
Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

1 

 
 

 
 

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 1.2 Investovanie do sektora vodného 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 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd 

Aktivita B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a 
zabezpečovania ekosystémových služieb 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

P0249 Počet opatrení na 
zabezpečenie spojitosti 
vodných tokov a 
odstraňovanie bariér vo 
vodných tokoch 

Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a 
odstraňovanie bariér vo vodných tokoch, ktoré boli zrealizované 
prostredníctvom projektov.  

Opatreniami na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a 
odstraňovanie bariér vo vodných tokoch sa rozumejú opatrenia 
zamerané na elimináciu narušenia pozdĺžnej kontinuity riek a 
habitatov na úroveň konzistentnú s kritériami dobrého 
ekologického stavu/potenciálu, vrátane opatrení majúcich za cieľ 
obnoviť možnosti migrácie rýb a iných vodných živočíchov vo 
vodných tokoch alebo obnovujúce pôvodné vodné habitaty. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj 

P0044 Dĺžka spojitého úseku 
vodného toku po eliminácii 
bariéry 

Celková dĺžka vodného toku, na ktorom došlo prostredníctvom 
eliminácie bariéry, alebo viacerých bariér k obnoveniu spojitosti 
zrealizovanej prostredníctvom projektov. 

km k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj 



Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

2 

P0715 Počet vodných útvarov so 
zabezpečenou spojitosťou 
toku a habitatov 

Celkový počet vodných útvarov, na ktorých bola zabezpečená 
pozdĺžna a laterálna kontinuita vodných tokov (v celkovej dĺžke 
vodného útvaru) prostredníctvom zrealizovaných projektov. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

s 
príznakom 

Udržateľný 
rozvoj 

 

Poznámka: 

V tabuľke 10.2 formulára 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, pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľ „bez príznaku“ s nenulovou hodnotou. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú 
vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“. 


