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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré 
členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
odpadov 

Aktivita C. Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov  

 

Hlavná aktivita projektu Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0703 Zvýšená kapacita 
pre zhodnocovanie 
odpadov 

Celková ročná kapacita novopostavených zariadení na 
zhodnocovanie odpadov vrátane zvýšenej kapacity existujúcich 
zariadení na zhodnocovanie odpadov dosiahnutá prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. V prípade projektov zameraných na 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov sa 
vykazuje iba zvýšená kapacita zariadenia (t.j. rozdiel medzi 
kapacitou zariadenia po a pred realizáciou projektu). 

t/rok k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0081 Množstvo opätovne 
použitých odpadov 

Celkové množstvo odpadu, ktorý prešiel procesom prípravy pre 
opätovné použitie a bol opätovne umiestnený na trh za obdobie 
jedného kalendárneho roka prostredníctvom zrealizovaných 
projektov. 

t/rok po ukončení 
realizácie aktivít 
projektu  

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 
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Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov 

Aktivita C. Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov  

Hlavná aktivita projektu Recyklácia nebezpečných odpadov 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0703 Zvýšená kapacita 
pre zhodnocovanie 
odpadov 

Celková ročná kapacita novopostavených zariadení na 
zhodnocovanie odpadov vrátane zvýšenej kapacity existujúcich 
zariadení na zhodnocovanie odpadov dosiahnutá prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. V prípade projektov zameraných na 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov sa 
vykazuje iba zvýšená kapacita zariadenia (t.j. rozdiel medzi 
kapacitou zariadenia po a pred realizáciou projektu). 

t/rok k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0704 Zvýšená kapacita 
recyklácie odpadu 

Celková ročná kapacita novopostavených zariadení na recykláciu 
odpadov vrátane zvýšenej kapacity existujúcich zariadení na 
recykláciu odpadov dosiahnutá prostredníctvom zrealizovaných 
projektov. V prípade projektov zameraných na rekonštrukciu 
existujúcich zariadení na recykláciu odpadov sa vykazuje iba 
zvýšená kapacita zariadenia (t.j. rozdiel medzi kapacitou zariadenia 
po a pred realizáciou projektu). 

t/rok k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0082 Množstvo 
recyklovaných 
nebezpečných 
odpadov 

Celkové množstvo nebezpečného odpadu, ktorý bol recyklovaný za 
obdobie jedného kalendárneho roka prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. V prípade projektov zameraných na 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu (nie 
nebezpečných) odpadov sa vykazuje iba množstvo recyklovaného 
odpadu, o ktoré sa zvýšilo (t.j. rozdiel medzi množstvom 
recyklovaného odpadu po a pred realizáciou projektu). 

t/rok po ukončení 
realizácie aktivít 
projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 
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Poznámka: 

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných 
ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté. 
V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“. V prípade, ak žiadateľ plánuje 
realizovať činnosť, ktorá je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaná ako recyklácia, stanovuje hodnoty vzťahujúce sa 
pre ukazovatele „Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov“, „Zvýšená kapacita recyklácie odpadu“ a „Množstvo recyklovaných nebezpečných odpadov“. 


