
Príloha č. 3 k Výzve č. 31: Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, ukazovateľov relevantných k HP a iných údajov 

 

  
 

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                      

so zmenou klímy na základe 

zrealizovaných projektov. 

Počet A2 

 Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
Udržateľný rozvoj Súčet 



 

 

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 

národnej a medzinárodnej úrovni                     

na základe zrealizovaných projektov. 

Počet A3 

Koniec 

realizácie 

projektu 

s príznakom 

Rovnosť mužov 

a žien a 

nediskriminácia 

Súčet 



 

 

PCV01 Hodnota 

zakúpených 

osobných 

ochranných 

prostriedkov 

Celková suma verejných oprávnených 

nákladov (celkové oprávnené náklady 

bez vlastných zdrojov súkromných) 

vynaložených na nákup osobných 

ochranných prostriedkov. 

Eur A2 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
 Súčet 

PCV03 Hodnota liečiv 

zakúpených v 

súvislosti s 

testovaním a 

liečbou COVID-

19  

Celková suma verejných oprávnených 

nákladov (celkové oprávnené náklady 

bez vlastných zdrojov súkromných) 

vynaložených na nákup liečiv spojených 

s testovaním a liečbou COVID-19 (napr. 

náklady na testovacie súpravy, 

antivírusové lieky a iné spotrebné 

materiály). 

Eur A2 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
 Súčet 

PCV06 Osobné ochranné 

prostriedky   

Celkový počet zakúpených osobných 

ochranných prostriedkov (napr. 

jednorazové masky, ochrany očí, 

ochranné odevy). 

Počet A2 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
 Súčet 

PCV10 Podpora 

testovacích 

kapacít na 

diagnostikovanie 

a testovanie 

ochorenia 

COVID-19  

Celkový počet zakúpených testov 

(testovacích súprav) na diagnostiku 

a testovanie na COVID-19 vrátane 

testovania protilátok.  Počet A2 

Koniec 

realizácie 

projektu 

bez 

príznaku 
 Súčet 

 
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 pre ukazovateľ P0401 hodnotu vyššiu ako 0, alebo                                

pre minimálne jeden ukazovateľ PCV01, PCV03 a pre minimálne jeden ukazovateľ PCV06, PCV10 v prípade projektov zameraných na opatrenia v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 

 

  



 

 

Zoznam iných údajov 

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 údaja Názov iného údaja Definícia 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia Relevancia k HP 

D0103 Počet novovytvorených 

pracovných miest 

Celkový počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v ekvivalentoch 

plných pracovných úväzkov počas 1 roka v 

realizovaných projektoch v delení muži/ženy. 

Uvedený údaj je relevantný len pre účastníkov 

projektov. Počet novovytvorených pracovných 

miest predstavuje čistý prírastok pracovných 

miest obsadených mužmi alebo ženami v 

subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie 

vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), 

pričom vytvorené pracovné miesta musia 

vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným 

podporeným projektom (bez realizácie 

podporeného projektu by nevznikli), musia 

byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa 

nesmú vykazovať) a musia vykazovať 

navýšenie celkového počtu obsadených 

pracovných miest prijímateľa. Počet 

novovytvorených pracovných miest je 

vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 

nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného 

pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta 

ako súčet počtu vytvorených pracovných miest 

v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude 

zisťovať na základe  monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. 

FTE Priebežne UR, RMŽaND 

D0114 Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

Celkový počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v ekvivalentoch 

plných pracovných úväzkov počas 1 roka v 

FTE Priebežne RMŽaND 



 

 

realizovaných projektoch v delení ženy. 

Uvedený údaj je relevantný len pre účastníkov 

projektov. Počet novovytvorených pracovných 

miest predstavuje čistý prírastok pracovných 

miest obsadených ženami v subjekte 

prijímateľa za sledované obdobie (nie 

vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), 

pričom vytvorené pracovné miesta musia 

vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným 

podporeným projektom (bez realizácie 

podporeného projektu by nevznikli), musia 

byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa 

nesmú vykazovať) a musia vykazovať 

navýšenie celkového počtu obsadených 

pracovných miest prijímateľa. Počet 

novovytvorených pracovných miest je 

vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 

nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného 

pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta 

ako súčet počtu vytvorených pracovných miest 

v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude 

zisťovať na základe  monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. 

D0115 Počet novovytvorených 

pracovných miest pre 

mladých ľudí (do 29 rokov) 

Celkový počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v ekvivalentoch 

plných pracovných úväzkov počas 1 roka v 

realizovaných projektoch v delení muži/ženy. 

