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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym 
princípom 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Investičná priorita 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry 

Špecifický cieľ 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 

Aktivita 
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného 
významu), ako aj chránené druhy 

  

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP1 

P0112 

Plocha biotopov 
podporených s cieľom 
dosiahnuť lepší stav ich 
ochrany 

Celková plocha obnovených alebo vytvorených území zameraných 
na zlepšenie stavu ochrany ohrozených druhov prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. Ide o projekty realizované v územiach 
Natura 2000, ako aj mimo nich, ktoré umožnia zlepšenie stavu 
ochrany cieľových druhov, biotopov alebo ekosystémov pre 
zachovanie biodiverzity a ekosystémových služieb. Opakovane 
podporené územia sa započítavajú iba raz. 

ha 
K dátumu 
ukončenia 

realizácie projektu 

Bez 
príznaku 

udržateľný 
rozvoj 

Poznámka: 

V tabuľke 10.1 formulára ŽoNFP sa automaticky nadefinuje vyššie uvedený merateľný ukazovateľ, ku ktorému je žiadateľ povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu, ktorá má 
byť realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu dosiahnutá.  
 
 

                                                      
1 Horizontálny princíp 
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V prípade uplatnenia inštitútu partnerstva, partner uvedie hlavné aktivity projektu, ktoré bude v rámci projektu realizovať, aby ich realizáciou bolo zabezpečené dosiahnutie 
konkrétnych merateľných ukazovateľov projektu. Partner uvedie relevantné merateľné ukazovatele, ktoré majú byť jeho realizáciou aktivít dosiahnuté a ktorými sa majú dosiahnuť 
ciele projektu. Rovnaký merateľný ukazovateľ môže byť priradený k viacerým aktivitám v prípade, ak sa má dosiahnuť realizáciou viacerých aktivít. Hodnotu merateľných 
ukazovateľov následne pomerne vo vzťahu k jednotlivým aktivitám určí žiadateľ. Každý merateľný ukazovateľ musí mať priradenú cieľovú hodnotu. 
 
V prípade, ak partner realizuje aktivity, ktoré priamo nenapĺňajú relevantný merateľný ukazovateľ, ale svojou podstatou prispievajú k naplneniu merateľného ukazovateľa projektu 
deklarovaného žiadateľom (bez týchto aktivít partnera / -ov by nebolo možné naplniť stanovený merateľný ukazovateľ projektu), partner v tomto prípade stanoví „nulovú“ hodnotu 
priradeného merateľného ukazovateľa. Uvedené zdôvodní v časti 7 formulára ŽoNFP. 
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Zoznam iných údajov 

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

 

Kód iného 
údaju 

Názov iného údaju Definícia 
Merná 

jednotka 
Relevancia k 

HP1 

D0090 
Počet druhov alebo 
biotopov s dosiahnutým 
priaznivým stavom  

Celkový počet druhov alebo biotopov, ktoré dosiahli priaznivý stav prostredníctvom zrealizovaných 
projektov. 

počet 
udržateľný 

rozvoj 

D0076 
Plocha vykúpených 
pozemkov za účelom 
zabezpečenia starostlivosti  

Celková plocha pozemkov, ktoré boli prostredníctvom zrealizovaných projektov vykúpené od 
súkromných vlastníkov s cieľom zabezpečenia starostlivosti o územia, v ktorých má byť zlepšený 
stav ochrany ohrozených druhov alebo biotopov. 

ha 
udržateľný 

rozvoj 

D0249 

Počet pracovníkov, 
pracovníčok 
refundovaných z projektu 
mimo technickej pomoci 
OP/OPTP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorých mzdy sú plne alebo 
čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného 
úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu 
(napr. projektový manažér, projektová manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.), ako aj osoby, ktoré 
vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). 
Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, 
SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu 
prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v 
mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu 
(napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0250 
Počet pracovníkov, 
pracovníčok so 
zdravotným postihnutím 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím, ktorých 
mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu, prepočítaný na ekvivalent 
plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 
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refundovaných z projektu 
mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka účtovník, účtovníčka a pod.), ako aj 
osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne 
pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom 
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré 
nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, 
školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe 
obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 

D0251 

Počet pracovníkov, 
pracovníčok mladších ako 
25 rokov veku 
refundovaných z projektu 
mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku, 
ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na 
ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na 
riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka a 
pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne 
sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom 
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré 
nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, 
školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe 
obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). Osoba 
mladšia ako 25 rokov veku je osoba, ktorá v deň vstupu do aktivity dosiahla vek maximálne 25 
rokov mínus 1 deň (platí pre ESF/IZM); osoba, ktorá v deň začiatku realizácie aktivít projektu 
dosiahla vek maximálne 25 rokov mínus 1 deň (platí pre EFRR/KF) 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0256 

