaniam cieľovej skupiny 
a zainteresovaných strán. Je dôležité, aby boli zahrnuté do vyhodnotenia aj nasledovné 
skutočnosti: či sa aktivity implementujú podľa plánu, názory užívateľov na aktivity 
a materiály, ťažkosti počas realizácie programu, návrhy na zlepšenie. Je potrebné vykonať 
hodnotenie efektov s ohľadom na zber základných údajov, výber kritérií a indikátorov, 
definovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých zámerov, kauzálnemu vzťahu efektu 
a intervencie, vyhodnotenie nákladovej efektívnosti programu. Je plán vyhodnotenia a metódy 
zberu údajov adekvátny otázkam, rozpočtu a časovému plánu, či budú informácie 
pochádzajúce z vyhodnotenia distribuované všetkým zúčastneným stranám a cieľovej 
skupine.  
 
III  Projektový manažment 

 
a) Vedenie 

 
Oblasť hodnotenia vedenia programu obsahuje ako bolo vymedzené zadelenie zodpovedností, 
kompetencií  a úloh medzi zodpovedným riešiteľom programu a ďalšími osobami, ktoré 
o záležitostiach programu rozhodujú, či je zodpovedný riešiteľ programu kvalifikovaný 
na úlohy, či má  potrebné skúsenosti. Je potrebné určiť, či má zodpovedný riešiteľ dostatočnú 
autoritu na dosiahnutie programových zámerov, či je zodpovedný riešiteľ schopný využívať 
dostupné zdroje flexibilným spôsobom. 

 
b) Plánovanie a dokumentácia 

 
Oblasť hodnotenia adekvátnosti plánovania a dokumentácie programu hodnotí, či je 
projektový plán logicky štruktúrovaný a jasne napísaný, či špecifikuje projektový plán 
dôležité momenty pri rozhodovaní, či sú metódy aktivít jasne popísané v pracovnom pláne. Je 
potrebné určiť, či sú organizačné aspekty intervencie jasne spracované a zdokumentované a či 
je časový rámec programu realistický. 

  
c) Kapacity a zdroje 

 
Oblasť hodnotenia adekvátnosti kapacít a zdrojov pre program hodnotí, či boli stanovené a 
špecifikované kompetencie osôb pracujúcich na programe, či existuje profil kompetencií a 
odborných spôsobilostí, vyžadovaných pre každú programovú fázu. Je potrebné určiť, či 
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korešpondujú odborné spôsobilosti a schopnosti projektového personálu potrebám programu, 
či  boli špecifikované potreby na zvýšenie zručností cestou dohľadu a tréningu, či boli 
identifikované možnosti  využitia spolupráce lokálnych štruktúr, či je zrejmá metóda 
mobilizácie a rozširovania lokálnych kapacít.  Je dôležité hodnotiť aj či boli finančné zdroje 
na program jasne identifikované a špecifikované, či existuje rozpočtový plán na program, či 
boli identifikované zdroje financovania a či je rozpočet realistický. Je dôležité určiť, či boli 
materiálové  a nemateriálové požiadavky na program jasne identifikované a špecifikované, či 
bolo vykonané zhodnotenie dostupných zručností a schopností cieľovej populácie. 
 
d) Participácia a záväzky 
 
Oblasť indikátory hodnotenia stupňa participácie a záväzku určuje, či je špecifikovaný spôsob 
získavania spolupráce, či boli identifikovaní  interní alebo externí partneri, so stanovením 
zodpovednosti za adekvátnu podporu a záväzok na každom stupni programu, či sa využijú  
pracovné metódy, ktoré berú do úvahy rôzne perspektívy a príspevky rôznych partnerov. Je 
potrebné určiť aj či  je predpokladaná účasť „poradného zboru“ pri organizácii programu, či 
boli identifikovaní možní oponenti a prekážky programu, a či bude participácia interných a 
externých partnerov formalizovaná formou písomných dohôd. 

  
e) Komunikácia 

 
Oblasť hodnotenia adekvátnosti komunikácie určuje, či bol vypracovaný komunikačný plán, 
či je primeraný obsahu komunikácie, či je prispôsobený cieľovej skupine, či v ňom boli 
identifikované komunikačné kanály a či je informácia transparentná a správne načasovaná pre 
komunitu, cieľovú skupinu a zúčastnené strany.  
 
