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Text OP KaHR podliehajúci revízii  
(pôvodný a nový text) 

 
 
A. NAVÝŠENIE CELKOVEJ ALOKÁCIE OP KAHR O DODATO ČNÝCH 225 MIL. 
EUR 
 
FINANČNÝ PLÁN (kapitola 8) 
 
Finančný plán OP – ročné záväzky OP KaHR (kapitola 8.1) 
 
Pôvodný text: 

  (v EUR, v bežných cenách) 

  
Štrukturálne 
fondy ERDF                           

(1) 

Kohézny fond                       
(2) 

Celkom                  
(3)=(1)+(2) 

2007 109 797 927 0 109 797 927 

2008 106 842 402 0 106 842 402 

2009 102 818 877 0 102 818 877 

2010 99 855 311 0 99 855 311 

2011 102 138 834 0 102 138 834 

2012 112 693 582  0 112 693 582  

2013 142 853 067 0 142 853 067 

Celkom 2007-2013 777 000 000 0 777 000 000 

 

Nový text:  (v EUR, v bežných cenách) 

 

  
Štrukturálne 

fondy ERDF (1) Kohézny fond (2) 
Celkom 

(3)=(1)+(2) 

2007 109 797 927,00 - 109 797 927,00 

2008 106 842 402,00 - 106 842 402,00 

2009 102 818 877,00 - 102 818 877,00 

2010 99 855 311,00 - 99 855 311,00 

2011 102 138 834,00 - 102 138 834,00 

2012 263 469 642,00 - 263 469 642,00 

2013 189 313 132,00 - 189 313 132,00 

Celkom 2007-2013 974 236 125,00 - 974 236 125,00 



 
 
 
Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa prioritných osí a zdrojov 
financovania (kapitola 8.2) 
 
Pôvodný text: 
(v EUR, v bežných cenách)  

 
EÚ 

zdroje 

(a) 

Národné 
zdroje 

(b)= (c)+ (d) 

Orientačné rozdelenie národných 
zdrojov 

Celkom 

(e) = (a)+(b) 

Miera 
spolufinan
covania 

(f)= 
(a)/(e) 

Pre informáciu 

Národné verejné 
zdroje 

(c) 

Súkromné 
zdroje * 

(d) 

EIB 

príspevok 

Iné 
zdroje 

Prioritná os č. 1 Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti 

Fond: ERDF 

437 320 000 77 174 118 77 174 118 0 514 494 118 85,00 % 0 0 

Prioritná os č. 2  Energetika 

Fond: ERDF 

168 836 400 29 794 659 29 794 659 0 198 631 059 85,00 % 0 0 

Prioritná os č. .3 Cestovný ruch 

Fond: ERDF 

146 680 000 25 884 706 25 884 706 0 172 564 706 85,00 % 0 0 

Prioritná os č. 4 Technická pomoc 

Fond. ERDF 

24 163 600 4 264 165 4 264 165 0 28 427 765 85,00 % 0 0 

Celkom 
777 000 000 137 117 648 137 117 648 0 914 117 648 85,00 % 0 0 

 

Nový text: 

EÚ Národné zdroje Orientačné rozdelenie národných 
zdrojov 

Celkom 

Miera 
spolufinan
covania 

Pre informáciu zdroje (b)= (c)+ (d) (e) = (a)+(b) (f)= (a)/(e) 

(a)   
Národné verejné 

zdroje 
Súkromné 
zdroje *     EIB 

Iné 
zdroje     (c) (d)     príspevok 

Prioritná os č. 1 
Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti 

586 070 000,00 103 424 118,00 103 424 118,00 0,00 689 494 118,00 85,00% 0,00 0,00 Fond: ERDF 
Prioritná os č. 2  
Energetika 

168 836 400,00 29 794 659,00 29 794 659,00 0,00 198 631 059,00 85,00% 0,00 0,00 Fond: ERDF 
Prioritná os č. .3 
Cestovný ruch 

189 180 000,00 33 384 706,00 33 384 706,00 0,00 222 564 706,00 85,00% 0,00 0,00 Fond: ERDF 

