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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 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Aktivita 
A – Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí                     

na lokálnej a regionálnej úrovni 

Podaktivita 

A1 – Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni 

A2 – Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu 

A3 – Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností 

 
 

Kód 

ukazovateľa 

Názov  

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Relevancia k 

podaktivite 

Čas  

plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevancia  

k HP 

Typ závislosti 

ukazovateľa 

P0178 Počet 

koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

Celkový počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

(napr. analýzy, plány, stratégie a pod.) 

vypracovaných prostredníctvom 

zrealizovaných projektov. 

Počet A1 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
Udržateľný rozvoj Súčet 

P0557 Počet zariadení na 

elimináciu rizík 

súvisiacich so 

zmenou klímy 

Celkový počet zariadení (záchranné 

stanice, špeciálne stroje, prístroje, 

zariadenia, technika vrátane 

príslušenstva), ktoré prispievajú                        

k minimalizácii rizík súvisiacich                      

Počet A2 

 Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
Udržateľný rozvoj Súčet 



 

 

so zmenou klímy na základe 

zrealizovaných projektov. 

P0401 Počet subjektov 

so zlepšeným 

vybavením  

intervenčnými 

kapacitami 

Celkový počet subjektov so zlepšeným 

vybavením intervenčných kapacít                   

na základe zrealizovaných projektov. Počet A2 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
Udržateľný rozvoj Súčet 

P0135 Počet aktivít 

zameraných na 

výcvik, 

vzdelávanie, 

výmenu 

informácií a 

skúseností 

Celkový počet aktivít zameraných na 

výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií 

a skúseností a tvorbu sietí, ktoré 

prispejú ku skvalitneniu a systematickej 

príprave záchranných zložiek 

integrovaného záchranného systému                  

a personálnych kapacít podieľajúcich sa 

na poskytovaní služieb pri manažmente 

mimoriadnych udalostí na národnej                    

a medzinárodnej úrovni na základe 

zrealizovaných projektov. 

Počet A3 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
 Súčet 

P0688 Zníženie 

materiálnych škôd 

posilnením 

intervenčných 

kapacít 

Celkové zníženie materiálnych škôd 

posilnením intervenčných kapacít pre 

manažment mimoriadnych udalostí                  

na lokálnej a regionálnej úrovni, ktoré 

sa dosiahne realizáciou projektu. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi 

výškou škôd vo finančnom vyjadrení 

pred projektom a po ukončení realizácie 

projektu. 

EUR A2 

V rámci 

udržateľnosti 

projektu  

s príznakom Udržateľný rozvoj Súčet 

P0035 Čas trvania 

zásahu pri 

mimoriadnej 

udalosti 

ovplyvnenej 

zmenou klímy 

Priemerný čas trvania zásahu pri 

mimoriadnej udalosti ovplyvnenej 

zmenou klímy (s výnimkou povodní). 
Minúty A2 

V rámci 

udržateľnosti 

projektu  

s príznakom  Priemer 

P0536 Počet 

zahraničných 

subjektov 

Celkový počet zahraničných subjektov 

zapojených do realizácie opatrení 

zameraných na výmenu informácií, 

skúseností, vzdelávanie a výcvik                    

na základe zrealizovaných projektov. 

Počet A3 

Koniec 

realizácie 

projektu 

s príznakom  Súčet 

P0272 Počet osôb 

zapojených do 

opatrení 

zameraných na 

výmenu 

informácií, 

skúseností, 

vzdelávanie a 

výcvik 

Počet osôb zapojených do opatrení 

zameraných na výmenu informácií, 

skúseností, tvorbu sietí, vzdelávanie                   

a výcvik, ktoré prispejú ku skvalitneniu 

a systematickej príprave záchranných 

zložiek integrovaného záchranného 

systému a personálnych kapacít 

podieľajúcich sa na poskytovaní služieb 

pri manažmente krízových situácií na 

Počet A3 

Koniec 

realizácie 

projektu 

s príznakom 

Rovnosť mužova 

a žien a 

nediskriminácia 

Súčet 



 

 

národnej a medzinárodnej úrovni                     

na základe zrealizovaných projektov. 

 
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 všetky merateľné 

ukazovatele projektu, s výnimkou ukazovateľa P0536.   


