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1. Na úrovni globálneho cieľa je v rámci indikátora „Tvorba hrubého fixného kapitálu“ (pôvodná 

merná jednotka uvádzaná v mil. SK) potrebné v súvislosti s prijatím meny EUR v Slovenskej 

republike zmeniť mernú jednotku na EUR.  

 

Po korekcii budú údaje týkajúce sa uvedeného indikátora nasledovné: 

Názov ukazovateľa Typ 
Merná 

jednotka 

Východisková hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Zdroj 

EÚ-25 SR 
SR 2015 

rok hodnota rok hodnota 

Tvorba hrubého 

fixného kapitálu 
kontext mil. EUR 2005 N/A 2006 13 098,92 14 285,70 ŠÚ SR 

Kurz použitý pri prepočte: 1 EUR = 30,126 SK. 

 

 

2. Na základe výsledku štúdie uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 zameraných na 

elektronizáciu samosprávy a rozvoj eletron. služieb na miestnej a regionálnej úrovni navrhujeme 

z dôvodu sťaženej merateľnosti vypustiť indikátor na úrovni opatrenia 2.2 Informatizácia 

spoločnosti „Časová úspora pri vybavovaní životnej situácie v dôsledku elektronizácie 

služby“, ktorý nie je „core“ indikátorom.  

 

Zdôvodnenie návrhu je nasledovné:  

 

 Na elektronizáciu služieb sa v rámci osi 2 OPBK vzťahuje prioritná téma 11, pričom 

podľa metodického pokynu CKO č.3, žiadny ukazovateľ pridelený k danej téme, ako ani 

k iným témam neumožňuje získavať vstupy za životnú situáciu, ale len za službu. 

 

 Napĺňanie daného ukazovateľa sa môže preukazovať iba prostredníctvom expertného 

odhadu z dôvodu nedostatku procesného riadenia u samosprávnych subjektov, ktorý 

znižuje pravdepodobnosť reálneho odhadu východiskových hodnôt pre daný ukazovateľ 

a tiež z dôvodu nedostatku štatistík o priemernom trvaní vybavenia podania v rámci 

originálnej kompetencie samosprávy na strane používateľa, resp. poskytovateľa. 

 

V rámci danej skupiny aktivít opatrenia 2.2 bude postačujúce sledovanie a napĺňanie indikátora 

„Počet zavedených elektronických služieb dostupných online“. 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: V prípade plánovanej zmeny indikátorov na úrovni NSRR týkajúcej sa najmä úpravy východiskovej bázy na 

EÚ-27, budú následne upravené aj relevantné indikátory na úrovni OPBK.  

ZMENY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 

(INDIKÁTOROV) V RÁMCI OPERAČNÉHO 

PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 