Prioritná os č. 4 
Technická pomoc 

30 149 725,00 5 320 540,00 5 320 540,00 0,00 35 470 265,00 85,00% 0,00 0,00 Fond. ERDF 
Celkom 974 236 125,00 171 924 023,00 171 924 023,00 0,00 1 146 160 148,00 85,00% 0,00 0,00 

 

Rozdelenie príspevku z fondu/fondov do kategórií pomoci zo ŠF 2007 – 2013 na úrovni 
OP (kapitola 8.3) 

Informatívne rozdelenie príspevku z fondu/fondov do kategórií dimenzie „Prioritná 
téma“ (kapitola 8.3.1) 



Pôvodný text: 

Kód kategórie 
Indikatívna suma prostriedkov 

(EUR) v rámci kategórie 

01* 18 365 680 

03* 74 686 200 

04* 34 144 390 

05* 50 745 920 

06* 48 760 480 

07* 61 565 480 

08 53 438 800 

09* 41 336 240 

12* 3 235 850 

14 5 000 000 

40* 24 457 405 

41* 24 547 405 

42* 41 247 406 

43* 78 584 184 

50 14 000 000 

54 10 700 000 

56 19 200 000 

57 38 300 500 

58 65 820 460 

59 26 200 000 

64* 18 500 000 

85 12 081 800 

86 12 081 800 

OP Spolu *  

(OP Spolu *�) 

777 000 000 

0 

 

Nový text: 

Kód kategórie 
Indikatívna suma prostriedkov 

(EUR) v rámci kategórie 

01* 18 365 680 



03* 122 202 333,00 

04* 34 144 390 

05* 50 745 920 

06* 79 782 402,00 

07* 100 734 075,00 

08* 87 437 117,00 

09* 67 634 783,00 

12* 3 235 850 

14* 8 181 051,00 

40* 24 457 405 

41* 24 547 405 

42* 41 247 406 

43* 78 584 184 

50 14 000 000 

54* 10 700 000 

56 19 200 000,00 

57 38 300 500,00 

58 65 820 460,00 

59 26 200 000,00 

64* 18 500 000,00 

85 14 989 517,00 

86 14 989 517,00 

OP Spolu *  

(OP Spolu *�) 

974 236 125,00 

0 

 

Informatívne rozdelenie príspevku z fondov do kategórií dimenzie „Forma finančného 
príspevku“ (kapitola 8.3.2) 

Pôvodný text: 

Kód kategórie 
Indikatívna suma prostriedkov 

(EUR) v rámci kategórie 

01 747 000 000 

02 10 000 000 

03 20 000 000 



Spolu 777 000 000 

 

Nový text: 

Kód kategórie 
Indikatívna suma prostriedkov 

(EUR) v rámci kategórie 

01 896 236 125 

02 78 000 000 

Spolu 974 236 125,00 

 

Informatívne rozdelenie príspevku z fondov do kategórií dimenzie  „Podporované 
územie“ (kapitola 8.3.3) 

Pôvodný text: 

Kód kategórie 
Indikatívna suma prostriedkov 

(EUR) v rámci kategórie 

01 374 500 000 

05 402 500 000 

Spolu 777 000 000 

 
Nový text: 

Kód kategórie 
Indikatívna suma prostriedkov 

(EUR) v rámci kategórie 

01 474 866 756,00 

05 499 369 369,00 

Spolu 974 236 125,00 

 
 
B. ZMENA MERATE ĽNÝCH UKAZOVATE ĽOV OP KAHR 
 
B.1 Doplnenie merateľných ukazovateľov OP KaHR a oprava roka cieľových hodnôt 
B.2 Úprava cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP KaHR 
 
Zmeny podľa bodov B.1 a B.2 sú uskutočnené v rámci jedného celku.  
 
