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Hlavné ukazovatele Operačného programu životné prostredie ako meradlo hodnotenia plnenia jeho globálneho, špecifických a ďalších 
cieľov. 
 
Globálny cieľ Operačného programu Životné prostredie: Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov 
prostredníctvom  dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR  a  posilnenie environmentálnej 
zložky TUR. 

Východ. 
hodnota 

Plán. 
hodnota 

Cieľová hodnota / 
Rok 

Por. č. 
Typ 

ukazovateľa 
Názov ukazovateľa Definícia Informa čný 

zdroj 
Merná 

jednotka 
2007 2009 2013 2015 

PRIORITNÁ OS  1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Špecifický cieľ prioritnej osi 1: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR 
v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. 

1 
výsledku 

 

Počet obyvateľov pripojených 
k novovybudovaným rozvodom 
pitnej vody 

Počet obyvateľov pripojených 
k novovybudovaným rozvodom pitnej 
vody 

MŽP SR 
Počet 

obyvateľov 8 655 9 605 15 780 18 155  

2 
výsledku 

 

Počet ekvivalentných obyvateľov  
napojených na  novovybudovanú 
kanalizačnú sieť 

Počet ekvivalentných obyvateľov  
napojených na  novovybudovanú 
kanalizačnú sieť 

MŽP SR 
Počet 

ekvivalent 
obyvateľov 

4 696 36 796 245 446 325 696  

PRIORITNÁ OS 2 - Ochrana pred povodňami 

Špecifický cieľ prioritnej osi 2: Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami. 

3 
výstupu 

 

Počet opatrení zameraných na 
ochranu pred povodňami (spolu za 
projekty) 

Počet opatrení spolu za jednotlivé 
projekty zameraných na ochranu pred 
povodňami 

MŽP SR počet 11 22 91 117  

PRIORITNÁ OS 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  

Špecifický cieľ prioritnej osi 3: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR.  
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4 

výsledku 

Zníženie emisií skleníkových plynov 
(spolu za jednotlivé podporené 
projekty)  

Zníženie emisií skleníkových plynov 
(spolu za jednotlivé podporené projekty) 

MŽP SR % 13 13,2 14,5 15  

5 

výsledku 
Redukcia emisií skleníkových plynov 
prepočítaných na CO2 

Redukcia emisií skleníkových plynov 
prepočítaných na CO2 

MŽP SR tis. ton 124 135 207 234  

6 

výsledku 

Zvýšenie podielu výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov na úrovni 
podporených projektov 

Percentuálne vyjadrenie zvýšenia podielu 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
na úrovni podporených projektov 

MŽP SR % 0 1 7,5 10  

7 

výsledku 
Zvýšenie energetickej efektívnosti na 
úrovni podporených projektov 

Percentuálne vyjadrenie zvýšenia 
energetickej efektívnosti na úrovni 
podporených projektov 

MŽP SR % 0 1,5 11,25 15  

PRIORITNÁ OS 4 - Odpadové hospodárstvo  

Špecifický cieľ prioritnej osi 4: Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle  právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych 
vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. 

 

8 

výsledku 
Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej 
plochy (spolu za projekty) 

Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej 
plochy environmentálnvch záťaží 

MŽP SR m2 0 30 000 225 000 300 000  

9 

výsledku 
Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej 
plochy  

Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej 
plochy skládok odpadov 

MŽP SR m2 323 112 423 112 1 073 112 1 323 112  

PRIORITNÁ OS 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny   

Špecifický cieľ prioritnej osi 5: Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR .  

10 

výstupu 
Počet vypracovaných dokumentov 
starostlivosti o územia 

Počet vypracovaných dokumentov 
starostlivosti o územia 

MŽP SR počet 7 48 317 420  
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11 

výstupu 

Počet vybudovaných alebo 
zrekonštruovaných zariadení pre účely 
ochrany prírody a krajiny  

Počet vybudovaných alebo 
zrekonštruovaných zariadení pre účely 
ochrany prírody a krajiny 

MŽP SR počet 23 27 52 62  

PRIORITNÁ OS 6 – Technická pomoc  

Špecifický cieľ prioritnej osi 6:  Zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OPŽP v súlade s nárokmi kladenými na administratívne štruktúry zodpovedné 
za realizáciu operačného programu, a to prostredníctvom podpory prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa 
OPŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie, implementáciu, finančné riadenie, hodnotenie 
a monitorovanie, kontrolu a audit OPŽP. 

 

12 
 výsledku 

Počet zrealizovaných akcií na 
informovanie verejnosti o OPŽP 

Počet zrealizovaných akcií na 
informovanie verejnosti o OPŽP 

MŽP SR počet 0 30 40 40  

13  
výsledku 

Počet zamestnancov, ktorých platy sú 
hradené z TA 

Počet zamestnancov, ktorých platy sú 
hradené z TA 

MŽP SR počet 109 150 150 150  

 


