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Príloha č. 7 vyzvania 

Zoznam sledovaných údajov 
 

A. Zoznam sledovaných údajov projektu počas realizácie projektu viazaných na hlavnú aktivitu projektu
1
 

 
1. Typ aktivity - Podpora monitorovacieho systému vyhodnocujúceho efektívnosť nástrojov politík a ich dosah na MRK 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
systému 
monitorovania, 
hodnotenia a zberu 
dát o inkluzívnych 
politikách zameraných 
na socioekonomické 
podmienky života 
rómskej populácie, 
predovšetkým MRK 

Počet inštitúcii štátnej a verejnej správy 
spolupracujúcimi s projektom 

Počet inštitúcií štátnej a verejnej správy, s ktorými prijímateľ spolupracoval na pravidelnom zbere 
administratívnych dát v rámci realizácie projektu 

Počet špecializovaných zisťovaní EU SILC Počet zisťovaní EU SILC t.j. zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v prostredí MRK, 
realizovaných v rámci projektu 

Počet správ o kvalite zisťovania EU SILC-
MRK 

Počet správ o kvalite zisťovania EU SILC-MRK 

Počet analytických správ/publikácii z EU 
SILC-MRK 

Počet analytických správ/publikácii z EU SILC-MRK 

Počet aktualizácii Atlasu RK  Počet celkových alebo čiastkových aktualizácii Atlasu RK uskutočnených v rámci projektu. Do 
počtu sa započítavajú iba zverejnené verzie aktualizácie Atlasu RK na webovej stránke prijímateľa 

Počet technických správ v rámci 
aktualizácie Atlasu RK 

Počet technických správ z výkonu zisťovania v rámci aktualizácie Atlasu RK 

Počet databáz vytvorených v rámci 
aktualizácie Atlasu RK 

Počet databáz vo formáte MS Excel na úrovni obcí vytvorených v rámci aktualizácie Atlasu RK 

Počet analytických správ v rámci 
aktualizácie Atlasu RK 

Počet analytických správ/publikácii v rámci aktualizácie Atlasu RK 

Počet tematických kvantitatívnych a 
kvalitatívnych zisťovaní 

Počet tematických kvantitatívnych a kvalitatívnych zisťovaní  

 

 

                                                 
1
 Do súčtu sa každá hodnota započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotnej realizácie resp. prvotného vstupu do projektu. Pri ukončení projektu a predložení 

monitorovacej správy s príznakom „záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných hodnôt.  
Príklad: V čase predloženia monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údajov k ŽoP“ prijímateľ začal vypracovávať dva analytické správy, avšak ešte nie sú ukončené. V položke „Počet 
analytických správ v rámci aktualizácie Atlasu RK“ teda uvedenie „0“.  V čase predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s 
príznakom výročná“ prijímateľ už dokončil tie dve analytické správy a okrem nich zrealizoval aj tretiu analytickú správu a teda v položke „Počet analytických správ v rámci aktualizácie Atlasu 
RK“ teda uvedenie „3“. V čase predkladania  ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s príznakom výročná“ prijímateľ dokončil ďalšiu 
analytickú správu a teda v položke „Počet analytických správ v rámci aktualizácie Atlasu RK“ teda uvedenie „1“. V čase predkladania „Monitorovacej správy s príznakom záverečná“ prijímateľ 
uvedie hodnotu, ktorá je súčtom hodnôt z jednotlivých monitorovacích správ t.j. v tomto prípade prijímateľ uvedie v položke „Počet analytických správ v rámci aktualizácie Atlasu RK“ hodnotu 
„4“.  
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
systému 
monitorovania, 
hodnotenia a zberu 
dát o inkluzívnych 
politikách zameraných 
na socioekonomické 
podmienky života 
rómskej populácie, 
predovšetkým MRK 

Hodnotiaca správa „Stratégie“ Počet hodnotiacich správ vypracovaných s cieľom vyhodnotiť efektívnosť nástrojov politík a ich 
dosah na MRK v rámci plnenia cieľov a akčných plánov stanovených v Stratégii SR pre integráciu 
Rómov do roku 2020 

Počet monitorovacích správ „Stratégie“ Počet monitorovacích správ vypracovaných s cieľom monitorovať efektívnosť nástrojov politík a 
ich dosah na MRK v rámci plnenia cieľov a akčných plánov stanovených v Stratégii SR pre 
integráciu Rómov do roku 2020 

Počet monitorovacích správ „Rady“  Počet monitorovacích správ vypracovaných na základe sledovania plnenia úloh vyplývajúcich z 
Odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 
378/01 

Počet informačných on-line portálov Počet informačných portálov slúžiacich odbornej a širokej verejnosti s cieľom informovať 
o výsledkoch/výstupoch projektu a zozbieraných a vyhodnotených údajoch súvisiacich s MRK 

 
 
B: Zoznam sledovaných údajov projektu v čase implementácie projektu resp. predkladania následnej monitorovacej správy viazaných na hlavnú aktivitu

2
 

 
1. Typ aktivity - Podpora monitorovacieho systému vyhodnocujúceho efektívnosť nástrojov politík a ich dosah na MRK 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
systému 
monitorovania, 
hodnotenia a zberu 
dát o inkluzívnych 
politikách zameraných 
na socioekonomické 
podmienky života 
rómskej populácie, 
predovšetkým MRK 

