
Príloha č. 3 k Výzve č. 70: Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, ukazovateľov relevantných k HP a iných údajov 

  

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

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 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Aktivita 
A – Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej 

dôsledkov 

Podaktivita  
A1 – Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, 

monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov 

P0146   

P0403 

Podaktivita  
A2 – Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu 

klímy a jej dôsledkov 

P0522  

P0415  

P0403 

Podaktivita  
A3 – Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy 

a jej dôsledkov 

P0197   

P0403 

 

Kód 

ukazo

vateľa 

Názov  

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Relevancia 

k 

podaktivite 

Čas  

plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevancia  

k HP 

Typ 

závislosti 

ukazovateľa 

P0146 

Počet databáz pre 

potreby modelovania 

vývoja 

mimoriadnych 

udalostí, 

Celkový počet databáz pre potreby modelovania 

vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania a 

vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a 

jej dôsledkov. 

Počet Priebežne 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných aktivít 

projektu 

bez 

príznaku 
UR Súčet 



 

monitorovania a 

vyhodnocovania rizík 

viazaných na zmenu 

klímy a jej dôsledkov 

P0522 

Počet vytvorených 

modelov vývoja 

mimoriadnych 

udalostí 

ovplyvnených 

zmenou klímy 

Počet novovytvorených a/ alebo aktualizovaných 

modelov vývoja mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy na základe 

zrealizovaných projektov. 
Počet Priebežne 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných aktivít 

projektu 

bez 

príznaku 
UR 

Súčet 

P0415 

Počet systémov 

monitorovania a/ 

alebo 

vyhodnocovania rizík 

viazaných na zmenu 

klímy a jej dôsledkov 

Celkový počet novovytvorených a/ alebo 

aktualizovaných systémov (ucelené komplexné 

legislatívne, softvérové a hardvérové riešenie) 

určených na monitorovanie a/ alebo 

vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a 

jej dôsledkov na základe zrealizovaných 

projektov. 

Počet Priebežne 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných aktivít 

projektu 

bez 

príznaku 
UR 

Súčet 

P0197 

Počet navrhovaných 

druhov 

preventívnych 

opatrení na 

elimináciu rizík 

viazaných na zmenu 

klímy a jej dôsledkov 

Celkový počet druhov identifikovaných a 

plánovaných preventívnych opatrení na elimináciu 

rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov 

ako súčasť zrealizovaných projektov. 
Počet Priebežne 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných aktivít 

projektu 

bez 

príznaku 
UR 

Súčet 

P0403 

Počet subjektov 

zapojených do 

projektu 

Celkový počet subjektov (ústredných orgánov 

štátnej správy, inštitúcií, organizácií, subjektov 

územnej samosprávy a ďalšie) zapojených do 

projektu. 

Počet Priebežne 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných aktivít 

projektu 

bez 

príznaku 
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 minimálne pre merateľné 

ukazovatele projektu P0522 a P0403. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako 

cieľová hodnota uvádza „0“. 

 

  



 

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 údaju Názov iného údaja Definícia 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia Relevancia k HP 

D0171 Počet subjektov miestnej 

samosprávy, neziskového a 

podnikateľského sektora 

zapojených do projektu 

Celkový počet subjektov miestnej samosprávy, 

neziskového a podnikateľského sektora zapojených do 

projektu. 
Počet Priebežne  

D0099 Počet mimoriadnych udalostí 

tvoriacich databázu 
Celkový počet mimoriadnych udalosti v zmysle platnej 

legislatívy definujúcej mimoriadnu udalosť tvoriacu 

databázu vytvorenú pre potreby modelovania vývoja 

mimoriadnych udalostí, monitorovania a vyhodnocovania 

rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov ako súčasť 

zrealizovaných projektov. 

Počet Priebežne  

D0200 Počet zrealizovaných preventívnych 

opatrení na elimináciu rizík 

viazaných na zmenu klímy a jej 

dôsledkov 

Celkový počet zrealizovaných preventívnych opatrení na 

elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej 

dôsledkov na základe zrealizovaných projektov. 

Počet Priebežne UR 

 

Legenda: 

Relevantnosť k HP 

 

UR – relevantné pre HP Udržateľný rozvoj 

 


