
 
 
Príloha č.1 k  Oznámeniu o oprave textu pre výzvy zverejnené dňa 7.5.2009 
 
Úprava týkajúca sa horizontálnych priorít (IS, TUR, MRK) v dokumente Príručka 
pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF (pod 25 MEUR verzia 
3.1). Úprava je platná pre všetky výzvy zverejnené dňa 7.5.2009: 
V kapitole 3.2 Postup pri vypracovaní ŽoNFP a prílohy 1 Opis projektu, podkapitola 3.2.1 
Formulár Žiadosti o NFP a postup pri jeho vypracovaní, bod  15. Súlad s horizontálnymi 
prioritami, časť 15 A.: Rozvoj informačnej spoločnosti, 15 B.: Trvalo udržateľný rozvoj  a 
15 C.: Marginalizované rómske komunity (str. 43 až 52) sa pôvodný text nahrádza 
novým znením podľa tejto prílohy. Upravené časti sú odlíšené písmom v kurzíve. 
 
 
15. Súlad s horizontálnymi prioritami 
 
V tejto časti charakterizujte príspevok Vášho projektu k realizácii horizontálnych priorít, 
ktoré boli stanovené v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 – 
2013 a na jeho základe zadefinované aj v OP ŽP. Ide o nasledujúce štyri horizontálne 
priority:  

1. informačná spoločnosť - podpora zavádzania a využívania informačno– 
komunikačných technológií, šírenia informácií prostredníctvom elektronických 
médií, digitálnej gramotnosti a zručnosti; 

2. trvalo udržateľný rozvoj - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednej z 
kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti 
regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom uvedenej priority 
je zabezpečiť, aby výsledný efekt intervencií financovaných z fondov EÚ 
synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj v jednote jeho všetkých zložiek, 
t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej; 

3. marginalizované rómske komunity – podpora opatrení zameraných na integráciu 
marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia 
a optimalizácie infraštruktúry (vrátane environmentálnej infraštruktúry) rómskych 
osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych 
služieb; 

4. rovnosť príležitostí: 
- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez 
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod 
alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu, 
- eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie 
zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, 
poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, 
zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie; 

 
K časti 15 A.: 
Rozvoj informačnej spoločnosti 
 
Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či Váš projekt 
bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti, najmä na zavádzanie a využívanie 
informačno-komunikačných technológií, využitie internetu a podporu šírenia informácií 
elektronickou formou. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte aký. Zároveň uveďte 
predpokladanú výšku výdavkov, ktoré budú použité na nákup, vývoj alebo prevádzku 
hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti 



informačných technológií (IT). Vami uvedené údaje musia vychádzať z údajov uvedených 
v tabuľke v časti 13. Rozpočet projektu a byť s nimi v súlade.   
      
Ak ste vyznačili, že Vás projekt bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti,  je 
nevyhnutné vybrať do  tabuľky z ponuky v bode 15 A  minimálne 1 ukazovateľ 
výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu s vyplnením ich východiskovej a plánovanej 
hodnoty.  

Pre všetky prioritné osi je uvedeným povinným ukazovateľom výsledku 
a ukazovateľom dopadu nasledujúci ukazovateľ:   

 

Pre účely monitorovania na úrovni projektu je v stĺpci „východisková hodnota“ potrebné 
vyplniť vždy hodnotu nula „0“.  

V prípade, ak neuvediete povinný ukazovateľ výsledku podľa vyššie uvedenej 
tabuľky vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková 
hodnota, rok, plánovaná hodnota, rok) a zároveň povinný ukazovateľ dopadu podľa 
vyššie uvedenej tabuľky vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, 
východisková hodnota, rok, plánovaná hodnota, rok) deklarujete tým, že Váš 
projekt nemá vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň 
povinný označiť krížikom v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 

Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude teda Váš projekt považovaný za 
taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority informačná spoločnosť.  