Počet rómskych obydlí s dobrými 
podmienkami bývania  

Počet rómskych obydlí v koncentráciách uvedených v Atlase RK 2013 (resp. v jeho aktualizovanej 
verzii), ktoré využívajú dobré formy bývania. Za dobré bývanie sa považuje skolaudované obydlie, 
resp. iným spôsobom, v súlade so zákonom ukončená a zdokumentovaná renovácia obydlia z 
dôvodu odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z platnej legislatívy 

Podiel domácností MRK s prístupom 
k pitnej vode 

Percentuálny podiel domácností/obydlí MRK s prístupom k pitnej vode k celkovému počtu 
domácností/obydlí MRK v danom území 

                                                 
2 

Odpočet týchto Sledovaných údajov je možný tak na konci realizácie projektu (v rámci Monitorovacej správy s príznakom „záverečná“) alebo v rámci Následnej monitorovacej správy a to 
podľa uváženia budúceho prijímateľa (ak budú dostupné hodnoty v čase ukončenia projektu, je možné ich uviesť v rámci vykazovania Sledovaných údajov v Monitorovacej správe s príznakom 
„záverečná“; ak hodnoty budú dostupné až po ukončení projektu, je možné ich uviesť v rámci vykazovania Sledovaných údajov v Následnej monitorovacej správe). 
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
systému 
monitorovania, 
hodnotenia a zberu 
dát o inkluzívnych 
politikách zameraných 
na socioekonomické 
podmienky života 
rómskej populácie, 
predovšetkým MRK 

Počet príslušníkov MRK, ktorí 6 mesiacov 
po ukončení projektov využili služby 
komunitných centier 

Počet príslušníkov MRK, ktorí po 6 mesiacoch od ukončenia projektov realizovaných v rámci 
špecifického cieľa 6.1.3 PO6 OP ĽZ (výstavba/rekonštrukcia KC) využili služby podporených KC. Do 
hodnoty sa započítavajú iba tie osoby, ktoré využili služby KC počnúc od 7-meho mesiaca od 
ukončenia jednotlivých projektov na výstavbu/rekonštrukciu KC. Osoby, ktoré KC navštívili 
v prvých 6 mesiacoch (vrátane 6-teho mesiaca) sa do hodnoty nezapočítavajú. Každá osoba sa do 
hodnoty započítava iba raz za celé sledované obdobie t.j. od 7-meho mesiaca od ukončenia 
výstavby/rekonštrukcie KC po ukončenie monitorovaného obdobia 

Počet detí z MRK vo vekovej kategórii 3 
– 6 rokov, ktoré absolvovali jeden ročník 
predškolského vzdelávania 

Počet detí z MRK z kategórie vekových ročníkov 3 - 6 rokov vrátane, ktoré absolvovali jeden ročník 
predškolského vzdelávania v zariadeniach podporených v rámci špecifického cieľa 6.1.2. PO6 OP 
ĽZ. Každé dieťa sa do hodnoty započítava iba raz a to v čase prvotného vstupu do hodnoty. Dieťa, 
ktoré navštevovalo predškolské vzdelávanie, následne navštevovanie prerušilo (či už s udaním 
dôvodu alebo bez udania dôvodu a bez ohľadu na dĺžku prerušenia navštevovania zariadenia) 
a opakovane navštevuje to isté, alebo iné zariadenie (v tej istej alebo v inej obci) sa do hodnoty 
opakovane nezapočítava 

Miera nezamestnanosti rómskej 
populácie v rómskych koncentráciách vo 
veku 15 – 64 rokov 

Percentuálny podiel nezamestnanosti rómskej populácie vo veku 15 - 64 rokov v rómskych 
koncentráciách uvedených v Atlase RK 2013 (resp. v jeho aktualizovanej verzii) k celkovému počtu 
rómskej populácie v uvedených koncentráciách. Každá osoba sa do hodnoty započítava iba raz a to 
v čase prvotného vstupu do hodnoty 

 
Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je uvedený vyššie. Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových 
merateľných ukazovateľov. . Sledované údaje projektu je potrebné monitorovať pre potreby tvorby databáz pre externé hodnotenie na úrovni programu v  zmysle Plánu 
hodnotení OP ĽZ na programové obdobie 2014-2020.  
Úspešný žiadateľ v pozícii prijímateľa bude rozhodnutím o schválení ŽoNFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích 
dokumentov: 

 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 

 Doplňujúce monitorovacie údaje 

 Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“ 

 Následná monitorovacia správa projektu 
 
Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích dokumentoch v požadovanej tabuľkovej forme, pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje 
za každú realizovanú hlavnú aktivitu projektu. 
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Sledované údaje bude žiadateľ ako budúci prijímateľ poskytovať počas implementácie projektu a počas udržateľnosti projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje 
cieľovú hodnotu sledovaných údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP.  
V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah sledovaných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto  údajov bude prebiehať v súlade 
s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. 
Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.  
 

 
Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu

1
 

Hlavná aktivita
2
 Sledovaný údaj projektu

3
 Počet 

 
  

  

 

                                                 
1
 Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných vo vyzvaní  

2
 Prijímateľ vykazuje sledované údaje za každú hlavnú aktivitu realizovanú v rámci projektu 

3
 Prijímateľ uvedie sledovaný údaj definovaný pre danú hlavnú aktivitu v zmysle zoznamu sledovaných údajov 


