
  
Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve  

 

Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu  

1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom1: Národný bezpečnostný úrad 

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu 

 zoznam hlavných aktivít (HA) realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

1. 
Aktivita č. 1: Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách 

verejnej správy 
V rozsahu vymedzenom v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP/ Rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP Opis projektu“ 

B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu 

 zoznam podporných aktivít (PA) realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

1. - - 

 

2. Časový rámec Realizácie aktivít Projektu Partnerom  

Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu2 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:  11/2019 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:  06/2021 

 zoznam hlavných aktivít (HA) 
obdobie realizácie príslušnej HA 

začatie ukončenie 

1.  
Aktivita č. 1: Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách 

verejnej správy 
11/2019 06/2021 

Podporné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu 

                                                 
1 Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve 

o poskytnutí NFP 
2 Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve 

o poskytnutí NFP 



Začatie realizácie podporných aktivít Projektu3:  - 

Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu4:  - 

 zoznam podporných aktivít (PA) 
obdobie realizácie príslušnej PA 

začatie ukončenie 

1.  - - - 

 

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve) 

 

Kód 
Názov 

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Cieľová 

hodnota 

ukazovateľa 

Čas 

plnenia 

Príznak 

rizika 

Hlavná aktivita, 

ktorou sa prispieva 

k dosiahnutiu 

ukazovateľa5 

Relevancia 

k HP6 

P0254 Počet 

organizácií, 

ktoré získali 

podporu 

a zaviedli 

systém riadenia 

kvality 
 

Počet organizácií VS, ktoré na základe 

podpory z OP EVS zaviedli alebo udržali 

systém manažérstva kvality. Za zavedenie 

systému manažmentu kvality sa považuje 

získanie alebo obnova certifikátu. 

Organizáciou VS sa rozumejú orgány 

štátnej správy, územnej a miestnej 

samosprávy a ostatné verejno - právne 

inštitúcie založené osobitným predpisom. 

počet 1 06/2021 N/A A1 N/A 

P0595 Počet 

zrealizovaných 

školení, kurzov, 

seminárov 

a iných 

vzdelávacích 

aktivít 

Počet zrealizovaných školení, kurzov, 

seminárov a iných vzdelávacích aktivít 

v rámci projektu. 

počet 3 06/2021 N/A A1 UR, RN 

                                                 
3 Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyzvaní/Výzve, kód ............. 
4 Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými v článku 12 ods. 1 písm. b) VP, resp. v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP a v súlade s Prílohou č. 2 

k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. Prílohou č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
5 Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy 
6 Ak nie je relevantné, uvádza sa N/A 



P0722 Počet 

úspešných 

absolventov 

vzdelávacích 

aktivít 

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít, 

ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie. 

Úspešným absolventom sa rozumie každý 

účastník vzdelávania (frekventant), ktorý 

splnil stanovené podmienky úspešnosti 

vzdelávania (napr. úspešne absolvoval 

záverečnú skúšku, získal certifikát, 

absolvoval stanovený rozsah vzdelávania 

a pod.) 

počet 13 06/2021 N/A A1 UR, RN 

P0729 Počet osôb 

zapojených 

do vzdelávania 

Počet osôb, ktoré sú zapojené 

do vzdelávacích aktivít v rámci projektu. 

Za osobu zapojenú do vzdelávacích aktivít 

sa rozumie každý frekventant zapojený do 

vzdelávania bez ohľadu na rozsah jeho 

účasti alebo splnenia podmienok 

pre úspešné absolvovanie vzdelávania. 

Zapojené osoby sa vypočítajú ako súčet 

zapojených osôb do vzdelávania, vrátane 

osôb, ktoré neabsolvovali záverečnú 

skúšku, nezúčastnili sa záverečnej skúšky, 

neabsolvovali vzdelávania v stanovenom 

rozsahu a pod. 

počet 15 06/2021 N/A A1 UR, RN 

 

4. Iné údaje alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na dosiahnutie cieľa Projektu Realizáciou hlavných aktivít Projektu Partnerom: 

Počet udelených medzinárodne uznávaného titulu „Efektívny používateľ modelu CAF“ 