Uvedený údaj je relevantný len pre účastníkov 

projektov. Počet novovytvorených pracovných 

miest predstavuje čistý prírastok pracovných 

miest obsadených mužmi alebo ženami v 

subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie 

vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), 

pričom vytvorené pracovné miesta musia 

vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným 

podporeným projektom (bez realizácie 

podporeného projektu by nevznikli), musia 

byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa 

nesmú vykazovať) a musia vykazovať 

FTE Priebežne RMŽaND 



 

 

navýšenie celkového počtu obsadených 

pracovných miest prijímateľa. Počet 

novovytvorených pracovných miest je 

vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 

nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného 

pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta 

ako súčet počtu vytvorených pracovných miest 

v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude 

zisťovať na základe  monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. Osoba mladšia ako 

29 rokov veku je osoba, ktorá v deň vstupu do 

aktivity dosiahla vek 29 rokov mínus 1 deň. 

D0110 Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených osobami so 

zdravotným postihnutím 

Celkový počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v ekvivalentoch 

plných pracovných úväzkov počas 1 roka v 

realizovaných projektoch v delení muži/ženy. 

Uvedený údaj je relevantný len pre účastníkov 

projektov. Počet novovytvorených pracovných 

miest predstavuje čistý prírastok pracovných 

miest obsadených mužmi alebo ženami v 

subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie 

vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), 

pričom vytvorené pracovné miesta musia 

vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným 

podporeným projektom (bez realizácie 

podporeného projektu by nevznikli), musia 

byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa 

nesmú vykazovať) a musia vykazovať 

navýšenie celkového počtu obsadených 

pracovných miest prijímateľa. Počet 

novovytvorených pracovných miest je 

vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 

nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného 

pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta 

ako súčet počtu vytvorených pracovných miest 

v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude 

zisťovať na základe  monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. Osoby so 

zdravotným postihnutím sú osoby, s  

FTE Priebežne RMŽaND 



 

 

dlhodobými telesnými, mentálnymi, 

intelektuálnymi alebo zmyslovými 

postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi 

prekážkami môžu brániť ich plnému a 

účinnému zapojeniu do života spoločnosti na 

rovnakom základe s ostatnými.  

D0104 Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených dlhodobo 

nezamestnanými osobami 

Celkový počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v ekvivalentoch 

plných pracovných úväzkov počas 1 roka v 

realizovaných projektoch v delení muži/ženy. 

Uvedený údaj je relevantný len pre účastníkov 

projektov. Počet novovytvorených pracovných 

miest predstavuje čistý prírastok pracovných 

miest obsadených mužmi alebo ženami v 

subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie 

vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), 

pričom vytvorené pracovné miesta musia 

vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným 

podporeným projektom (bez realizácie 

podporeného projektu by nevznikli), musia 

byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa 

nesmú vykazovať) a musia vykazovať 

navýšenie celkového počtu obsadených 

pracovných miest prijímateľa. Počet 

novovytvorených pracovných miest je 

vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 

nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného 

pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta 

ako súčet počtu vytvorených pracovných miest 

v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude 

zisťovať na základe  monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. Dlhodobo 

nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 

12 mesiacov. 

FTE Priebežne  

D0128 Počet opatrení 

zabezpečujúcich bezpečný 

alebo bezbariérový prístup 

Ukazovateľ vyjadruje celkový počet prvkov 

zabezpečujúcich bezbariérový prístup k 

výsledkom projektu. Pod pojmom prvok sa 

chápe akýkoľvek objekt alebo zariadenie, 

ktoré priamo a/alebo prostredníctvom ktorého 

Počet Priebežne  



 

 

sa zlepšuje prístup k fyzickému prostrediu, k 

doprave (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, 

výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a 

pod.), k informáciám a komunikácii vrátane 

informačných a komunikačných technológií a 

systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a 

službám dostupným alebo poskytovaným 

verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo 

vidieckych oblastiach. Hodnota ukazovateľa 

vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. 

opisu projektu. Cieľom prístupnosti je 

umožniť osobám so zdravotným postihnutím, 

aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a 

plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, 

zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, 

ktoré zabezpečia osobám so zdravotným 

postihnutím na rovnakom základe s ostatnými. 

Tieto opatrenia, ktoré budú zahŕňať 

identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér 

brániacich prístupnosti, budú sa vzťahovať 

okrem iného na: 

a) budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a 

vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných 

budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk; 

b) informačné, komunikačné a iné služby 

vrátane elektronických a pohotovostných 

služieb. 

 

Legenda: 

Relevantnosť k HP 

 

UR – relevantné pre HP Udržateľný rozvoj 

RMŽaND  - relevantné pre HP Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskiminácia 


