
                                                                                        
 

 
Termín zasadnutia: 2. júna 2008 

 
 

Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít pre Operačný program Bratislavský kraj 
 

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) predkladá na druhé zasadnutie 
Monitorovacieho výboru pre OPBK nasledovný zoznam merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít OPBK. 
                                                                                                                                                                    
 

 Názov 
ukazovateľa Definícia Opatrenie Informačný 

zdroj 
Merná 

jednotka 

Východis
ková 

hodnota v 
r. 2006 

Cieľová 
hodnota r. 

2015 
Poznámka 

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

Počet 
regenerovaných 
sídiel 

Počet podporených sídiel (obcí a miest), 
ktoré zrealizovali investičné samostatné 
dopytovo orientované projekty, pričom 
každá mestská časť Bratislavy sa 
považuje za  samostatné sídlo.  

1.1 MVRR SR počet 0 50 

Ukazovateľ je rovnaký aj pre HP 
MRK, preto je pre tieto 
horizontálne priority cieľová 
hodnota rovnaká (tzn. nenačítava 
sa kumulatívne)  

Zvýšený 
inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 

Inštalovaný výkon  tepelnej a elektrickej 
energie spolu v MW. Ak bude 
inštalované nové zariadenie, inštalovaný 
výkon zariadenia je súčasťou technickej 
dokumentácie dodanej výrobcom. V 
prípade rekonštrukcie existujúceho 
zariadenia údaje o inštalovanom výkone 
zariadenia vydáva dodávateľ 
rekonštrukcie. 

1.1 
2.1 MVRR SR MW 0 N/A 

Cieľová hodnota nie je uvedená, 
nakoľko nie je možné 
predpokladať pôvodný inštalovaný 
výkon zariadení v podporených 
projektoch a zmenu ich hodnoty 
po dotácii.  

Ukazovatele 
výsledku na 

úrovni 
projektu 

Zateplená plocha 

Zateplená plocha stien a striech budov 
(bytových domov, škôl a školských 
zariadení, zariadení sociálnych služieb, 
komunitných centier, atď.) vrátane 
technických zariadení (plocha 
vymenených, resp. upravených okien 
atď.) 

1.1 MVRR SR m2 0 N/A 
Cieľová hodnota nie je uvedená, 
nakoľko nie je vopred známa 
plocha stien a striech 
podporených budov. 

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest spolu 

Počet novovytvorených pracovných 
miest na plný pracovný úväzok, ktoré sú 
obsadené ženami a mužmi, ktoré by bez 
realizácie projektu nevznikli (hrubá 
zamestnanosť). 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

MVRR SR počet 0 200 

V rámci tohto ukazovateľa sa pre 
HP TUR nevykazujú osobitne 
ženy a muži.. Ukazovateľ je 
rovnaký aj pre HP RP, preto je 
pre tieto horizontálne priority 
cieľová hodnota rovnaká (tzn. 
nenačítava sa kumulatívne). 

Ukazovatele 
dopadu na 

úrovni 
projektu 

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu 

Ročné úspory tepelnej a elektrickej 
energie prepočítané na GJ/rok,  merané 
meračom tepla na vstupe do budovy, 
elektromerom resp. plynomerom 

2.1 MVRR SR GJ/rok 0 N/A 

Cieľová hodnota nie je uvedená, 
nakoľko nie je možné vopred 
predpokladať pôvodnú hodnotu 
meranej  tepelnej a elektrickej 
energie  a jej úsporu po dotácii. 

 
 
 
 
 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
HORIZONTÁLNYCH PRIORÍT 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 

BRATISLAVSKÝ KRAJ 



Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 
Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udržateľnosť 
miest 

Počet integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým zničením a 
sociálnym vylúčením 

1.1 MVRR SR počet 0 3 

Ukazovateľ je rovnaký aj pre HP 
MRK, preto je pre tieto 
horizontálne priority cieľová 
hodnota rovnaká (tzn. nenačítava 
sa kumulatívne)  Ukazovatele 

výsledku na 
úrovni 

projektu 
Počet 
bezbariérových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie 

Počet bezbariérových prístupov 
a opatrení za účelom  zvýšenia 
dostupnosti fyzického prostredia 
a verejných služieb a uľahčenie 
orientácie  

1.1 MVRR SR počet 0 30  

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
obsadených 
mužmi 

Počet novovytvorených pracovných 
miest na plný pracovný úväzok, ktoré sú 
obsadené mužmi, a ktoré by bez 
realizácie projektu nevznikli (hrubá 
zamestnanosť). 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

MVRR SR počet 0 100 
Ukazovateľ je rovnaký aj pre HP 
RP, preto je pre tieto horizontálne 
priority cieľová hodnota rovnaká 
(tzn. nenačítava sa kumulatívne)  Ukazovatele 

dopadu na 
úrovni 

projektu 
Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
obsadených 
ženami 

Počet novovytvorených pracovných 
miest na plný pracovný úväzok, ktoré sú 
obsadené ženami, a ktoré by bez 
realizácie projektu nevznikli (hrubá 
zamestnanosť). 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

MVRR SR počet 0 100 
Ukazovateľ je rovnaký aj pre HP 
RP, preto je pre tieto horizontálne 
priority cieľová hodnota rovnaká 
(tzn. nenačítava sa kumulatívne)  

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 
Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udržateľnosť 
miest 

Počet integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým zničením a 
sociálnym vylúčením. 

1.1 MVRR SR počet 0 3  
Ukazovatele 
výsledku na 

úrovni 
projektu Počet 

regenerovaných 
sídiel 

Počet podporených sídiel (obcí a miest), 
ktoré zrealizovali investičné samostatné 
dopytovo orientované projekty, pričom 
každá mestská časť Bratislavy sa 
považuje za  samostatné sídlo. 

1.1 MVRR SR počet 0 50 

Ukazovateľ je rovnaký aj pre HP 
TUR, preto je pre tieto 
horizontálne priority cieľová 
hodnota rovnaká (tzn. nenačítava 
sa kumulatívne)  

Horizontálna priorita Informatizácia spoločnosti 

Počet technicky 
zhodnotených 
objektov 

Počet objektov podľa OKEČ (SK NACE) 
podporených prostredníctvom 
rekonštrukcie, rozširovania a 
modernizácie stavebných objektov 
(záchytné parkoviská, prestupné 
terminály, nástupištia, križovatky a pod.) 
a počet dopravných prostriedkov 
vybavených elektronickým informačným 
systémom (elektronické tabule, 
akustické hlásiče zastávok, palubné 
počítače, navigačné systémy, 
elektronické označenie dopravných 
prostriedkov, atď. 

1.2 MVRR SR počet 0 503  

Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných 
online 

Služby ktoré sú úplne dostupné online, 
napr. ktoré môžu byť kompletne 
vybavené elektronicky. 

2.2 MVRR SR počet 0 24  

Počet novo 
pripojených MSP 
na 
širokopásmový 
internet 

Počet nových pripojení MSP k 
širokopásmovému internetu 
realizovaných prostredníctvom podpory 
z OPBK 

2.2 ŠÚ SR počet 0 50  

Ukazovatele 
výsledku na 

úrovni 
projektu 

Nárast počtu 
obyvateľov s 
prístupom k 
IOM** na 
celkovom počte 
obyvateľov 

Počet obyvateľov s dostupnosťou do 15 
min. čistého času (bez cesty na 
zastávku a čakania) jazdy prostriedkom 
hromadnej dopravy k najbližšiemu 
fungujúcemu IOM. 

2.2 MVRR SR počet 0 200 000  

 