V prípade, ak je to vo vzťahu k Vášmu projektu relevantné, vyplňte okrem vyššie uvedeného 
povinného ukazovateľa výsledku a povinného ukazovateľ dopadu aj ďalší ukazovateľ výsledku 
a ukazovateľ dopadu.  
Výnimku tvoria prípady konkrétnych aktivít v rámci prioritnej osi 3, operačného cieľa 
3.1,  vo vzťahu ku ktorým bol v súčinnosti s koordinátorom tejto horizontálnej priority 
(ÚV SR) stanovený ako relevantný pre monitorovanie príspevku k horizontálnej priorite 
informačná spoločnosť iba ukazovateľ výsledku. V prípade týchto aktivít je 
potrebné vybrať do  tabuľky v bode 15 A okrem vyššie uvedeného povinného 
ukazovateľa výsledku a ukazovateľa dopadu z ponuky už iba ukazovateľ výsledku, 
ktorý sa týka Vášho projektu, spolu s vyplnením jeho východiskovej a plánovanej 
hodnoty. Ukazovateľ dopadu v týchto prípadoch nie je potrebné uvádzať. 

Vo všetkých prípadoch ukazovateľ vyberte v závislosti od operačného cieľa a skupiny 
aktivít, ku ktorej sa Váš projekt vzťahuje, z možností uvedených v tabuľkách nižšie. Pri 
vypĺňaní ukazovateľov zároveň zachovajte súlad s údajmi, ktoré ste uviedli 
v tabuľke č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov. 
 

Prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami 

Operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému: 

Aktivita/skupina aktivít  Ukazovateľ- výsledok  Ukazovateľ - dopad  

 
Všetky  

Výška výdavkov na   nákup, 
vývoj alebo prevádzku 
hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia 
alebo iných služieb v oblasti 
IT  v rámci projektu (v EUR) 

Podiel výdavkov na   nákup, 
vývoj alebo prevádzku 
hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia 
alebo iných služieb v oblasti 
IT  na celkových výdavkoch  
projektu (v %) 



 

V prípade, že sa v rámci Vami predkladaného projektu realizuje aktivita: 
„Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS“, a Vy neuvediete čo i len jeden 
z nasledovných 4 ukazovateľov: 

1. Výška výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  v rámci projektu (v EUR) 

2. Podiel výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  na celkových výdavkoch  projektu (v %) 

3. Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS 

4. Počet  vydaných  hydrologických predpovedí,  varovaní  a  výstrah 

vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, 
rok, plánovaná hodnota, rok), deklarujete tým, že Váš projekt nemá vplyv na rozvoj 
informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom 
v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 

Bez uvedenia všetkých štyroch vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bude 
teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej 
priority informačná spoločnosť.  

 

Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny 
klímy 

Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia: 

Aktivita/skupina aktivít  Ukazovateľ- výsledok  Ukazovateľ - dopad   

Obnova a dovybavenie už 
existujúcich meracích staníc 
Národnej monitorovacej 
siete kvality ovzdušia 
(NMSKO) v období rokov 
2007 – 2013 

Počet zmodernizovaných 
a novo nainštalovaných 
monitorovacích staníc 
Národnej monitorovacej 
siete kvality ovzdušia 

Podiel plochy územia SR so 
zmodernizovanými a s novo 
naištalovanými meracími 
stanicami Národnej 
monitorovacej siete kvality 
ovzdušia na celkovej ploche 
územia SR, pre ktorú je 
potrebné zabezpečiť obnovu 
a dovybavenie už 
existujúcich meracích staníc 
Národnej monitorovacej 
siete kvality ovzdušia  (%) 

 

V prípade, že sa v rámci Vami predkladaného projektu realizuje aktivita: „Obnova a 
dovybavenie už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality 
ovzdušia (NMSKO) v období rokov 2007 – 2013“, a Vy neuvediete čo i len jeden 
z nasledovných 4 ukazovateľov: 

Aktivita/skupina aktivít  Ukazovateľ- výsledok  Ukazovateľ - dopad  

Dobudovanie a prevádzka 
POVAPSYS 

Počet inštitúcií napojených 
na POVAPSYS  

Počet  vydaných  
hydrologických predpovedí,  
varovaní  a  výstrah 



1. Výška výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  v rámci projektu (v EUR) 

2. Podiel výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  na celkových výdavkoch  projektu (v %) 

3. Počet obnovených a dovybavených už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia  

4. Podiel plochy územia SR s obnovenými a dovybavenými už existujúcimi meracími stanicami Národnej monitorovacej 
siete kvality ovzdušia na celkovej ploche územia SR, pre ktorú je potrebné zabezpečiť obnovu a dovybavenie už 
existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia  (%) 

vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, 
rok, plánovaná hodnota, rok), deklarujete tým, že Váš projekt nemá vplyv na rozvoj 
informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom 
v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 

Bez uvedenia všetkých štyroch vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bude 
teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej 
priority informačná spoločnosť.  

