
Príloha č. 3 k Výzve č. 27: Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

  

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 
3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou 

klímy 

Investičná priorita 
3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania 

katastrof 

 

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Aktivita 
A – Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej 

dôsledkov 

 

Kód 

ukazovateľa 

Názov  

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Čas  

plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevancia  

k HP 

P0146 

Počet databáz pre potreby 

modelovania vývoja 

mimoriadnych udalostí, 

monitorovania 

a vyhodnocovania rizík 

viazaných na zmenu klímy 

a jej dôsledkov 

Celkový počet databáz pre potreby modelovania vývoja 

mimoriadnych udalostí, monitorovania a vyhodnocovania 

rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. 

Počet 

 

k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

 

bez príznaku 
Udržateľný 

rozvoj 

P0522 

Počet vytvorených modelov 

vývoja mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy 

Počet novovytvorených a/ alebo aktualizovaných modelov 

vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

na základe zrealizovaných projektov. 

Počet 

k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku 
Udržateľný 

rozvoj 

P0415 

Počet systémov monitorovania 

a/ alebo vyhodnocovania rizík 

viazaných na zmenu klímy 

a jej dôsledkov  

Celkový počet novovytvorených a/ alebo aktualizovaných 

systémov (ucelené komplexné legislatívne, softvérové 

a hardvérové riešenie) určených na monitorovanie a/ alebo 

vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej 

dôsledkov na základe zrealizovaných projektov.  

Počet 

k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku 
Udržateľný 

rozvoj 



 

P0197 

Počet navrhovaných druhov 

preventívnych opatrení na 

elimináciu rizík viazaných na 

zmenu klímy a jej dôsledkov 

Celkový počet druhov identifikovaných a plánovaných 

preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na 

zmenu klímy a jej dôsledkov ako súčasť zrealizovaných 

projektov. 

Počet 

k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku 
Udržateľný 

rozvoj 

P0403 
Počet subjektov zapojených do 

projektu 

Celkový počet subjektov (ústredných orgánov štátnej 

správy, inštitúcií, organizácií, subjektov územnej 

samosprávy a ďalšie) zapojených do projektu. 

Počet 

k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

 s príznakom 
Udržateľný 

rozvoj 

 
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“. 