IV  Udržateľnosť 
 
Oblasť hodnotenia udržateľnosti programu určuje, či bolo vykonané vyhodnotenie dlhodobej 
udržateľnosti programu, či boli vyhodnotené ciele, zámery a výsledky programu z hľadiska 
dlhodobej udržateľnosti, či sú prínosy programu pre participantov a komunitu jasne 
špecifikované, či bola identifikovaná jedna alebo viac organizácií, ktoré budú pokračovať 
v programe.  
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I  Rámec princípov podpory zdravia 
Otázky na indikátory na uplatnenie hodnotenia princípov podpory zdravia: 

1. Zohľadňuje program determinanty zdravia, berúce do úvahy schopnosti a zručnosti osôb 
a sociálne a environmentálne podmienky zdravia? 

áno  čiastočne  nie 
2. Zapadá program do kontextu politiky podpory zdravia na inštitucionálnej, miestnej či 

národnej úrovni         áno  čiastočne  nie 
3. Opiera sa program o vedecké dôkazy     áno  čiastočne  nie 
4. Rešpektuje program princíp plnej právomoci osôb cieľovej populácie? 

áno  čiastočne  nie 
5. Indikátory zamerané na nerovnosti v zdraví. Rešpektuje program princípy rovnosti 

a rovnocennosti?        áno  čiastočne  nie 
6. Stanovuje program zhodnotenie miery účasti zainteresovaných strán  

áno  čiastočne  nie 
II  Tvorba programu a implementácia 

 

a) Analýza 
Otázky na indikátory hodnotenia kvality analýzy: 

1. Existujú dôkazy o existencii zdravotného problému a jeho dopade na kvalitu života? 
           áno  čiastočne  nie 
- Boli zozbierané empirické údaje na charakterizovanie povahy, veľkosti 

a rozšírenia problému?      áno  čiastočne  nie 
- Bolo vykonané systémové vyhodnotenie  zozbieraných dôkazov k problému 

alebo sa s hodnotením počíta v pláne programu?  áno  čiastočne  nie 
- Boli o probléme zozbierané empirické informácie formou konzultácií 

s cieľovou skupinou, komunitou, či inými zainteresovanými? 
      áno  čiastočne  nie 

2. Existujú dôkazy o behaviorálnych faktoroch, ktoré ovplyvňujú zdravotný problém? 
           áno  čiastočne  nie 

- Použil sa  teoretický  model na vysvetlenie vzťahov medzi zdravotným 
problémom, rizikovým správaním a environmentálnymi faktormi? 

           áno  čiastočne  nie 
- Bol analyzovaný význam každého determinantu pre cieľovú skupinu? 

         áno  čiastočne  nie 
3. Existujú dôkazy o kontexte, v  ktorom bude program implementovaný? 

           áno  čiastočne  nie 
- Je známe v akom kontexte bude program implementovaný? 

         áno  čiastočne  nie 
- Preskúmali sa vplyvy iných programov a projektov na  správanie  cieľovej 

populácie         áno  čiastočne  nie 
- Preskúmali sa  sociálne, kultúrne  a politické faktory, ktoré ovplyvnia výsledný 

efekt programu?        áno  čiastočne  nie 
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b) Ciele a zámery 
Otázky na indikátory vyhodnotenia adekvátnosti špecifikácie cieľov a zámerov: 

 

