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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 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane 
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku. 

Špecifický cieľ 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Aktivita Aktivita A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, 
najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 
Európe 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

Typ závislosti 
ukazovateľa 

P0064 

Inštalovaný výkon 
nízkoemisných 
zariadení 
nahradzujúcich 
zastarané spaľovacie 
zariadenia na výrobu 
tepla na vykurovanie 

Inštalovaný výkon nízkoemisných a energeticky 
účinnejších zariadení, ktoré boli v rámci realizovaných 
projektov inštalované za účelom náhrady zastaraných 
spaľovacích zariadení lokálnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia prevádzkovaných za účelom výroby tepla na 
vykurovanie verejných budov. 

MW 

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Bez príznaku UR súčet 

P0192 
Počet nahradených 
zastaraných 
spaľovacích zariadení 

Celkový počet nízkoemisných a energeticky účinnejších 
zariadení, ktoré boli v rámci realizovaných projektov 
inštalované za účelom náhrady zastaraných spaľovacích 
zariadení na výrobu tepla na vykurovanie. 

počet 

K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

S príznakom UR súčet 
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P0690 
Zníženie produkcie 
emisií NH3 

Celkové zníženie produkcie emisií NH3, ktoré sa 
dosiahne realizáciou projektov. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií 
znečisťujúcej látky pred projektom a po ukončení 
realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení 
realizácie 
projektu 

S príznakom UR súčet 

P0691 
Zníženie produkcie 
emisií NOx 

Celkové zníženie produkcie emisií NOx, ktoré sa 
dosiahne realizáciou projektov. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií 
znečisťujúcej látky pred projektom a po ukončení 
realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení 
realizácie 
projektu 

S príznakom UR súčet 

P0692 
Zníženie produkcie 
emisií PM10 

Celkové zníženie produkcie emisií PM10, ktoré sa 
dosiahne realizáciou projektov. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií 
znečisťujúcej látky pred projektom a po ukončení 
realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení 
realizácie 
projektu 

S príznakom UR súčet 

P0694 
Zníženie produkcie 
emisií SO2 

Celkové zníženie produkcie emisií SO2, ktoré sa 
dosiahne realizáciou projektov. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií 
znečisťujúcej látky pred projektom a po ukončení 
realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení 
realizácie 
projektu 

S príznakom UR súčet 

P0695 
Zníženie produkcie 
emisií VOC 

Celkové zníženie produkcie emisií VOC, ktoré sa 
dosiahne realizáciou projektov. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií 
znečisťujúcej látky pred projektom a po ukončení 
realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení 
realizácie 
projektu 

S príznakom UR súčet 

 

Poznámka: 

V tabuľke 10.2 formulára ŽoNFP 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 vyššie uvedené merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít 
dosiahnuté (t.j. pre ukazovateľ bez príznaku aj pre ukazovatele s príznakom). 
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Zoznam iných údajov projektu 

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje prijímateľ výlučne počas implementácie projektu, resp. v rámci 
udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo formulári 
ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh ŽoNFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k úprave rozsahu, resp. znenia požadovaných iných údajov a poskytovanie týchto 
údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP. 

 
 

Kód iného údaju 
Názov  

iného údaju 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Relevancia  
k HP 

D0160 

Počet projektov 
realizovaných v 
oblastiach riadenia 
kvality ovzdušia 

Projekt realizovaný v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ktoré boli 
vymedzené SHMÚ v rámci "Hodnotenia kvality ovzdušia v Slovenskej 
republike". 

počet 
K dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

UR 

D0161 

Počet projektov 
realizovaných v 
oblastiach 
vyžadujúcich 
osobitnú ochranu 
ovzdušia 

Projekt realizovaný v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia 
v zmysle § 9 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov. počet 

K dátumu ukončenia 
realizácie projektu 

UR 

D0224 

Zníženie emisií 
skleníkových 
plynov 
prepočítaných na 
CO2 

Celkové zníženie emisií skleníkových plynov prepočítané na ekvivalenty 
CO2 cez GWP. Zníženie emisií skleníkových plynov predstavuje rozdiel 
celkového množstva pred projektom a po ukončení realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení realizácie 
projektu 

UR 

D0225 

Zníženie konečnej 
spotreby energie 
vo verejných 
budovách 

Rozdiel medzi konečnou energetickou spotrebou pred a po realizácii 
opatrení energetickej efektívnosti vypočítaným z nameraných hodnôt pre 
tie formy energie, ktoré boli realizáciou opatrení dotknuté. 

kWh/rok 
Po ukončení realizácie 
projektu 

UR 

D0226 
Zníženie produkcie 
emisií BaP 

Celkové zníženie produkcie emisií BaP, ktoré sa dosiahne realizáciou 
projektov. 

Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií znečisťujúcej látky 
pred projektom a po ukončení realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení realizácie 
projektu 

UR 
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Kód iného údaju 
Názov  

iného údaju 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Relevancia  
k HP 

D0227 
Zníženie produkcie 
emisií CO 

Celkové zníženie produkcie emisií CO, ktoré sa dosiahne realizáciou 
projektov. 
Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií znečisťujúcej látky 
pred projektom a po ukončení realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení realizácie 
projektu 

UR 

D0229 
Zníženie produkcie 
emisií TZL 

Celkové zníženie produkcie emisií tuhých znečisťujúcich látok, ktoré sa 
dosiahne realizáciou projektov. 
Zníženie predstavuje rozdiel medzi množstvom emisií tuhých 
znečisťujúcich látok pred projektom a po ukončení realizácie projektu. 

kg/rok 
Po ukončení realizácie 
projektu 

UR 

 
Legenda: 
Relevantnosť k HP 

RMŽaND –  relevantné pre HP Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie 
UR –   relevantné pre HP Udržateľný rozvoj 

 