Počet pracovníkov, 
pracovníčok starších ako 
54 rokov veku 
refundovaných z projektu 
mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku, ktorých 
mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent 
plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a 
implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.) ako aj 
osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne 
pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom 
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré 
nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, 
školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere, ani osoby vykonávajúce prácu na základe 
obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). Osoba 
staršia ako 54 rokov veku je osoba, ktorá najneskôr v deň vstupu do aktivity dosiahla vek 54 rokov 
alebo vyšší (platí pre ESF/IZM); osoba, ktorá najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu 
dosiahla vek 54 rokov alebo vyšší (platí pre EFRR/KF). 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 
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D0257 

Počet pracovníkov, 
pracovníčok patriacich k 
etnickej, národnostnej, 
rasovej menšine 
refundovaných z projektu 
mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok,  ktorí sa hlásia k etnickej, 
národnostnej, rasovej menšine, ktorých mzdy sú plne, alebo čiastočne refundované v rámci daného 
projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak 
osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, 
manažérka, účtovník, účtovníčka a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. 
terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v 
pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom 
povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci 
projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani 
osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky 
firiem, mandátne zmluvy a pod.). Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba 
preukazuje prostredníctvom formálne zaznamenanej sebadeklarácie. 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0261 
Mzda mužov refundovaná 
z projektu (priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z projektu. Do údaju sa 
nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo 
pracovného pomer, mzda učňov a študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných 
podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za 
všetkých pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický 
priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola 
refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníkov, prepočítaných na FTE 
(menovateľ). 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0262 
Mzda mužov refundovaná 
z projektu (medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd mužov, refundovanú z 
projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach 
vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učňov a študentov na prevádzkovej praxi, príjem 
súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej 
organizácii. Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných hrubých miezd za 
všetkých pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický 
priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola 
refundovaná počas projektu. 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0263 
Mzda žien refundovaná z 
projektu (priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa 
mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného 
pomer, mzda učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich 
spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. Metóda 
výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetky 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 
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pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer 
mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná 
počas projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0264 
Mzda žien refundovaná z 
projektu (medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd žien, refundovanú z 
projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach 
vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem 
súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú pracovnú 
zmluvu v danej organizácii. Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných 
hrubých miezd za všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta 
ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým 
mzda bola refundovaná počas projektu. 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0266 
Podiel žien na riadiacich 
pozíciách projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na riadiacich pozíciách, zodpovedných za riadenie projektu, alebo časti 
projektu. Za riadiacu pozíciu projektu sa považuje pozícia, z ktorej vyplývajú manažérske a 
koordinačné úlohy so zodpovednosťou za projekt ako celok, alebo jeho ucelenú čas (zväčša ide o 
pozície ako projektová manažérka, manažérka projektu, finančná manažérka, líniová manažérka, 
manažérka technického zabezpečenia projektu a pod.). Započítavajú sa riadiace pozície na projekte 
jednak za prijímateľa, ako aj partnerov projektu, avšak bez ohľadu na charakter pozície v danej 
organizácii (osoba, ktorá vykonáva manažérske a koordinačné úlohy v rámci riadenia projektu 
nemusí mať formálnu riadiacu, alebo vedúcu pozíciu v danej organizácii). Metóda výpočtu: Podiel 
súčtu žien v riadiacich pozíciách projektu na celkovom počte osôb v riadiacich pozíciách projektu. 
Pokiaľ je jedna riadiaca pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb 
v riadiacich pozíciách projektu sa započítava hodnota 2. 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

D0267 
Podiel žien na iných ako 
riadiacich pozíciách 
projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, radových pozíciách projektu, ktoré 
nezodpovedajú za riadenie žiadnej časti projektu ani jeho celku. Započítavajú sa radové projektové 
pracovné pozície za prijímateľa aj partnerov projektu, však bez ohľadu na charakter pozície v danej 
organizácii (osoba v danej organizácii môže mať formálne riadiace alebo vedúce postavenie, avšak 
v rámci projektu vykonáva iné než riadiace úlohy projektu). Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v 
radových pozíciách projektu na celkovom počte osôb v radových pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna 
pracovná pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v radových 
pozíciách projektu sa započítava hodnota 2. 

FTE 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

 