1. Je k dispozícii písomná špecifikácia programových cieľov a zámerov? 
          áno  čiastočne  nie 

2. Existuje rozlíšenie medzi krátkodobými, strednodobými  a dlhodobými zámermi?  
          áno  čiastočne  nie 

3. Je formulácia zámerov: 
- špecifická (je špecifikovaná cieľová skupina a faktory, ktoré sa musia zmeniť)? 

         áno  čiastočne  nie  
-  merateľná (sú špecifikované v merateľnom formáte, napr. veľkosť efektu, úroveň 

ktorá sa má dosiahnuť atď.)?     áno  čiastočne  nie  
- akceptovateľné pre cieľovú skupinu?     áno  čiastočne  nie 
- realistická (sú dosiahnuteľné berúc do úvahy  čas, zdroje, personál k dispozícii?) 

          áno  čiastočne  nie 
-  časovo ohraničená (je uvedený časový rámec v ktorom sa majú dosiahnuť 

zámery?)         áno  čiastočne  nie 
4. Korešpondujú zámery s analýzou problému a determinantami? 

áno  čiastočne  nie 
c) Cieľová skupina 
Otázky na indikátory hodnotenia adekvátnosti metódy a stratégie výberu cieľovej populácie: 

1. Boli identifikované relevantné demografické ukazovatele cieľovej populácie? 
áno  čiastočne  nie 

2. Boli identifikované prioritné potreby a sociálne normy cieľovej skupiny? 
áno  čiastočne  nie 

3. Bola cieľová skupina rozdelená z pohľadu motivačnej fázy a možností na zmenu? 
áno  čiastočne  nie 

4. Bola určená veľkosť cieľovej skupiny (počet subjektov)? 
áno  čiastočne  nie 

5.  Je zrejmé ako bude cieľová skupina dostupná?    áno  čiastočne  nie 
 

d) Intervencia 
Otázky na indikátory hodnotenia adekvátnosti voľby stratégií a metód intervencie: 

1. Je  špecifikovaný mechanizmus, ktorý spôsobí zamýšľané zmeny? 
áno  čiastočne  nie 

2. Je intervencia dostatočne komplexná (využíva kombináciu rôznych stratégií na 
dosiahnutie zámerov)?         áno  čiastočne  nie 

3. Bola dokázaná účinnosť intervencie?     áno  čiastočne  nie 
4. Bola intervencia spracovaná v konzultáciách s partnermi? 

áno  čiastočne  nie 
5. Bola intervencia spracovaná v konzultácii s cieľovou skupinou? 

áno  čiastočne  nie 
 

6. Sú intervenčné metódy vhodné pre cieľovú skupinu? 
áno  čiastočne  nie 
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7. Je obsah intervencie kompatibilný s: 

- kultúrou, vedomosťami, názormi, zvykmi a rolami cieľovej skupiny? 
áno  čiastočne  nie 

- kontextom intervencie?   
áno  čiastočne  nie 

8. Bola intervencia efektívna v dosiahnutí zamýšľaných výsledkov v podobnej 
populácii?           áno  čiastočne  nie 

9. Predstavuje intervencia pridanú hodnotu alebo zvyšuje efekt existujúcich 
intervencií?         áno  čiastočne  nie 

10. Bola vykonateľnosť intervencie pre danú cieľovú skupinu pilotne testovaná alebo 
je pilotný test explicitne uvedený v programovom pláne? 

áno  čiastočne  nie 
e) Implementačná stratégia 
Otázky na indikátory hodnotenia adekvátnosti popisu  stratégie vykonania intervencie: 

1. Bol zvolený  spôsob implementácie jasne formulovaný? 
áno  čiastočne  nie 

2. Je popis súčasťou  implementačného plánu?    áno  čiastočne  nie 
3. Budú do vykonávania programu zapojení partneri, cieľová skupina alebo iné 

zúčastnené strany?       áno  čiastočne  nie 
4. Majú osoby zodpovedné za implementáciu predstavu, ktoré prvky intervencie sú 

kľúčové a musia sa vykonať bez zmeny?  áno  čiastočne  nie 
5. Je jasný spôsob monitorovania intervencie?   áno  čiastočne  nie 
6. Bude program zdokumentovaný spôsobom, ktorý umožní prenos skúseností 

a získaných vedomostí do iných projektov?     áno  čiastočne  nie 
 

f) Vyhodnotenie 
Otázky na indikátory hodnotenia adekvátnosti metód vyhodnotenia intervencie: 