INDIKÁTORY (kapitola 4.4) 
 
Tabuľka: Ukazovatele na úrovni globálneho cieľa OP KaHR  
 
Pôvodný text: 

 
Názov ukazovateľa Typ  

ukazovateľa 
Merná  

jednotka 
Špecifikácia  
ukazovateľa 

Východisková hodnota Cieľová 
hodnota 

Zdroj  



Rok Hodnota SR 2013 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 13 000 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 9 000 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 4 000 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 150 ITMS 

Počet podporených projektov výstup počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov okrem 
prioritnej osi 4 

2007 0 1 500 ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 

Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci všetkých prioritných osí a 
iniciatívy Jeremie 

2007 0 1 380 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 11 700 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 8 100 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 3 600 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výsledok/core mil. EUR 

Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov a 
následné investície nájomcov v 
priemyselných parkoch 

2007 0 370 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 105,8 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
dali relevantnú monitorovaciu 
správu v príslušnom roku voči 
hodnote, ktorú tieto podniky 
uviedli za rok 2007 

2007 100 109,6 ITMS 

Prírastok kapacity pre výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov  

výsledok/core MW 

Vypočíta sa ako súčet 
absolútnych prírastkov kapacít  
pre výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov 
všetkých relevantných 
podporených podnikov 

2007 0 75 ITMS 

 

Nový text: 

Názov ukazovateľa Typ  Merná  Špecifikácia  Východisková hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Zdroj  



ukazovateľa jednotka ukazovateľa Rok Hodnota SR 2015 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 15 100 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 10 550 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 4 550 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 170 ITMS 

Počet podporených projektov výstup počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov okrem 
prioritnej osi 4 

2007 0 1700 ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 

Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci všetkých prioritných osí a 
iniciatívy Jeremie 

2007 0 1 580 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 13 800 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 9 550 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 4 250 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výsledok/core mil. EUR 

Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov a 
následné investície nájomcov v 
priemyselných parkoch 

2007 0 430 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 115 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
predložili relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 120 ITMS 

Prírastok kapacity pre výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov  

výsledok/core MW 
Vypočíta sa ako súčet 
absolútnych prírastkov kapacít  
pre výrobu energie 

2007 0 75 ITMS 



z obnoviteľných zdrojov 
všetkých relevantných 
podporených podnikov 

Počet projektov podporujúcich 
obchod, podnikanie a nové 
technológie 

výsledok/core počet 

Počet projektov podporujúcich 
obchod, podnikanie a nové 
technológie v rámci prioritnej 
osi 1 a opatrenia 2.1 

2007 0 1 280 ITMS 

 

 
Tabuľka: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
OP KaHR 
 
Pôvodný text: 

 

Názov ukazovateľa Typ 
ukazovateľa 

Merná  
jednotka 

Špecifikácia ukazovateľa 
Východisková hodnota 

Cieľová 
hodnota Zdroj 

Rok Hodnota SR 2013 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 9 000 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 7 000 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 2 000 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 80 ITMS 

Počet podporených projektov  výstup počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov 

2007 0 1 100  ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 

Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci opatrení 1.1 a 1.3 vrátane 
projektov v rámci inciatívy 
Jeremie 

2007 0 1 000 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 6 700 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 5 700 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 1 000 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výsledok/core mil. EUR 
Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov 

2007 0 220 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 105,8 ITMS 



Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
dali relevantnú monitorovaciu 
správu v príslušnom roku voči 
hodnote, ktorú tieto podniky 
uviedli za rok 2007 

2007 100 109,6  ITMS 

Počet podporených projektov na 
podporu výskumu, vývoja a 
inovácií 

výstup/core počet 

Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v rámci 
opatrenia 1.3 vrátane iniciatívy 
Jeremie 

2007 0 300  ITMS 

Počet podporených nových 
podnikov 

výstup/core počet 
Počet podporených podnikov v 
rámci podopatrenia 1.1.2  

2007 0 250 ITMS 

 
 

Nový text: 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná  

jednotka 
Špecifikácia ukazovateľa 

Východisková hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Rok Hodnota SR 2015 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 10 800 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 8 400 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 2 400 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest vo výskume 
a vývoji 

výsledok/core počet 

Počet novovytvorených 
pracovných miest v 
podporených podnikoch 
s projektovou aktivitou 
zameranou na výskum a vývoj 
projektov podporených v rámci 
opatrenia 1.3  

