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Príloha č. 6 vyzvania 
 

Zoznam sledovaných údajov projektu počas realizácie projektu podľa hlavných aktivít
1
 

 

Typ aktivity - podpora systematického poskytovania služieb a asistencie prostredníctvom programu komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy v obciach s 
prítomnosťou separovaných a segregovaných MRK 

Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Počet obcí zapojených do realizácie do projektu Súčet počtu obcí s prítomnosťou MRK, ktoré boli zapojené do realizácie aktivít projektu 

Počet partnerov zapojených do projektu Súčet počtu partnerov zapojených do realizácie aktivít projektu.  
Do súčtu sa započítavajú všetky subjekty zapojené do realizácie aktivít projektu, ktoré majú v projekte 
štatút partnera 

Počet aktivít realizovaných partnermi projektu Súčet počtu aktivít realizovaných partnermi. Do súčtu sa započítavajú všetky aktivity, do realizácie 
ktorých boli partneri zapojení. Partnerom sa rozumie subjekt, ktorý má v projekte štatút partnera 

Počet iných subjektov zapojených do projektu Súčet počtu iných subjektov (sociálni partneri, mimovládne organizácie apod.), zapojených do 
realizácie aktivít projektu. Do súčtu sa započítavajú všetky subjekty (sociálni partneri, mimovládne 
organizácie apod.) zapojené do realizácie aktivít projektu i keď sa na realizácii podieľali iba čiastočne. 
Do súčtu sa nezapočítavajú subjekty so štatútom partnera  

Počet aktivít realizovaných inými subjektmi Súčet počtu aktivít realizovaných inými subjektmi (sociálni partneri, mimovládne organizácie apod.). 
Do súčtu sa započítavajú všetky aktivity, do realizácie ktorých boli zapojené iné subjekty (sociálni 
partneri, mimovládne organizácie apod.). Do súčtu sa nezapočítavajú subjekty so štatútom partnera 

Počet inštitúcií/organizácií v oblasti zdravotnej starostlivosti 
a verejného zdravotníctva zapojených do projektu  

Súčet počtu inštitúcii/organizácii pôsobiacich v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného 
zdravotníctva zapojených do realizácie aktivít projektu. Do súčtu sa započítavajú všetky subjekty bez 
ohľadu na to, či majú/nemajú štatút partnera 

Počet aktivít projektu realizovaných inštitúciami/organizáciami 
v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva 

Súčet počtu aktivít realizovaných inštitúciami/organizáciami pôsobiacimi v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a verejného zdravotníctva. Do súčtu sa započítavajú všetky aktivity, do realizácie ktorých 
boli zapojené inštitúcie/organizácie pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného 
zdravotníctva. Do súčtu sa započítavajú všetky subjekty bez ohľadu na to, či majú/nemajú štatút 
partnera 

                                                 
1 Do súčtu sa každá hodnota započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotnej realizácie. 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 zapojil 50 obcí. V položke „Počet obcí zapojených do realizácie projektu“ teda uvedenie hodnotu „50“.  V čase 
predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s príznakom výročná“ prijímateľ zapojil ďalších 30 obcí a teda v položke „Počet obcí zapojených do 
realizácie projektu“ uvedenie hodnotu „30“. 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 obcí zapojených do realizácie projektu“ hodnotu „80“. 
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Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Počet služieb poskytovaných zapojenými 
inštitúciami/organizáciami (mimo partnerov a mimo MVO) v 
oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva 

Súčet počtu služieb poskytovaných inštitúciami/organizáciami pôsobiacimi v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a verejného zdravotníctva. Do súčtu sa započítavajú všetky služby poskytované 
inštitúciami/organizáciami pôsobiacimi v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva 
bez ohľadu na to, či majú/nemajú štatút partnera 

Počet asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc na 
gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach 

Súčet počtu asistentov osvety zdravia, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície 
poskytovateľa/realizátora aktivít na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach 

Počet asistentov osvety zdravia MRK v prostredí nemocníc na 
gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach 

Súčet počtu asistentov osvety zdravia MRK, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície 
poskytovateľa/realizátora aktivít na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach 

