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Merateľné ukazovatele – definícia  
 
• Základná otázka je ako možno zmerať pokrok, ktorý majú EŠIF 

priniesť?  

• Definíciu si možno odvodiť z ustanovenie čl. 27 ods. 4 
Všeobecného nariadenia. 

• RO musí definovať ukazovatele, ktorými je možné zmerať 
ciele/ naplnenie projektu.  

• Ukazovatele sú identifikátory, ktoré sú  vyjadrené v 
kvalitatívnej alebo kvantitatívnej podobe.  

• Požiadavky na tieto identifikátory úspechu/naplnenia cieľa 
projektu sú upravené v nariadeniach pre jednotlivé fondy. 
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Merateľné ukazovatele - delenie  

Všeobecné nariadenie delí merateľné ukazovatele na 

úrovni jednotlivých OP nasledovne: 

a) finančné ukazovatele súvisiace s vyčlenenými výdavkami; 

 

b) ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými 

operáciami; (čl. 96 ods. 2, písm. b) (iv) všeobecného 

nariadenia) 

 

c) ukazovatele výsledkov vzťahujúce sa na definované 

špecifické ciele OP (čl. 96 ods. 2, písm. b) (ii) všeobecného 

nariadenia). 
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MU- na projektovej úrovni 

  

 na projektovej úrovni zostavuje návrh MU RO;  

 (zodpovednosť prijímateľa) - na úrovni schváleného projektu 

za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpovedá prijímateľ;  

 na projektovej úrovni MU majú zabezpečiť, aby RO mal 

možnosť sledovať a záväzne stanoviť ciele, ktoré majú byť 

realizáciou projektu dosiahnuté a ktorými sa zabezpečí 

dosahovanie cieľov na úrovni jednotlivých OP; 
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Návrh MU  
 RO pri návrhu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu 
 zabezpečí, aby každý merateľný ukazovateľ obsahoval nasledujúce 
 náležitosti: 

 a) Názov merateľného ukazovateľa – vychádza zo spôsobu jeho tvorby. Názov musí jednoznačným a 
výstižným spôsobom popisovať merateľný ukazovateľ, pričom v spojení s definíciou merateľného 
ukazovateľa zabezpečí jeho objektívne a jednoznačné posúdenie a vyhodnotenie bez ohľadu na 
interpretujúci subjekt. Názov merateľného ukazovateľa musí čo najvýstižnejším spôsobom vyjadrovať 
želaný výstup alebo smerovanie k naplneniu výsledku. 

 b) Definícia/metóda výpočtu – každý merateľný ukazovateľ musí mať priradenú jednoznačnú definíciu, 
resp. popis metódy výpočtu, ktorým je bližšie špecifikovaný jeho obsah a ktorý umožní, aby bol merateľný 
ukazovateľ vykazovaný a posudzovaný jednotným a objektívnym spôsobom bez ohľadu na interpretujúci 
subjekt. 

 c) Merná jednotka - každý merateľný ukazovateľ musí mať určenú jednu mernú jednotku, ktorá bude 
jednotne používaná na úrovni všetkých prijímateľov. Definovaná merná jednotka je využívaná vo vzťahu k 
predmetnému merateľnému ukazovateľu počas celej doby implementácie OP a rovnako na úrovni 
všetkých OP využívajúcich rovnaký merateľný ukazovateľ tak, aby bolo možné monitorovať relevantné 
údaje z viacerých projektov v rôznom čase a porovnávať ich navzájom. 

 d) Čas plnenia – RO pri každom merateľnom ukazovateli určí, či jeho splnenie  má nastať k dátumu 
ukončenia realizácie aktivít projektu alebo po ukončení realizácie aktivít projektu, v priebehu udržateľnosti 
projektu. (Zdroj: Systém riadenia EŠIF, verzia 6, 2017 str. 69)  
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Základné princípy tvorby MU na projektovej 
úrovni  
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(Zdroj: Systém riadenia EŠIF, verzia 6, 2017 str. 69)  
 



Používanie MU projektu pri predkladaní ŽoNFP 

 
• žiadateľ je pri vypracovaní projektového zámeru alebo 

ŽoNFP povinný vybrať  všetky MU, ktoré sú priradené k 
vybranému typu aktivít definovaných RO, 

Nulové hodnoty MU: 

• v prípade, ak k niektorej aktivite sú priradené MU, ktoré 
pre realizáciu daného projektu nebudú relevantné, 
žiadateľ v rámci plánovanej hodnoty uvádza hodnotu ,,0“. 

Priraďovanie MU projektu:  

• žiadateľ má povinnosť ku každej aktivite projektu 
priradiť minimálne jeden merateľný ukazovateľ, ktorý 
predstavuje kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou 
aktivity za požadované výdavky dosiahne.   
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Používanie MU pri implementácií projektu 

Východisková hodnota všetkých merateľných ukazovateľov: 
• za účelom sledovanie pokroku pri realizácii projektu a získavania 

údajov o dosiahnutých hodnotách výlučne realizáciou projektu, je 
východisková hodnota všetkých merateľných ukazovateľov 
projektu vždy ,,0“,  
 

Plánovaná cieľová hodnota relevantných ukazovateľov:  
• žiadateľ pri merateľnom ukazovateli uvádza výlučne plánovanú 

cieľovú hodnotu relevantných ukazovateľov. 
 

Záväznosť MU: 
• počas implementácie projektu sú MU záväzné z hľadiska 

dosiahnutia ich plánovanej hodnoty,  
• Akceptuje sa aj miera odchýlky, ktorá nemá za následok vznik 

finančnej zodpovednosti – tá je určená v zmluve o NFP.  
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Príklady  

• Príklady možností priradenia hlavných aktivít 
projektu k MU z hľadiska spôsobu 
dosahovania cieľových hodnôt MU realizáciou 
jednotlivých aktivít. 

Letný semester akad. roka 2017/2018 10 



Príklad č. 1 
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Jedna hlavná aktivita prispieva k dosiahnutia jedného merateľného ukazovateľa 
definovaného v sade merateľných ukazovateľov na úrovni typov aktivít. 

(Zdroj: Systém riadenia EŠIF, verzia 6, 2017 str. 72)  

 



Príklad č. 2 
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Jedna hlavná aktivita prispieva k dosiahnutiu viac ako jedného 
merateľného ukazovateľa definovaného v sade merateľných ukazovateľov 

na úrovni typu aktivít.  
(Zdroj: Systém riadenia EŠIF, verzia 6, 2017 str. 72)  



Príklad č. 3 
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Viacero hlavných aktivít spoločnou realizáciou naplní dosiahnutie plánovanej 

hodnoty jedného merateľného ukazovateľa. 
 (Zdroj: Systém riadenia EŠIF, verzia 6, 2017 str. 73)  

 



Číselník MU 

Číselník merateľných ukazovateľov: 

- je tvorený z MU na  

 a) úrovni programu a 

 b) projektu.  

Súčasťou číselníka sú aj iné údaje, ktoré sú na úrovni 
podporených projektov sledované.  

Štatistické údaje prierezového charakteru: 

CKO je oprávnený zaradiť do číselníka iné údaje 

- jednotné vykazovanie iných údajov na úrovni všetkých 
OP je dôležité z pohľadu cieľov Partnerskej dohody  

-  sú sledované na úrovni všetkých alebo jednoznačne 
určených projektov.  

Letný semester akad. roka 2017/2018 14 



ĎAKUJEM 

ZA POZORNOSŤ! 

 
 


