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Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 

Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 3. – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Investičná priorita 3.3 – Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb 

Špecifický cieľ 3.3.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Hlavné aktivity projektu Monitoring podnikateľského prostredia mimo BSK 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika1 

Relevancia k HP 
(UR, RN, N/A)2 

P0589 Počet zrealizovaných 
informačných aktivít 

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom 
projektov.  

Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, 
workshop, infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na 
internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej 
mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez príznaku UR, RN 

                                                           
1
 Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými prijímateľom. Z uvedeného 

dôvodu je žiadateľ povinný zahrnúť merateľné ukazovatele projektu s príznakom medzi riziká, ktoré identifikuje v tab. 13 formulára ŽoNFP – Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu. 
Predpoklady nedosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom identifikované ako riziká v ŽoNFP budú jednou zo skutočností, ktoré bude Poskytovateľ posudzovať 
v rámci implementácie projektu pri nedosiahnutí stanovenej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom. Presná inštrukcia k identifikácii rizík, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu 
projektu je uvedená v prílohe č. 1 vyzvania – formulár ŽoNFP (tab. č. 13).  
 
2
 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A – nerelevantné. 



Príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
 

     
 

2 

 

P0865 Počet hodnotení, 
analýz a štúdií 
zrealizovaných v 
rámci projektu 

Celkový počet hodnotení, analýz (resp. správ z uskutočnených 
prieskumov) a štúdií, ktoré boli zrealizované v rámci aktivít projektu. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez príznaku UR 

Žiadateľ je (pri vypĺňaní formulára ŽoNFP v tabuľke 10.1 - Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele) povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre 
všetky vyššie uvedené merateľné ukazovatele projektu.  
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Zoznam iných údajov projektu 
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje žiadateľ výlučne počas implementácie projektu, resp. v rámci 
udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo 
formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh ŽoNFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k úprave rozsahu, resp. znenia požadovaných iných údajov 
a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP (takáto zmena nepredstavuje zmenu vyzvania). 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 
(UR, RN, N/A)3 

D0175 Počet uplatnených 
opatrení 
prispôsobených 
aktuálnym potrebám 
a zlyhaniam trhu v 
prostredí MSP 

Počet nových a modifikovaných podporných opatrení, pravidiel, podmienok, 
legislatívnych, strategických alebo koncepčných materiálov, zameraných na riešenie 
problémov MSP a/ alebo elimináciu zlyhaní trhu prejavujúcich sa v prostredí MSP, 
schválených alebo uvedených do praxe v dôsledku realizácie projektu. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

N/A 

D0283 Počet návštevníkov 
webového sídla 

Celkový počet unikátnych návštevníkov webového sídla počas trvania realizácie aktivít 
projektu, ako aj v období udržateľnosti projektu. Unikátni návštevníci sa počítajú podľa IP 
adresy, pričom každá IP adresa sa započíta iba raz.  

Príklad: Pokiaľ si užívateľ prečíta za mesiac 1000 článkov na webovom sídle, berie sa to 
len ako 1 unikátne zobrazenie. Tento iný údaj sa vždy monitoruje a prideľuje vo dvojici s 
iným údajom "Počet zobrazení webového sídla". Na základe oboch iných údajov sa 
následne analyzuje celková obslužnosť webového sídla pomerovým ukazovateľom. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít, 

v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

D0284 Počet zobrazení 
webového sídla 

Celkový počet všetkých zobrazení webového sídla. Započítava sa pri každom 
prístupe/aktualizácii zobrazenia na webové sídlo.  

Napríklad: Užívateľ zobrazí na webe 10 stránok za hodinu, pripočíta sa 10 zobrazení. 
Tento iný údaj sa vždy monitoruje a prideľuje vo dvojici s iným údajom "Počet 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít, 

N/A 

                                                           
3 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A – nerelevantné. 
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návštevníkov webového sídla". Na základe oboch iných údajov sa následne analyzuje 
celková obslužnosť webového sídla pomerovým ukazovateľom. 

v rámci 
udržateľnosti 

projektu 
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Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

Investičná priorita 4.1 – Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií 

Špecifický cieľ 4.1.1 – Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Hlavné aktivity projektu Monitoring podnikateľského prostredia v rámci BSK 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika4 

Relevancia k HP 
(UR, RN, N/A)5 

P0589 Počet zrealizovaných 
informačných aktivít 

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom 
projektov.  

Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, 
workshop, infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na 
internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej 
mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez príznaku UR, RN 

P0865 Počet hodnotení, 
analýz a štúdií 

Celkový počet hodnotení, analýz (resp. správ z uskutočnených 
prieskumov) a štúdií, ktoré boli zrealizované v rámci aktivít projektu. 

počet k dátumu 
ukončenia 

bez príznaku UR 

                                                           
4
 Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými prijímateľom. Z uvedeného 

dôvodu je žiadateľ povinný zahrnúť merateľné ukazovatele projektu s príznakom medzi riziká, ktoré identifikuje v tab. 13 formulára ŽoNFP – Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu. 
Predpoklady nedosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom identifikované ako riziká v ŽoNFP budú jednou zo skutočností, ktoré bude Poskytovateľ posudzovať 
v rámci implementácie projektu pri nedosiahnutí stanovenej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom. Presná inštrukcia k identifikácii rizík, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu 
projektu je uvedená v prílohe č. 1 vyzvania – formulár ŽoNFP (tab. č. 13).  
 
5
 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A – nerelevantné. 
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zrealizovaných v 
rámci projektu 

realizácie 
hlavných aktivít 

projektu 

Žiadateľ je (pri vypĺňaní formulára ŽoNFP v tabuľke 10.1 - Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele) povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre 
všetky vyššie uvedené merateľné ukazovatele projektu.  
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Zoznam iných údajov projektu 
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje žiadateľ výlučne počas implementácie projektu, resp. v rámci 
udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo 
formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh ŽoNFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k úprave rozsahu, resp. znenia požadovaných iných údajov 
a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP (takáto zmena nepredstavuje zmenu vyzvania). 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 
(UR, RN, N/A)6 

D0175 Počet uplatnených 
opatrení 
prispôsobených 
aktuálnym potrebám 
a zlyhaniam trhu v 
prostredí MSP 

Počet nových a modifikovaných podporných opatrení, pravidiel, podmienok, 
legislatívnych, strategických alebo koncepčných materiálov, zameraných na riešenie 
problémov MSP a/ alebo elimináciu zlyhaní trhu prejavujúcich sa v prostredí MSP, 
schválených alebo uvedených do praxe v dôsledku realizácie projektu. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

N/A 

D0283 Počet návštevníkov 
webového sídla 

Celkový počet unikátnych návštevníkov webového sídla počas trvania realizácie aktivít 
projektu, ako aj v období udržateľnosti projektu. Unikátni návštevníci sa počítajú podľa IP 
adresy, pričom každá IP adresa sa započíta iba raz. Príklad: Pokiaľ si užívateľ prečíta za 
mesiac 1000 článkov na webovom sídle, berie sa to len ako 1 unikátne zobrazenie. Tento 
iný údaj sa vždy monitoruje a prideľuje vo dvojici s iným údajom "Počet zobrazení 
webového sídla". Na základe oboch iných údajov sa následne analyzuje celková 
obslužnosť webového sídla pomerovým ukazovateľom. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít, 

v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

D0284 Počet zobrazení 
webového sídla 

Celkový počet všetkých zobrazení webového sídla. Započítava sa pri každom 
prístupe/aktualizácii zobrazenia na webové sídlo.  

Napríklad: Užívateľ zobrazí na webe 10 stránok za hodinu, pripočíta sa 10 zobrazení. 
Tento iný údaj sa vždy monitoruje a prideľuje vo dvojici s iným údajom "Počet 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít, 

N/A 

                                                           
6 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A – nerelevantné. 
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návštevníkov webového sídla". Na základe oboch iných údajov sa následne analyzuje 
celková obslužnosť webového sídla pomerovým ukazovateľom. 

v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

 