 

Aktivita/skupina aktivít  Ukazovateľ- výsledok  

Zjednotenie systémov 
prenosu dát z meracích 
staníc Národnej 
monitorovacej siete kvality 
ovzdušia (NMSKO) do 
centrálnej databázy  

Počet zjednotených 
systémov prenosu dát 
z NMSKO do centrálnej 
databázy  

V prípade, že sa v rámci Vami predkladaného projektu realizuje aktivita: 
„Zjednotenie systémov prenosu dát z meracích staníc Národnej monitorovacej siete 
kvality ovzdušia (NMSKO) do centrálnej databázy“, a Vy neuvediete čo i len jeden 
z nasledovných 3 ukazovateľov: 

1. Výška výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  v rámci projektu (v EUR) 

2. Podiel výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  na celkových výdavkoch  projektu (v %) 

3. Počet zjednotených systémov prenosu dát z NMSKO do centrálnej databázy 

vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, 
rok, plánovaná hodnota, rok), deklarujete tým, že Váš projekt nemá vplyv na rozvoj 
informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom 
v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 

Bez uvedenia všetkých troch vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bude 
teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej 
priority informačná spoločnosť.  

 



Aktivita/skupina aktivít  Ukazovateľ- výsledok  

Skvalitnenie projekcií 
základných znečisťujúcich 
látok 

Počet nových resp. 
zdokonalených softwareov  

V prípade, že sa v rámci Vami predkladaného projektu realizuje aktivita: 
„Skvalitnenie projekcií základných znečisťujúcich látok“, a Vy neuvediete čo i len 
jeden z nasledovných 3 ukazovateľov: 

1. Výška výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  v rámci projektu (v EUR) 

2. Podiel výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  na celkových výdavkoch  projektu (v %) 

3. Počet nových resp. zdokonalených softwareov 

vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, 
rok, plánovaná hodnota, rok), deklarujete tým, že Váš projekt nemá vplyv na rozvoj 
informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom 
v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 

Bez uvedenia všetkých troch vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bude 
teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej 
priority informačná spoločnosť.  

 
Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo: 

Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania: 

Aktivita/skupina aktivít Ukazovateľ- výsledok Ukazovateľ - dopad 

Zavedenie Informačného 
systému environmentálnych 
záťaží ako súčasti 
informačného systému 
verejnej správy 

Počet zavedených 
Informačných systémov 
environmentálnych záťaží 
ako súčasti informačného 
systému verejnej správy 

Počet environmentálnych 
záťaží, ktoré sú súčasťou 
Informačného systému 
environmentálnych záťaží 

 
V prípade, že sa v rámci Vami predkladaného projektu realizuje aktivita: „Zavedenie 
Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného 
systému verejnej správy“, a Vy neuvediete čo i len jeden z nasledovných 4 
ukazovateľov: 

1. Výška výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  v rámci projektu (v EUR) 

2. Podiel výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo 
iných služieb v oblasti IT  na celkových výdavkoch  projektu (v %) 

3. Počet zavedených Informačných systémov environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej 
správy   

4. Počet inštitúcií napojených na Informačný systém environmentálnych záťaží  



vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, 
rok, plánovaná hodnota, rok), deklarujete tým, že Váš projekt nemá vplyv na rozvoj 
informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom 
v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 

Bez uvedenia všetkých štyroch vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bude 
teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej 
priority informačná spoločnosť.  

Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny: 

Operačný cieľ 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov 
prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené 
územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené 
druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov:  

Aktivita/skupina aktivít Ukazovateľ- výsledok Ukazovateľ - dopad 

Vytvorenie informačného 
systému monitoringu 
biotopov a druhov 
(európskeho a národného 
významu), vrátane 
technického zabezpečenia na 
evidenciu, spracovanie a 
sprístupňovanie údajov 

Počet vytvorených 
čiastkových databáz 
informačného systému (pre 
skupiny rastlín, živočíchov, 
biotopov) 
 

Počet druhov rastlín, a 
živočíchov a  typov biotopov, 
ktoré sú súčasťou 
informačného systému 
monitoringu biotopov a 
druhov 
 