2007 0 150 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 90 ITMS 

Počet podporených projektov  výstup počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov 

2007 0 1 200  ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 

Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci opatrení 1.1 a 1.3 vrátane 
projektov v rámci inciatívy 
Jeremie 

2007 0 1 100 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 8 500 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 7 100 ITMS 



Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 1 400 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výsledok/core mil. EUR 
Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov 

2007 0 250 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 115 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
predložili relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 120  ITMS 

Počet podporených projektov na 
podporu výskumu, vývoja a 
inovácií 

výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov výskumu 
a vývoja v rámci opatrenia 1.3 

2007 0 300  ITMS 

Počet podporených nových 
podnikov 

výstup/core počet 
Počet podporených podnikov v 
rámci podopatrenia 1.1.2  

2007 0 250 ITMS 

 

Tabuľka: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 Energetika OP KaHR 

Pôvodný text: 

Názov ukazovateľa 
Typ  

ukazovateľa 

Merná  

jednotka 
Špecifikácia ukazovateľa 

Východisková hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Rok Hodnota SR 2013 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 400 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 350 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 50 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 20 ITMS 

Počet podporených projektov  výstup počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov  

2007 0 200  ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci opatrenia 2.1  

2007 0 180 ITMS 



Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 360 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 315 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 45 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výstup/core mil. EUR 
Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov 

2007 0 75 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 105,8 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
dali relevantnú monitorovaciu 
správu v príslušnom roku voči 
hodnote, ktorú tieto podniky 
uviedli za rok 2007 

2007 100 109,6  ITMS 

Počet podporených projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie 

výstup/core počet 

Projekty v rámci opatrenia 2.1, 
ktorých výsledkom je výstavba 
alebo obstaranie zariadenia na 
výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov 

2007 0 110  ITMS 

Prírastok kapacity pre výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov  

výsledok/core MW 

Vypočíta sa ako súčet 
absolútnych prírastkov kapacít  
pre výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov 
všetkých relevantných 
podporených podnikov 

2007 0 75 ITMS 

Úspory energie získané 
realizáciou podporených 
projektov 

dopad TJ/rok 

Vypočíta sa ako súčet 
absolútnych úspor energie 
všetkých relevantných 
podporených podnikov 

2007 0 1 800 ITMS 

 
Nový text: 

Názov ukazovateľa 
Typ  

ukazovateľa 

Merná  

jednotka 
Špecifikácia ukazovateľa 

Východisková hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Rok Hodnota SR 2015 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 400 ITMS 



Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 350 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 50 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 20 ITMS 

Počet podporených projektov  výstup počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov  

2007 0 200  ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci opatrenia 2.1  

2007 0 180 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 360 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 315 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 45 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výstup/core mil. EUR 
Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov 

2007 0 75 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 105,8 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
dali relevantnú monitorovaciu 
správu v príslušnom roku voči 
hodnote, ktorú tieto podniky 
uviedli za rok 2007 

2007 100 109,6  ITMS 

Počet podporených projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie 

výstup/core počet 

Projekty v rámci opatrenia 2.1, 
ktorých výsledkom je výstavba 
alebo obstaranie zariadenia na 
výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov 

2007 0 110  ITMS 

Prírastok kapacity pre výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov  

výsledok/core MW 

Vypočíta sa ako súčet 
absolútnych prírastkov kapacít  
pre výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov 
všetkých relevantných 
podporených podnikov 

2007 0 75 ITMS 



Úspory energie získané 
realizáciou podporených 
projektov 

dopad TJ/rok 

Vypočíta sa ako súčet 
absolútnych úspor energie 
všetkých relevantných 
podporených podnikov 

2007 0 1 800 ITMS 

 
 

Tabuľka: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP KaHR 
 
Pôvodný text: 

 

Názov ukazovateľa Typ 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka Špecifikácia ukazovateľa 

