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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  

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami 

Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

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

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  

2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov 

 

 

 

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
odpadov 

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd 

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

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality  

1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou) 

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
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Aktivita V rámci špecifického cieľa 1.1.1 aktivita A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na 
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov  

V rámci špecifického cieľa 1.2.3 aktivita C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti 
ochrany vôd a vodného hospodárstva  

V rámci špecifického cieľa 1.3.1 aktivita D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny  

V rámci špecifického cieľa 1.4.1 aktivita B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  

V rámci špecifického cieľa 1.4.2 aktivita B. Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží 

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 aktivita F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP1 

Relevancia 
k aktivite 

Typ závislosti 
ukazovateľa 

P0944 Počet podporených 
centier na zlepšovanie 
environmentálneho 
povedomia 
a informovanosti 
verejnosti v oblasti 
životného prostredia 

 

Počet environmentálnych centier, ktoré budú 
slúžiť na zlepšovanie environmentálneho 
povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti 
životného prostredia 

počet K dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Bez 
príznaku 

RMŽaND2 všetky 
aktivity 

súčet 

Poznámka: 

Žiadateľ je povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu pre vyššie uvedený merateľný ukazovateľ projektu. 
Projekt bez plánovanej „nenulovej“ cieľovej hodnoty vyššie uvedeného merateľného ukazovateľa nebude schválený. 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Horizontálny princíp. 
2 rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 
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Zoznam iných údajov 

UPOZORNENIE:  
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ poskytuje SO v etape realizácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu.. 
Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh. V priebehu realizácie 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  NFP. 

Kód iného údaju Názov iného údaju Definícia Merná jednotka 

D0128 
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím 

Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre 
osoby so zdravotným postihnutím a zahŕňa opatrenia, služby alebo 
zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich 
v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom 
projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti 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. Ide o prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos 
Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy. 
 
Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby s dlhodobými telesnými, 
mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v 
súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému 
zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Osoby 
so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným 
postihnutím, najmä však osoby definované v zákone č. 447/2008 Z. 
z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo v zákone 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú 
mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). 

Počet 
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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 

D0250 
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

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 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.).  

FTE 

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 

FTE 
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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) 

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 

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 

FTE 
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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. 

D0260 
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so 
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu 

Údaj vyjadruje mieru prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so 
zdravotným postihnutím s najväčšou možnou nezávislosťou 
primeranými a účinnými opatreniami (napr. formou stavebných 
úprav, umiestnením asistenčného zariadenia, pomôcky alebo 
podpornej technológie, príp. inými riešeniami umožňujúcimi prístup 
osobám so zdravotným postihnutím). Uvedené opatrenia sa vzťahujú 
na fyzické prostredie dostupné verejnosti. Výslednou hodnotou musí 
byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ 100 
%, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere. Metóda výpočtu: 
Hodnota údaju sa stanovuje ako podiel počtu odstránených bariér k 
počtu prekážok brániacim prístupu osôb so zdravotným postihnutím 
k výsledkom projektu, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v 
deň začatia realizácie projektu, násobený číslom 100. 
 
Prekážkou brániacou prístupu osôb so zdravotným postihnutím k 
výsledkom projektu je každé stavebnotechnické adispozično-
prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa 
prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu ao všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Existujúce bariéry identifikuje 
odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov, 
ktoré sú špecifikované najmä vo vyhláške Ministerstva životného 
prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

% 
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s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V projektovej 
dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa v 
objekte vykonávajú, vrátane odstránenia prekážok. 

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). 

EUR 

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. 

EUR 

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 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).  

EUR 
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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. 

EUR 

 


