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ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY

Kód ukazovateľa Názov  ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu/ merná jednotka (počet podľa definície 

ukazovateľa)

P0178 Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov

Celkový počet koncepčných, analytických a metodických 

materiálov vypracovaných prostredníctvom 

zrealizovaných projektov

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií

Počet všetkých zrealizovaných  materiálov (napr. 

hodnotenia, štúdie, posudky, analýzy a pod.) 

Ukazovateľ sleduje oblasť hodnotení, štúdii, posudkov, 

analýz a pod. vypracovaných v rámci OP

P0589 Počet zrealizovaných informačných 

aktivít

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných 

prostredníctvom projektov

Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, 

školenie, seminár, workshop, infodeň, veľtrh, výstava, 

TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v 

tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky 

a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových 

skupín
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ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY

P0726 Počet zanalyzovaných 

legislatívnych noriem, metodických 

pokynov a usmernení

Počet legislatívnych noriem, metodických pokynov a 

usmernení, ktoré sú zanalyzované v rámci aktivít 

projektu

P0889 Počet navrhnutých opatrení 

zameraných na zefektívnenie VS

Počet navrhnutých opatrení zameraných  na 

zefektívnenie VS. 

Opatrenie - konkrétny návrh na zmenu predložený 

zodpovednému subjektu na zefektívnenie verejnej 

politiky

P0890 Počet návrhov na legislatívne 

zmeny za účelom zefektívnenia VS

Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom 

zefektívnenia VS- vo forme návrhu legislatívnej 

zmeny, odporúčania na zmenu legislatívy (na 

všetkých úrovniach) alebo zverejnenia predbežnej 

informácie
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ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY

P0887 Počet novovzniknutých platforiem 

zameraných na zvyšovanie kvality 

verejných politík

Počet nových platforiem (tematických zoskupení 

MNO, príp. aj jej partnerov), ktoré vznikli za účelom 

zvyšovania kvality verejných politík

P0888 Počet vytvorených 

multisektorových partnerstiev

Počet partnerstiev, ktoré sú tvorené zástupcami 

minimálne dvoch rôznych sektorov (MNO, štátna 

správa, samospráva, súkromný podnikateľský sektor)
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ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA

Kód ukazovateľa Názov  ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu/ merná jednotka (počet podľa definície 

ukazovateľa)

P0178 Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov

Celkový počet koncepčných, analytických a 

metodických materiálov vypracovaných 

prostredníctvom zrealizovaných projektov

P0717 Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do projektu

Počet  osôb cieľovej skupiny, ktoré sú zapojené do 

aktivít projektu sa vypočíta ako súčet osôb  

zúčastňujúcich sa vzdelávacích aktivít (frekventantov) 

a/alebo súčet osôb (zamestnancov) participujúcich na 

hlavných aktivitách projektu (napr. pri tvorbe analýz, 

hodnotení, metodík a pod.)
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ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA

P0589 Počet zrealizovaných informačných 

aktivít

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných 

prostredníctvom projektov. 

Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, 

školenie, seminár, workshop, infodeň, veľtrh, výstava, 

TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v 

tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky 

a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových 

skupín

P0888 Počet vytvorených multisektorových

partnerstiev

Počet partnerstiev, ktoré sú tvorené zástupcami 

minimálne dvoch rôznych sektorov (MNO, štátna 

správa, samospráva, súkromný podnikateľský sektor)
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ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA

P0595 Počet zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít

Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a 

iných vzdelávacích aktivít v rámci projektu

P0887 Počet novovzniknutých platforiem 

zameraných na zvyšovanie kvality 

verejných politík

Počet nových platforiem (tematických zoskupení 

MNO, príp. aj jej partnerov), ktoré vznikli za účelom 

zvyšovania kvality verejných politík


