
                                                        

 

  Príloha č. 3 výzvy  
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 
 

1. Typ aktivity – A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier 

Hlavná 
aktivita 

Povinné merateľné 
ukazovatele 

Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merateľná 
jednotka 

Čas plnenia 

Relevancia k 
HP 

HP 
UR 

HP 
RMŽ a 

ND 

Modernizácia 
a  
rekonštrukcia 
KC 
 
 

 

P0105 – Odhadované 
ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov v 
renovovaných 
budovách 

Množstvo primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť pomocou rekonštrukcie budov. Ukazovateľ sa vypočíta ako 
rozdiel množstva skleníkových plynov vychádzajúcich z energetického certifikátu renovovanej budovy 
vydaného pred a po rekonštrukcii budovy 

tony CO2 
ekvivalent 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

 

áno nie 

P0375 – Počet 
renovovaných 
komunitných centier 

Počet komunitných centier zmodernizovaných alebo zrekonštruovaných prostredníctvom realizácie projektu  počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0527 – Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
prostredníctvom 
uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných 
obstarávaniach 

Počet pracovných miest vytvorených cielene pre osoby z prostredia MRK prostredníctvom uplatnenia 
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach v rámci realizácie projektu. Za uplatnenie sociálneho aspektu 
vo verejných obstarávaniach sa považuje povinnosť obstarávateľa vytvoriť v rámci realizácie projektu (výstavba 
budov, rekonštrukcia budov a pod.) min. 1 pracovné miesto1 pre osoby so sociálnym vylúčením z prostredia 
MRK. Hodnota ukazovateľa sa vypočíta ako súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene pre 
osoby MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach. Do súčtu sa 
zarátavajú všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre potreby realizácie aktivít projektu bez 
ohľadu na ich charakter alebo dĺžku trvania (trvalý pracovný pomer, pracovný pomer na dobu určitú, dohoda o 
vykonaní práce, celý pracovný úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok). 

pracovné 
miesto 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0698 – Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie v renovovaných 
verejných budovách2 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov spotreby primárnej energie vychádzajúcej z energetického 
certifikátu renovovanej budovy vydaného pred a po rekonštrukcii budovy 

kWh/rok 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

 

áno nie 

 
 
 

                                                 
1 Ak výzva neurčuje inak, je podmienka vytvoriť minimálne 1 pracovné miesto 
2 Výpočet zníženia spotreby primárnej energie vychádza z energetického certifikátu budovy (čl. 12 odsek 1 písm. b) 2010/31/EÚ) vydaného pred a po rekonštrukcii budovy. V súlade so smernicou ukazovateľ musí platiť 
pre všetky verejné budovy s celkovou úžitkovou plochou nad 500m2 a rekonštruovaných s pomocou zo štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. júli 2015, prah pre  verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú 
plochu 250 m2. 



                                                        

 

 
2. Typ aktivity – B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier 

Hlavná 
aktivita 

Povinné merateľné 
ukazovatele  

Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merateľná 
jednotka 

Čas plnenia 

Relevancia 
k HP 

HP 
UR 

HP 
RMŽ a 

ND 

Prestavba 
existujúcich 
objektov na 
KC 
 

 
 

P0105 – Odhadované 
ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov v 
renovovaných 
budovách 

Množstvo primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť pomocou rekonštrukcie budov. Ukazovateľ sa vypočíta ako 
rozdiel množstva skleníkových plynov vychádzajúcich z energetického certifikátu renovovanej budovy 
vydaného pred a po rekonštrukcii budovy 

tony CO2 
ekvivalent 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu  

áno nie 

P0232 – Počet 
vybudovaných 
komunitných centier 

Počet vybudovaných komunitných centier prostredníctvom realizácie projektu počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0527 – Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
prostredníctvom 
uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných 
obstarávaniach 

Počet pracovných miest vytvorených cielene pre osoby z prostredia MRK prostredníctvom uplatnenia 
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach v rámci realizácie projektu. Za uplatnenie sociálneho aspektu 
vo verejných obstarávaniach sa považuje povinnosť obstarávateľa vytvoriť v rámci realizácie projektu (výstavba 
budov, rekonštrukcia budov a pod.) min. 1 pracovné miesto1  pre osoby so sociálnym vylúčením z prostredia 
MRK. 
Hodnota ukazovateľa sa vypočíta ako súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene pre osoby 
MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach. Do súčtu sa zarátavajú 
všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre potreby realizácie aktivít projektu bez ohľadu na 
ich charakter alebo dĺžku trvania (trvalý pracovný pomer, pracovný pomer na dobu určitú, dohoda o vykonaní 
práce, celý pracovný úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok). 

pracovné 
miesto 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0698 – Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie v renovovaných 
verejných budovách2 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov spotreby primárnej energie vychádzajúcej z energetického 
certifikátu renovovanej budovy vydaného pred a po rekonštrukcii budovy. 

kWh/rok  

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu  

áno nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

 

 

3. Typ aktivity – C. Podpora výstavby nových komunitných centier 

Hlavná 
aktivita 

Povinné merateľné 
ukazovatele  

Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Meraná 
jednotka 

Čas 
plnenia 

Relevancia 
k HP 

HP 
UR 

HP 
RMŽ a 

ND 

Výstavba KC 

P0232 – Počet 
vybudovaných 
komunitných centier 

Počet vybudovaných komunitných centier prostredníctvom realizácie projektu počet 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

P0527 – Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
prostredníctvom 
uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejných 
obstarávaniach 

Počet pracovných miest vytvorených cielene pre osoby z prostredia MRK prostredníctvom uplatnenia 
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach v rámci realizácie projektu. Za uplatnenie sociálneho aspektu 
vo verejných obstarávaniach sa považuje povinnosť obstarávateľa vytvoriť v rámci realizácie projektu (výstavba 
budov, rekonštrukcia budov a pod.) min. 1 pracovné miesto1  pre osoby so sociálnym vylúčením z prostredia 
MRK. 
Hodnota ukazovateľa sa vypočíta ako súčet počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené cielene pre osoby 
MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach. Do súčtu sa zarátavajú 
všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre potreby realizácie aktivít projektu bez ohľadu na 
ich charakter alebo dĺžku trvania (trvalý pracovný pomer, pracovný pomer na dobu určitú, dohoda o vykonaní 
práce, celý pracovný úväzok, polovičný úväzok resp. iný menší pracovný úväzok). 

pracovné 
miesto 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

áno áno 

 
 
 

SO neidentifikoval v rámci implementácie PO6 také projektové merateľné ukazovatele, ktorých dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, a ktorých 
dosahovanie nie je plne v kompetencii prijímateľa (merateľný ukazovateľ s príznakom). Všetky projektové merateľné ukazovatele pre PO6 sú bez príznaku. Projektové 
merateľné ukazovatele bez príznaku sú  počas implementácie projektu záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá 
nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti, ako aj mechanizmus povinného vrátenia  príspevku alebo jeho časti, ktoré je spojené so vznikom podstatnej zmeny 
pri prekročení miery odchýlky, je určená v Zmluve o NFP. 
 
Upozornenie: 
Upozorňujeme žiadateľa, že žiadateľ ako prijímateľ bude Zmluvou o NFP zaviazaný na splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov, pričom Zmluva o NFP upravuje aj 
postup pre prípad, ak žiadateľ ako prijímateľ merateľné ukazovatele projektu nesplní a neudrží počas obdobia udržateľnosti (vrátane možnosti udelenia korekcie a 
odstúpenia od Zmluvy o NFP poskytovateľom). 


