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Zoznam merateľných ukazovateľov projektu 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, 
vrátane verejných budov a v sektore bývania 

 

Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Aktivita A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov1 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas     

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevanci
a  k HP 

Typ 
závislosti 

ukazovateľa 

P0701  Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 

energie vo verejných 
budovách 

Výpočty vychádzajú z energetického certifikátu budovy 
(pozri čl.12 odsek 1 písm. b) smernice 2010/31/EÚ). V 
súlade s termínom stanoveným v smernici ukazovateľ musí 
platiť pre všetky verejné budovy s celkovou úžitkovou 
plochou nad 500 m2 a rekonštruovaných s pomocou zo 
štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. júli 
2015, prah pre verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú 
plochu 250 m2. SO môže zahrnúť do výpočtu budovy s 
plochou menšou ako 250 m2 (alebo 500 m2 pred 
9/7/2015). 

Pozn.: Hodnota sa vypočíta z energetických certifikátov 
vydaných pred a po rekonštrukcii. Ukazovateľ ukáže 
celkový pokles ročnej spotreby do konca daného obdobia, 
nie celkovú úsporu energie počas daného obdobia. 

kWh/rok po ukončení 
realizácie 
hlavných 

aktivít projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 

súčet 

                                                      
1  Podporované budú aj projekty realizované prostredníctvom energetických služieb. 



 

P0103 Odhadované ročné 
zníženie emisií 

skleníkových plynov 

 Tento ukazovateľ sa vypočíta pre intervencie, ktoré sú 
priamo zamerané na zvýšenie výroby obnoviteľnej energie 
alebo zníženie spotreby energie prostredníctvom opatrení 
na úsporu energie, preto jeho použitie je povinné len v 
prípadoch, keď tieto ukazovatele sú relevantné. Jeho 
použitie pre iné intervencie s možným vplyvom na vznik 
skleníkových plynov je dobrovoľné.  

Ukazovateľ vyjadruje celkový predpokladaný ročný pokles 
ku koncu sledovaného obdobia, nevyjadruje celkový pokles 
počas sledovaného obdobia.  

V prípade výroby obnoviteľnej energie odhad vychádza z 
množstva primárnej energie, ktorá bola vyrobená 
podporovanými zariadeniami v danom roku (za jeden rok 
po ukončení projektu alebo za kalendárny rok po ukončení 
projektu). Obnoviteľná energia by mala byť neutrálna, 
pokiaľ ide o vznik skleníkových plynov, a nahradiť výrobu 
neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na 
vznik skleníkových plynov sa odhadne podľa celkových 
emisií skleníkových plynov na jednotku neobnoviteľnej 
výroby energie v príslušnom členskom štáte. 

t ekviv. 
CO2 

 

po ukončení 
realizácie 
hlavných 

aktivít projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 

súčet 

P0687 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 
hlavných 

aktivít projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 

súčet 

 