1. Existuje plán vyhodnotenia?      áno  čiastočne  nie 
2. Obsahuje plán vyhodnotenia: 

- ciel hodnotenia?       áno  čiastočne  nie 
- špecifické otázky pre hodnotenie?    áno  čiastočne  nie 
-  metódu a časový harmonogram hodnotenia?     

         áno  čiastočne  nie 
- úlohy, kompetencie  a zodpovednosti za hodnotenie (zahŕňajúc hodnotenie 

zberu údajov, hodnotenie analýzy a hodnotenie dokumentácie, vrátane 
záverečnej správy)?      áno  čiastočne  nie 

3. Zodpovedajú otázky pre vyhodnotenie zámerom, kontextu a očakávaniam cieľovej 
skupiny a zainteresovaných strán?     áno  čiastočne  nie 

4. Budú súčasťou vyhodnotenia nasledovné skutočnosti: 
- či sa aktivity implementujú podľa plánu?   áno  čiastočne  nie 
- názory užívateľov na aktivity a materiály?   áno  čiastočne  nie 
- prekážky a ťažkosti počas realizácie programu? áno  čiastočne  nie 
- návrhy na zlepšenie?      áno  čiastočne  nie 

5. Vykoná sa hodnotenie efektov s ohľadom na: 
- zber základných údajov?     áno  čiastočne  nie 
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- výber kritérií a indikátorov?     áno  čiastočne  nie 
- meranie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých zámerov? 

      áno  čiastočne  nie 
- vylúčenie alternatívnych vysvetlení dosiahnutých efektov? 

         áno  čiastočne  nie 
- kauzálnemu vzťahu efektu a intervencie?   áno  čiastočne  nie 
- vyhodnotenie nákladovej efektívnosti programu? 

       áno  čiastočne  nie 
6. Je plán vyhodnotenia a metódy zberu údajov adekvátny  otázkam, rozpočtu 

a časovému plánu ?       áno  čiastočne  nie 
7.  Budú informácie pochádzajúce z vyhodnotenia distribuované všetkým zúčastneným 

stranám, zainteresovaným  a cieľovej skupine?   áno  čiastočne  nie 
 

III  Projektový manažment 
 

a) Vedenie 
Otázky na indikátory hodnotenia vedenia programu: 

1. Bolo vymedzené jasné zadelenie zodpovedností, kompetencií  a úloh medzi 
zodpovedným riešiteľom programu a ďalšími osobami ktoré o záležitostiach 
programu rozhodujú?       áno  čiastočne  nie 

2. Je zodpovedný riešiteľ programu  
- kvalifikovaný na úlohy?       áno  čiastočne  nie 
- má  potrebné skúsenosti?      áno  čiastočne  nie 

3. Má zodpovedný riešiteľ dostatočnú autoritu na dosiahnutie programových 
zámerov? 

          áno  čiastočne  nie 
4. Je zodpovedný riešiteľ schopný využívať dostupné zdroje flexibilným spôsobom? 

          áno  čiastočne  nie 
 

b) Plánovanie a dokumentácia 
Otázky na indikátory hodnotenia adekvátnosti plánovania a dokumentácie programu: 

1. Je projektový plán logicky štruktúrovaný a jasne napísaný? 
          áno  čiastočne  nie 

2. Špecifikuje projektový plán dôležité momenty pri rozhodovaní? 
          áno  čiastočne  nie 

