
 
 Príloha č. 5 vyzvania  

 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym princípom 

Typ aktivity - Podpora programov zdravotno-výchovnej osvety obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít zameraných na oblasti ako napr.: 
osobná hygiena a starostlivosť o vlastné zdravie výchova k rodičovstvu ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia, starostlivosť o dieťa, prevencia infekčných ochorení 
manipulácia s potravinami, ochrana životného prostredia, prevencia úrazov a nehôd a pod. 

 
Hlavná aktivita Povinné merateľné 

ukazovatele 
Definícia povinného 

merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Typ 

závislosti 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP RMŽ 

a ND 

Realizácia a rozvoj zdravotnej 
mediácie a osvety v MRK s 
primárnym zameraním na 

pandémiu Covid 19 
 

P0545 - Počet zamestnancov v 
oblasti poskytovania zdravotno 
– výchovnej osvety, prevencie 
a poradenstva 

Počet osôb, ktoré sa počas 
realizácie projektu zamestnali v 
oblasti zdravotno-výchovnej 
osvety, prevencie a 
poradenstva. 

osoby súčet počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 

projektu 

áno áno 

P0381 - Počet osôb z MRK 
zamestnaných v oblasti 
poskytovania zdravotno – 
výchovnej osvety, prevencie a 
poradenstva 

Počet osôb MRK, ktoré sa počas 
realizácie projektu zamestnali v 
oblasti zdravotno-výchovnej 
osvety, prevencie a 
poradenstva. 

osoby súčet počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 

projektu 

áno áno 

PCV30 - Hodnota opatrení ESF 
zameraných na boj s 
pandémiou COVID-19 alebo na 
zmierňovanie jej následkov 
(celkové verejné výdavky) 

Celková suma verejných 
oprávnených výdavkov (celkové 
oprávnené výdavky bez 
vlastných zdrojov - 
súkromných) vynaložených na 
opatrenia ESF zamerané na boj 
s pandémiou COVID-19 alebo 
na zmierňovanie jej následkov. 

EUR súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 

projektu 

áno áno 

PCV01 - Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov 

Celková suma verejných 
oprávnených nákladov (celkové 
oprávnené náklady bez 
vlastných zdrojov súkromných) 
vynaložených na nakúp 
osobných ochranných 
prostriedkov. 

EUR súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 

projektu 

nie nie 

 



 

 
 

Hlavná aktivita Povinné merateľné 
ukazovatele 

Definícia povinného 
merateľného ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Typ 
závislosti 

Čas plnenia 
Relevancia k HP 

HP UR 
HP RMŽ 

a ND 

Realizácia a rozvoj zdravotnej 
mediácie a osvety v MRK s 
primárnym zameraním na 

pandémiu Covid 19 

P0361 – Počet projektov 
zameraných na verejné správy 
alebo sociálne služby na 
vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni 

Počet projektov podporovaných 
z ESF zameraných na posilnenie 
inštitucionálnych kapacít a 
efektívnej verejnej správy. 
"Verejná správa a sociálne 
služby" možno chápať ako 
akýkoľvek verejný alebo 
súkromný subjekt, ktorý 
poskytuje verejnú službu. To je 
dôležité pre niektoré členské 
štáty, pretože môžu existovať 
služby, ktoré sú vykonávané 
externe prostredníctvom 
veľkých súkromných alebo 
polosúkromných 
poskytovateľov, t.j. súkromné 
orgány s verejnou funkciou. 
Ukazovateľ sa vypočíta ako 
súčet počtu projektov 
podporovaných z ESF 
zameraných na posilnenie 
inštitucionálnych kapacít a 
efektívnej verejnej správy. 

počet súčet 

počas realizácie 
projektu, najneskôr ku 
koncu realizácie aktivít 

projektu 

nie áno 

 
 


