
 

  Príloha č. 3 výzvy  

 
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 
 

 
 

1. Typ aktivity - Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

Hlavná 
aktivita 

Povinné merateľné ukazovatele Definícia merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Typ závislosti Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP RMŽ 

a ND 

Výstavba 
novej budovy 
materskej 
školy / 
elokovaného 
pracoviska 

P0067 - Kapacita podporenej 
školskej infraštruktúry MŠ 

Pod pojmom kapacita sa rozumie počet detí 
(nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré 
môžu navštevovať novú, resp. zrekonštruovanú 
materskú školu / elokované pracovisko.  

osoby súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 
projektu  

áno áno 

P0341 - Počet postavených 
predškolských zariadení v obciach 
s prítomnosťou MRK  

Počet postavených predškolských zariadení v 
obciach s prítomnosťou MRK, v dôsledku 
realizácie projektu 

počet súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 
projektu 

áno áno 

P0716 - Počet detí z MRK, ktoré 
navštevujú podporenú školskú 
infraštruktúru materských škôl 

Počet detí z MRK, ktoré navštevujú 
novovybudovanú/zrekonštruovanú MŠ.  

osoby súčet 

počas doby udržateľnosti 
projektu, najneskôr ku 
koncu doby 
udržateľnosti projektu1 

áno áno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Žiadateľ je povinný napĺňať hodnotu počtu detí MRK priebežne počas celého obdobia udržateľnosti, no najneskôr do konca obdobia udržateľnosti.  



 

2. Typ aktivity - Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity 

Hlavná 
aktivita 

Povinné merateľné ukazovatele Definícia merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Typ závislosti Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP RMŽ 

a ND 

Rekonštrukcia 
budovy 
materskej 
školy / 
elokovaného 
pracoviska 

P0067 - Kapacita podporenej 
školskej infraštruktúry MŠ 

Pod pojmom kapacita sa rozumie počet detí 
(nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré 
môžu navštevovať novú, resp. zrekonštruovanú 
materskú školu / elokované pracovisko. 

osoby súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 
projektu 

áno áno 

 
P0373 - Počet renovovaných 
predškolských zariadení v obciach 
s prítomnosťou MRK 
 

Počet zrekonštruovaných predškolských 
zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, v 
dôsledku realizácie projektu 

počet súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 
projektu 

áno áno 

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 

súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 
projektu  

áno nie 

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 súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 
projektu 

áno nie 

P0716 - Počet detí z MRK, ktoré 
navštevujú podporenú školskú 
infraštruktúru materských škôl 

Počet detí z MRK, ktoré navštevujú 
novovybudovanú/zrekonštruovanú MŠ. 

osoby súčet 

počas doby 
udržateľnosti projektu, 
najneskôr ku koncu 
doby udržateľnosti 
projektu 1 

áno áno 

 

                                                 
2 Výpočet zníženia spotreby primárnej energie vychádza z energetického certifikátu budovy (čl.12 odsek 1 písm. b) smernice 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 500 m2 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. 


