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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti  

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility 
a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy   

 

Špecifický cieľ 
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území   

Aktivita F. Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, využívania OZE a iných nízkouhlíkových opatrení 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

 Typ závislosti 
ukazovateľa 

P0625 

Rozšírený 
monitorovací 

systém 
nízkouhlíkovýc

h opatrení 

Počet samostatne funkčných systémov, ktoré slúžia na 
monitorovanie nízkouhlíkových opatrení. 

počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu (ZMS) 

bez príznaku 
Udržateľný 

rozvoj 
súčet 

P0218 

Počet nových 
funkcionalít 

monitorovacieh
o systému 

Počet nových funkcionalít monitorovacieho systému 
energetickej efektívnosti (umožňujúce napr. komplexnú 
analýzu údajov, monitorovanie využívania OZE, 
sledovania realizovaných opatrení na znižovanie emisií 
skleníkových plynov, prispôsobenie súčasného 
monitorovacieho systému prevádzkovaného SIEA na 
existujúce systémy zberu údajov, sprístupnenie 
monitorovacieho systému zástupcom RO a SO a 
verifikácia vkladaných údajov zo strany 

počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu (ZMS) 

s príznakom 
Udržateľný 

rozvoj 
súčet 



 

prevádzkovateľa, vytvorenie možnosti importu a 
exportu údajov medzi relevantnými systémami). 

P0758 
Počet 

monitorovanýc
h budov 

Počet monitorovaných budov (budovy sú evidované 
ako samostatné entity v module budov a sú 
charakterizované svojou samostatnou adresou, 
stavebnými údajmi a vzťahom k poskytovateľovi údajov 
do monitorovacieho systému. Monitorovací systém 
vytvára možnosť zbierať a vyhodnocovať ich 
prevádzkové údaje ako sú napríklad spotreba energie 
na vykurovanie. Adresa budovy musí byť na území 
Slovenskej republiky. Počet monitorovaných budov je 
počet záznamov v tabuľke zoznamu budov 
evidovaných v monitorovacom systéme). 

počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu (ZMS) 

 

 

s príznakom 
Udržateľný 

rozvoj 
súčet 

 
 
 

Poznámka:  Žiadateľ definuje hodnotu merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou národného projektu a to osobitne za jednotlivé aktivity národného 
projektu. Celková cieľová hodnota merateľných ukazovateľov, ktorá má byť realizáciou národného projektu dosiahnutá predstavuje súčet čiastkových hodnôt 
príslušného merateľného ukazovateľa za jednotlivé aktivity národného projektu.  


