
                                                                                        
3. zasadnutie MV OPBK 

Termín zasadnutia:  27. máj 2009 

Bod programu: 5 

            _____ 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci merateľných ukazovateľov (indikátorov) – 2 indikátorov na úrovni 

globálneho cieľa a 1 indikátora na úrovni Prioritnej osi 1 OPBK nastali formálne a numerické chyby, je 

potrebné realizovať nasledovné korekcie:   

 

1. Na úrovni globálneho cieľa je v rámci indikátora „Penetrácia širokopásmového internetu 

(prípojky na 100 obyvateľov)“ potrebné zmeniť východiskovú hodnotu pre krajiny EÚ-25 

z pôvodnej hodnoty 48 na 10,26, východiskovú hodnotu pre SR z pôvodnej hodnoty 23 na 1,5 

a cieľovú hodnotu pre rok 2015 z pôvodnej hodnoty 49 na 20. Uvedené rozdiely vznikli ako dôsledok 

toho, že ako východiskové hodnoty boli použité číselné údaje iného obsahovo podobného 

ukazovateľa. 

 

2.  Na úrovni globálneho cieľa je v rámci indikátora „Tvorba hrubého fixného kapitálu“ potrebné 

zmeniť mernú jednotku z pôvodných „mld. Sk“ na „mil. Sk“. Uvedený rozdiel vznikol na základe 

nesprávnej interpretácie štatistických údajov. 

 

Po korekcii budú údaje týkajúce sa uvedených dvoch indikátorov nasledovné: 

Názov ukazovateľa Typ 
Merná 

jednotka 

Východisková hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Zdroj 

EÚ-25 SR 
SR 2015 

rok hodnota rok hodnota 

Penetrácia 

širokopásmového 

internetu (prípojky na 

100 obyvateľov) 

kontext 

percento z 

celkovej 

populácie 

SR 

2005 10,26 2005 1,5 20 EUROSTAT 

Tvorba hrubého 

fixného kapitálu 
kontext mil. Sk 2005 N/A 2006 394 618 430 371 ŠÚ SR 

Pozn.: V štatistických údajoch EUROSTAT-u došlo k číselnej korekcii hodnoty indikátora „HDP na obyvateľa       

v PKS vo vzťahu k EU-25“. Táto zmena však nastala v dôsledku toho, že ako nová bola použitá hodnota vo vzťahu 

k EU-27. Po zvážení možných dôsledkov tejto zmeny na OPBK, ktoré sa javia ako zanedbateľné, sa RO OPBK 

rozhodol predmetný ukazovateľ neupravovať.  

 
3.  Na úrovni Prioritnej osi 1 je v rámci indikátora „Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich 

vylepšenú verejnú dopravu“ potrebné zmeniť východiskovú a cieľovú hodnotu z pôvodných 

65.458.210 a 66.767.374 na 318.115.300 a 321.296.453. Uvedený rozdiel vo východiskovej hodnote 

vznikol ako dôsledok chybného súčtu viacerých údajov s rozdielnymi mernými jednotkami               

pri stanovovaní číselnej hodnoty. Po korekcii východiskovej hodnoty musela byť upravená aj cieľová 

hodnota pre rok 2015. 

 

Po úpravách budú údaje týkajúce sa uvedeného indikátora pri nezmenenej definícii nasledovné: 

NÁZOV UKAZOVATEĽA TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 

VÝCHODISKOVÁ 

HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich 
vylepšenú verejnú dopravu 

výsledok / core počet 2006 318 115 300 321 296 453 

 

ZMENY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 

(INDIKÁTOROV) NA PROGRAMOVEJ 

ÚROVNI V RÁMCI OPERAČNĚHO 

PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 