 
V prípade, že sa v rámci Vami predkladaného projektu realizuje aktivita: 
„Vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov (európskeho a 
národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, spracovanie 
a sprístupňovanie údajov“, a Vy neuvediete čo i len jeden z nasledovných 4 
ukazovateľov: 

1. Výška výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT  v rámci projektu (v EUR) 

2. Podiel výdavkov na  nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT  na celkových výdavkoch  
projektu (v %) 

3. Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, 
živočíchov, biotopov)    

4. Počet druhov rastlín, a živočíchov a  typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného 
systému monitoringu biotopov a druhov 
  
vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, 
rok, plánovaná hodnota, rok), deklarujete tým, že Váš projekt nemá vplyv na rozvoj 
informačnej spoločnosti.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom 
v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. 
 
Bez uvedenia všetkých štyroch vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bude 
teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej 
priority informačná spoločnosť.  

K časti 15 B.: 
Trvalo udržateľný rozvoj  



Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt 
prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, schválenej 
uznesením vlády SR č. 978/2001. Materiál je zverejnený na stránke: 
 (http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F34F511CC50CD268C1256ADA003D484F?OpenDocument). 

Ak áno, výstižne a prehľadne špecifikujte, akým spôsobom. Za účelom konkretizácie 
Vášho tvrdenia zároveň uveďte, či a akým spôsobom Vás projekt prispieva k plneniu úloh 
Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného 
uznesením vlády SR č. 274/2005. Materiál je zverejnený na stránke:  
(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?OpenDocument ). 

Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy (v materiáli sú tieto úlohy uvedené pod číslom 1. – 
14.) a v prípade možnosti aj číslo a názov konkrétnej úlohy v jej rámci, k realizácii ktorej 
Váš projekt prispieva.   

Ak ste vyznačili, že Vás projekt prispieva k realizácii horizontálnej priority trvalo udržateľný 
rozvoj, je nevyhnutné vybrať do  tabuľky v bode 15 B z ponuky minimálne 1 
ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu, ktorý sa týka Vášho projektu, spolu 
s vyplnením východiskovej a plánovanej hodnoty týchto ukazovateľov. Pre účely 
monitorovania na úrovni projektu je v stĺpci „východisková hodnota“ potrebné vyplniť 
vždy hodnotu nula „0“. 

Výnimku tvoria prípady tých aktivít, vo vzťahu ku ktorým bol v súčinnosti s 
koordinátorom tejto horizontálnej priority (ÚV SR) stanovený ako relevantný pre 
monitorovanie príspevku k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj iba ukazovateľ 
výsledku. V prípade týchto aktivít je potrebné vybrať do  tabuľky v bode 15 B 
z ponuky iba ukazovateľ výsledku, ktorý sa týka Vášho projektu, spolu s vyplnením 
jeho východiskovej a plánovanej hodnoty. Ukazovateľ dopadu v týchto prípadoch nie je 
potrebné uvádzať. 

Prípady aktivít a príslušných ukazovateľov výsledku, na ktoré sa táto výnimka 
vzťahuje a nie je v ich prípade potrebné uvádzať ukazovateľ dopadu, sú 
uvedené v tabuľke nižšie: 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritná os č. 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  

Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia: 
Nákup čistiacej techniky 
(postrekové cisterny, čistiace 
vozy) pozemných komunikácií 
(diaľnic, rýchlostných 
komunikácií, ciest 1. a 2. triedy 
a miestnych komunikácií) 

Počet zakúpených kusov 
čistiacej techniky pozemných 
komunikácií 

Budovanie záchytných 
parkovísk tam, kde sa zavedú 

Počet vybudovaných 

Aktivita/skupina aktivít  Ukazovateľ- výsledok  

Prioritná os č. 1 – Integrovaná ochrana  a racionálne 
využívanie vôd  

Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania 
a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd: 
Monitorovanie a hodnotenie 
stavu povrchových vôd 
v zmysle požiadaviek EÚ  

Počet realizovaných odberov 
vzoriek pre monitoring 
povrchovej vody, vrátane 
terénnych meraní (ak sú 
potrebné)  

Monitorovanie a hodnotenie 
stavu podzemných vôd 
v zmysle požiadaviek EÚ 

Počet realizovaných odberov 
vzoriek pre monitoring 
podzemnej vody, vrátane 
terénnych meraní (ak sú 
potrebné) 

Prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami 

Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami: 

Počet vypracovaných máp 
povodňového ohrozenia  

Počet vypracovaných máp 
povodňového rizika 

Počet vypracovaných plánov 
manažmentu povodňového 
rizika 

Počet vypracovaných častí 
plánov manažmentu 
povodňového rizika 

Opatrenia vyplývajúce zo 
smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 
o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík, vrátane 
plánov manažmentu 
povodňových rizík   

 Počet vykonaných 
predbežných hodnotení 
povodňového rizika v oblasti 
povodia 

Prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami 

Operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného 
a predpovedného systému: 

Dobudovanie a prevádzka 
POVAPSYS   

Počet inštitúcií napojených na 
POVAPSYS   



pešie zóny záchytných parkovísk 

Informačné kampane 
o význame dosiahnutia dobrej 
kvality ovzdušia alebo o vplyve 
znečisťujúcich látok, 
nachádzajúcich sa v  ovzduší, 
na zdravie ľudí 

Počet zrealizovaných 
informačných aktivít 
zameraných na zdôraznenie 
významu dosiahnutia dobrej 
kvality ovzdušia alebo na 
zdôraznenie vplyvu 
znečisťujúcich látok, 
nachádzajúcich sa v  ovzduší, 
na zdravie ľudí 

Technické a metrologické 
vybavenie a zabezpečenie 
školení pracovníkov 
Referenčného laboratória, 
odbor meraní “Imisie – emisie”   

Počet zakúpených kusov 
technického a 
metrologického vybavenia 
Referenčného laboratória  

Modernizácia a dovybavenie 
technických a ostatných 
súvisiacich prostriedkov pre 
analýzy vzoriek vonkajšieho 
ovzdušia a kalibráciu 
analyzátorov NMSKO podľa 
požiadaviek smerníc vrátane 
komplexného riešenia 
akreditácie činnosti 
skúšobného laboratória a 
kalibračného laboratória (podľa 
EN ISO/IEC 17025) 

Počet zmodernizovaných a 
dovybavených technických a 
ostatných súvisiacich 
prostriedkov pre analýzy 
vzoriek vonkajšieho ovzdušia a 
kalibráciu analyzátorov NMSKO 
podľa požiadaviek smerníc 
vrátane komplexného riešenia 
akreditácie činnosti 
skúšobného laboratória a 
kalibračného laboratória (podľa 
EN ISO/IEC 17025) 

Spracovanie a interpretácie dát 
o kvalite ovzdušia    

Počet zrealizovaných aktivít 
zaoberajúcich sa 
spracovaním a interpretáciou 
dát o kvalite ovzdušia    

Modelovacie techniky   Počet modelovacích techník   

Skvalitnenie projekcií 
základných znečisťujúcich látok   

Počet nových resp. 
zdokonalených softwareov 

Počet znečisťujúcich látok, 
u ktorých sú navrhnuté 
opatrenia na ich komplexné 
vyriešenie  

Projekty zamerané na 
systémové riešenia 
špecifických inventarizácií 
a projekcií na preukazovanie 
národných emisných stropov 
určených smernicou č. 
2000/81, prípadne jej 
pripravovanou novelou  

Počet vypracovaných 
dokumentov a materiálov pre 
potreby systémového riešenia 
znižovania  národných 
emisných stropov určených 
smernicou č. 2000/81, 
prípadne jej pripravovanou 
novelou 

 

Vo všetkých prípadoch ukazovateľ vyberte v závislosti od operačného cieľa a skupiny 
aktivít, ku ktorej sa Váš projekt vzťahuje, a to z  ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 
12 Hodnoty merateľných ukazovateľov, pričom je potrebné zachovať súlad 
s údajmi v tabuľke č. 12. 



V prípade, ak požadované ukazovatele (t.j. minimálne 1 ukazovateľ výstupu a 1 
ukazovateľ výsledku alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená 
vyššie, 1 ukazovateľ výstupu) neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt 
neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj. Túto 
skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli  „nie“ v možnostiach v úvode 
časti 15 B. 

Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade  
považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority trvalo 
udržateľný rozvoj.    

