
 
 

 

1 
 

Príloha 4 výzvy 

 
Zoznam merateľných ukazovateľov 

 

Kód Názov ukazovateľa Definícia / metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas 
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevantnosť 
k HP 

Relevancia k 
aktivite1 

P0069 
Kapacita podporenej 
školskej infraštruktúry 
základných škôl2 

Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené zariadenia 
základných škôl. "Užívatelia" v tomto kontexte sú deti, nie učitelia, rodičia 
alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Meria 
nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne 
vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa 
vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej 
infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. 
Počet sa bude zisťovať na základe  monitorovacích správ a z výstupných 
zostáv ITMS. 

žiak K bez príznaku UR,RN 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

P0297 
Počet podporených 
knižníc 

Počet knižníc podporených z OP. počet K bez príznaku UR, RN 

b. 
f. 

P0319 
Počet podporených 
učební IKT 

Počet učební IKT v ZŠ ktoré dostávajú podporu z OP. Viac učební môže 
byť podporených v rámci jednej školy. V závislosti od nadefinovaných 
potrieb územia a v súlade s princípmi výberu operácií v OP. 

počet K bez príznaku UR, RN 
e. 
f. 

P0320 
Počet podporených 
učební jazykových 

Počet jazykových učební v ZŠ ktoré dostávajú podporu z OP. Viac 
učební môže byť podporených v rámci jednej školy. V závislosti od 
nadefinovaných potrieb územia a v súlade s princípmi výberu operácií v 
OP. 

počet K bez príznaku UR, RN 

a. 
f. 

                                                        
 
1
 Relevancia k aktivite znamená, že v prípade, ak žiadateľ realizuje príslušnú aktivitu, je povinný v rámci PZ priradiť uvedený merateľný ukazovateľ k PZ a určiť mu hodnotu. Žiadateľ priraďuje 

povinné merateľné ukazovatele v závislosti od realizovanej aktivity  

a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 

b. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,  

c. obstaranie prírodovedných učební, 

d. obstaranie polytechnických učební, 

e. obstaranie IKT učební, 

f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. 

 

 

 
2
 V prípade, že žiadateľ plánuje realizovať viacero aktivít a. až e. ukazovateľ P0069 bude vykazovať hodnotu iba pri jednej aktivite. Dôvodom je zamedzenie duplicitného vykazovania. 
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P0321 
Počet podporených 
učební polytechnických 

Počet polytechnických učební v ZŠ ktoré dostávajú podporu z OP. Viac 
učební môže byť podporených v rámci jednej školy. V závislosti od 
nadefinovaných potrieb územia a v súlade s princípmi výberu operácií v 
OP. 

počet K bez príznaku UR, RN 

d. 
f. 

P0322 
Počet podporených 
učební prírodovedných 

Počet prírodovedných učební v ZŠ ktoré dostávajú podporu z OP. Viac 
učební môže byť podporených v rámci jednej školy. V závislosti od 
nadefinovaných potrieb územia a v súlade s princípmi výberu operácií v 
OP. 

počet K bez príznaku UR, RN 

c. 
f. 

P0327 
Počet podporených 
základných škôl3 

Počet ZŠ dostávajúcich podporu z OP. počet K bez príznaku RN 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

 
Legenda: 
Čas plnenia (rok vykazovania hodnoty MU) 

 K - koniec realizácie projektu 
 U - v rámci udržateľnosti projektu 
 
Relevantnosť k HP 

RN – relevantné pre HP Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie 
UR – relevantné pre HP Udržateľný rozvoj 

                                                        
 
3
 V prípade, že žiadateľ plánuje realizovať viacero aktivít z bodov a. až e. ukazovateľ P0327 bude vykazovať hodnotu iba pri jednej aktivite. Dôvodom je zamedzenie duplicitného vykazovania. 