3. Sú metódy aktivít jasne popísané v pracovnom pláne? 
          áno  čiastočne  nie 

4. Sú organizačné aspekty intervencie jasne spracované a zdokumentované? 
áno  čiastočne  nie 

5. Je časový rámec programu realistický? 
          áno  čiastočne  nie 
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c) Kapacity a zdroje 
Otázky na indikátory hodnotenia adekvátnosti personálnych kapacít a zdrojov pre program: 

1. Boli jasne stanovené a špecifikované kompetencie osôb pracujúcich na programe? 
áno  čiastočne  nie 

- Existuje profil kompetencií a odborných spôsobilostí, vyžadovaných pre každú 
programovú fázu?       áno  čiastočne  nie 

- Korešpondujú odborné spôsobilosti a schopnosti projektového personálu 
potrebám programu?      áno  čiastočne  nie 

- Boli špecifikované potreby na zvýšenie zručností cestou dohľadu a tréningu? 
áno  čiastočne  nie 

 
2. Boli finančné zdroje na program jasne identifikované a špecifikované? 

         áno  čiastočne  nie 
- Existuje rozpočtový plán na program?    áno  čiastočne  nie 
- Boli identifikované zdroje financovania?    áno  čiastočne  nie 
- Je rozpočet realistický?       áno  čiastočne  nie 

3. Boli materiálové požiadavky na program jasne identifikované a špecifikované? 
áno  čiastočne  nie 

4. Boli nemateriálové požiadavky na program jasne identifikované a špecifikované? 
áno  čiastočne  nie 

- Bolo vykonané zhodnotenie dostupných zručností a schopností cieľovej 
populácie?         áno  čiastočne  nie 

- Boli identifikované možnosti  využitia spolupráce lokálnych štruktúr? 
           áno  čiastočne  nie 

- Je zrejmá metóda mobilizácie a rozširovania lokálnych kapacít? 
áno  čiastočne  nie 

d) Participácia a záväzky  
Otázky na indikátory hodnotenia stupňa participácie a záväzku: 

1. Je jasne špecifikovaný spôsob získavania spolupráce a synergie? 
áno  čiastočne  nie 

2. Boli identifikovaní  interní a externí partneri, so stanovením zodpovednosti za 
adekvátnu podporu a záväzok na každom stupni programu? 

áno  čiastočne  nie 
3. Využijú sa  pracovné metódy, ktoré berú do úvahy rôzne perspektívy a príspevky 

rôznych partnerov?        áno  čiastočne  nie 
4. Je predpokladaná účasť „poradného zboru“ pri organizácii programu? 

áno  čiastočne  nie 
- Boli identifikovaní možní oponenti a prekážky programu? 

áno  čiastočne  nie 
- Bude participácia interných a externých partnerov formalizovaná formou 

písomných dohôd?       áno  čiastočne  nie 
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e) Komunikácia 
Otázky na indikátory adekvátnosti komunikácie: 

1. Bol vypracovaný komunikačný plán?    áno  čiastočne  nie 
2. Je komunikačný plán primeraný obsahu komunikácie? 

áno  čiastočne  nie 
3. Je komunikačný štýl plánu prispôsobený cieľovej skupine? 

áno  čiastočne  nie 
4. Boli v komunikačnom pláne identifikované komunikačné kanály? 

áno  čiastočne  nie 
5. Je informácia jasná, transparentná a správne načasovaná pre komunitu, cieľovú 

skupinu a zúčastnené strany?        áno  čiastočne  nie 
 

IV  Udržateľnosť 
Otázky na indikátory hodnotenia udržateľnosti programu: 

1. Bolo vykonané vyhodnotenie dlhodobej udržateľnosti programu? 
áno  čiastočne  nie 

2. Boli vyhodnotené ciele, zámery a výsledky programu z hľadiska dlhodobej 
udržateľnosti?         áno  čiastočne  nie 

3. Sú benefity programu pre participantov a komunitu jasne špecifikované? 
áno  čiastočne  nie 

4. Bola identifikovaná jedna alebo viac organizácií, ktoré budú pokračovať 
v programe?          áno  čiastočne  nie 

 