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k trvalo udržateľnému rozvoju je oblasť 
energetiky a energetickej efektívnosti.   
V prípade, ak Váš projekt prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti, doplňte 
do tabuľky v bode 15 B k tým indikátorom trvalo udržateľného rozvoja, ktoré ste už 
vybrali v predchádzajúcom kroku z jednotlivých tabuliek podľa operačných cieľov, 
taktiež  indikátory pre sledovanie energetickej efektívnosti. Do tabuľky v bode 15 
B ako výsledok uveďte indikátory „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci 
OZE“ a „Zateplenú plochu“, indikátor „Ročné úspory energie realizovaním projektu“ 
uvádzajte ako dopad. 
 
Pri výbere indikátora energetickej efektívnosti postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky. 
V nej je stanovené, ktoré indikátory prislúchajú k jednotlivým operačným cieľom: 
 

Názov indikátora Číslo operačného cieľa 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci OZE 3.2, 4.2, 5.2 

Zateplená plocha 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 
Ročné úspory energie realizovaním 
projektu 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 
 

Pri  výpočte hodnoty Vami vybraného/-ých indikátora/-ov energetickej efektívnosti 
postupujte podľa usmernení v bode 11. Opisu projektu - Sledovanie energetickej 
efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení tejto príručky.  

K časti 15 C.: 
Marginalizované rómske komunity 
Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt bude 
mať dopad na marginalizované rómske komunity. Ak áno, stručne špecifikujte aký. 
Zároveň uveďte informácie o lokalizácii osídlenia (intravilán, extravilán) a polohe 
osídlenia (integrované/rozptýlené, integrované/koncentrované, na okraji obce/mesta, 
mimo obce/mesta). Pri vypĺňaní týchto údajov postupujte podľa Atlasu rómskych osídlení 
(http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556). 
  
Lokalizácia osídlenia – uvádza, či sa rómske osídlenie nachádza v intraviláne obce, v jej 
extraviláne, prípadne zasahuje do intravilánu aj extravilánu obce.  
  
Poloha osídlenia – v Atlase rómskych osídlení boli použité štyri základné kategórie, ktoré 
vypovedajú o polohe osídlenia: 

• Integrované/rozptýlené – obyvatelia osídlenia žijú rozptýlene medzi majoritou,  
• Integrované/koncentrované – zahŕňa obecné a mestské koncentrácie, v ktorých 

podľa majority žije viac ako 80% Rómov a tvoria ich aspoň tri obydlia,  
• Osídlenie na okraji obce/mesta – obyvatelia osídlenia žijú koncentrovane na 

určitom mieste v obci/meste, ktoré sa nachádza na okraji,  



• Osídlenie mimo obce/mesta – toto osídlenie tvorí zoskupenie obydlí, ktoré sú 
vzdialené od obce/mesta, prípadne sú oddelené nejakou bariérou (napr. lesom, 
cestou, železnicou, atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta 
a obcou/mestom nie je súvislá zástavba.  

  

Ak ste vyznačili, že Váš projekt má dopad na marginalizované rómske komunity, priraďte 
k nemu ukazovatele výsledku a dopadu podľa nasledovnej tabuľky, spolu 
s východiskovou a plánovanou hodnotou týchto ukazovateľov.  Pre účely monitorovania 
na úrovni projektu je v stĺpci „východisková hodnota“ potrebné vyplniť vždy hodnotu nula 
„0“. 

Ukazovateľ - výsledok Ukazovateľ – dopad 

Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít užívajúcich výstupy projektu [počet] 

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre marginalizované rómske 
komunity [počet] 

 
Uvedený ukazovateľ výsledku je možné vybrať iba v rámci nasledujúcich operačných cieľov: 
- 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 
- 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
- 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
- 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
 
Uvedený ukazovateľ dopadu je možné vybrať iba v rámci nasledujúcich operačných cieľov: 
- 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
- 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
 
 
V prípade, že ukazovateľ dopadu projektu nezodpovedá, vyberte iba príslušný ukazovateľ 
výsledku. 

Uvedené ukazovatele je možné priraďovať tak k dopytovo orientovaným projektom, ako aj k 
projektom so schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu. 

V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt 
neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.  Túto 
skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 
15 C. 
Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade  považovaný 
za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority marginalizované rómske 
komunity. 
 
Podrobnejšie informácie o horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity sú 
k dispozícii na internetovej stránke www.romovia.vlada.gov.sk.  
 
 
 
 
 