Východisková hodnota Cieľová 
hodnota Zdroj  

Rok Hodnota SR 2013 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 3 600 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 1650 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 1950 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 50 ITMS 

Počet podporených projektov  výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov 

2007 0 200  ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci opatrenia 3.1 

2007 0 200 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 3 600 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 1650 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 1950 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výsledok/core mil. EUR 
Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov 

2007 0 75 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 105,8 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
dali relevantnú monitorovaciu 
správu v príslušnom roku voči 
hodnote, ktorú tieto podniky 
uviedli za rok 2007 

2007 100 109,6  ITMS 

 

Nový text: 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Špecifikácia ukazovateľa 

Východisková hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Zdroj  

Rok Hodnota SR 2015 



Počet novovytvorených 
pracovných miest 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 3 900 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 1 755 ITMS 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 2 145 ITMS 

Počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta na plný úväzok 

2007 0 55 ITMS 

Počet podporených projektov  výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov 

2007 0 220  ITMS 

Počet podporených projektov na 
pomoc malým a stredným 
podnikom 

výstup/core počet 
Počet podporených a riadne 
ukončených projektov v MSP v 
rámci opatrenia 3.1 

2007 0 220 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 3 900 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (muži) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 1 755 ITMS 

Počet vytvorených nových 
pracovných miest v MSP v 
dôsledku realizácie podporených 
projektov (ženy) 

výsledok/core počet 
Novovytvorené a obsadené 
pracovné miesta v MSP na plný 
úväzok 

2007 0 2 145 ITMS 

Súkromné investície do 
realizovaných projektov  

výsledok/core mil. EUR 
Investície prijímateľov z 
podnikateľského sektora do 
podporených projektov 

2007 0 80 ITMS 

Nárast pridanej hodnoty v 
podporených podnikoch 

dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu pridanej hodnoty 
všetkých podporených 
podnikov, ktoré dali relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 115 ITMS 

Nárast tržieb dopad % 

Vypočíta sa ako relatívna 
hodnota súčtu tržieb všetkých 
podporených podnikov, ktoré 
predložili relevantnú 
monitorovaciu správu 
v príslušnom roku voči hodnote, 
ktorú tieto podniky uviedli za 
rok 2007 

2007 100 120  ITMS 

 

C. ZMENA SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU POD RIADIACIM 
ORGÁNOM  

Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom (kapitola 9.3.1) 
 
Pôvodný text: 



MH SR využíva sieť existujúcich implementačných agentúr ako sprostredkovateľských 
orgánov pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), ktoré sú v pôsobnosti MH SR a svojim 
vecným zameraním nadväzujú na opatrenia operačného programu. Úlohu SORO plnia 
nasledovné agentúry: 

• Slovenská inovačná a energetická agentúra; 
• Slovenská agentúra pre cestovný ruch; 
• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
• Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

 

Nový text: 

MH SR využíva sieť existujúcich implementačných agentúr ako sprostredkovateľských 
orgánov pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), ktoré sú v pôsobnosti MH SR a svojim 
vecným zameraním nadväzujú na opatrenia operačného programu. Úlohu SORO plnia 
nasledovné agentúry: 

• Slovenská inovačná a energetická agentúra; 
• Slovenská agentúra pre cestovný ruch; 

 
Riadenie OP KaHR v podmienkach RO (MH SR) – schéma 

V texte boli nahradené sprostredkovateľské agentúry: Národná agentúra pre rozvoj malých 
a stredných podnikov a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu za Slovenskú 
inovačnú a energetickú agentúru. 

Zapojenie orgánov regionálnej a miestnej samosprávy (kapitola 9.1.4) 
 
Nasledovný text bol odstránený: 
 
Jednotlivé VÚC v rámci hodnotiaceho procesu zabezpečujú vydávanie stanovísk 
k predkladaných žiadostiam o poskytnutie pomoci z fondov z hľadiska súladu s Programom 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušného kraja. Stanovisko VÚC je 
povinnou súčasťou žiadosti o poskytnutie pomoci z fondov. 


