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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

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 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) 

Aktivita A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy 

 

Hlavná aktivita projektu A1. Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií 

 

Kód 
ukazovateľ

a 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0122 Plocha zmapovaného 
územia 

Celková plocha, ktorá bola za účelom identifikácie svahovej 
deformácie (zosuvného územia) zmapovaná prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. 

ha k dátumu 
ukončenia 
realizácie aktivít 
projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0200 Počet 
novoidentifikovaných
, registrovaných a 
zmapovaných 
svahových 
deformácií 

Celkový počet novoidentifikovaných, registrovaných a 
zmapovaných svahových deformácií na základe zrealizovaných 
projektov. 
 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 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, 
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“. 
 
 

Hlavná aktivita projektu A2. Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 

 

Kód 
ukazovateľ

a 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0118 Plocha 
preskúmaného 
zosuvného územia 

Celková plocha územia svahovej deformácie, ktorá bola 
preskúmaná na základe zrealizovaných projektov. 

ha k dátumu 
ukončenia 
realizácie aktivít 
projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0353 Počet preskúmaných 
svahových 
deformácií 

Celkový počet preskúmaných lokalít (svahových deformácií) 
prostredníctvom zrealizovaných projektov. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 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, 
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“. 
 
 

Hlavná aktivita projektu A3. Monitoring svahových deformácií 

 

Kód 
ukazovateľ

a 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0115 Plocha 
monitorovaných 
svahových 
deformácií 

Celková plocha svahovej deformácie, ktorá je systematicky 
monitorovaná prostredníctvom zrealizovaných projektov. 

ha k dátumu 
ukončenia 
realizácie aktivít 
projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0187 Počet 
monitorovaných 

Celkový počet monitorovaných svahových deformácií 
prostredníctvom zrealizovaných projektov. 

počet k dátumu 
ukončenia 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 



 

svahových 
deformácií 
 

realizácie aktivít 
projektu 

P0498 Počet vybudovaných 
zariadení na 
monitorovanie 
svahových 
deformácií 

Celkový počet monitorovacích zariadení, ktoré boli vybudované 
za účelom monitorovania svahových deformácií (v rámci 
monitorovacej siete) prostredníctvom zrealizovaných projektov. 
 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 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, 
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“. 
 
 

Hlavná aktivita projektu A4. Sanácia svahových deformácií súvisiacich  

 

Kód 
ukazovateľ

a 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0031 Celkový povrch 
rekultivovanej pôdy 
 

Celková plocha upravenej alebo regenerovanej kontaminovanej 
alebo zdevastovanej pôdy, ktorá sa stala vhodnou pre 
ekonomické aktivity (s výnimkou neoprávnených, napr. 
poľnohospodárskych alebo lesníckych aktivít) alebo komunitné 
aktivity na základe zrealizovaných projektov. 

ha k dátumu 
ukončenia 
realizácie aktivít 
projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0386 Počet sanovaných 
svahových 
deformácií 

Celkový počet svahových deformácií, ktoré boli sanované 
prostredníctvom zrealizovaných projektov. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 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, 
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“. 