Počet asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc na 
detských  oddeleniach 

Súčet počtu asistentov osvety zdravia, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície 
poskytovateľa/realizátora aktivít na detských oddeleniach 

Počet asistentov osvety zdravia MRK v prostredí nemocníc na 
detských  oddeleniach 

Súčet počtu asistentov osvety zdravia MRK, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície 
poskytovateľa/realizátora aktivít na detských oddeleniach 

Počet rodín MRK zapojených do aktivít na zdravotnú 
starostlivosť, osvetu a zabezpečenie minimálnych hygienických 
štandardov 

Súčet počtu rodín MRK, ktoré boli zapojené do aktivít na zdravotnú starostlivosť, osvetu a 
zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov. Do súčtu sa započítava každá rodina MRK, ktorá 
bola zapojená minimálne do jednej z aktivít, t.j. buď na zdravotnú starostlivosť, alebo na osvetu alebo 
na zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov. Rodina zapojená do viacerých aktivít sa do 
súčtu započítava iba raz. 

Počet programov na osvetu Súčet počtu programov zameraných na zdravotnú osvetu, ktoré sa realizovali v rámci projektu 

Počet aktivít zameraných na osvetu Súčet počtu aktivít zameraných na zdravotnú osvetu realizovaných v rámci programov zameraných na 
zdravotnú osvetu 

Počet osôb MRK zapojených ako poskytovateľ do aktivít 
zameraných na osvetu 

Súčet počtu osôb MRK, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície poskytovateľa/realizátora 
aktivít zameraných na zdravotnú osvetu 

Počet osôb MRK zapojených ako prijímateľ do aktivít 
zameraných na osvetu 

Súčet počtu osôb MRK, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície prijímateľa aktivít/služieb 
zameraných na zdravotnú  

Počet programov na zabezpečenie minimálnych hygienických 
štandardov 

Súčet počtu programov zameraných na zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov, ktoré sa 
realizovali v rámci projektu 

Počet aktivít zameraných na zabezpečenie minimálnych 
hygienických štandardov 

Súčet počtu aktivít zameraných na zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov realizovaných 
v rámci programov zameraných na zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov 

Počet osôb MRK zapojených ako poskytovateľ do aktivít na 
zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov 

Súčet počtu osôb MRK, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície poskytovateľa/realizátora 
aktivít zameraných na zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov 

Počet osôb MRK zapojených ako prijímateľ do aktivít na 
zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov 

Súčet počtu osôb MRK, ktorí boli zapojení do realizácie projektu z pozície prijímateľa aktivít/služieb 
zameraných na zabezpečenie minimálnych hygienických štandardov 

 



 

3 
 

Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Počet novovytvorených pracovných miest  Súčet počtu novovytvorených pracovných miest vytvorených  v rámci realizácie projektu. Do súčtu za 
zarátava iba pracovné miesto, ktoré nebolo vytvorené v rámci realizácie predchádzajúcich projektov z 
EÚ zdrojov a/alebo národných zdrojov a vzniklo až v dôsledku realizácie súčasného projektu. Do súčtu 
sa zarátavajú vytvorené pracovné miesta bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, 
tretinový a pod.) 

Počet novovytvorených pracovných miest pre osoby MRK Súčet počtu novovytvorených pracovných miest pre osoby MRK vytvorených  v rámci realizácie 
projektu. Do súčtu za zarátava iba pracovné miesto, ktoré nebolo vytvorené v rámci realizácie 
predchádzajúcich projektov z EU zdrojov a/alebo národných zdrojov  
a vzniklo až v dôsledku realizácie súčasného projektu. Do súčtu sa zarátavajú vytvorené pracovné 
miesta pre osoby MRK bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.) 

Počet udržaných pracovných miest  Súčet počtu pracovných miest, ktoré realizáciou aktivít projektu zabezpečujú kontinuitu medzi PO 
2007-2013 a PO 2014-2020 t.j. pracovné miesto bolo vytvorené v rámci NP ZK a je zachované 
prostredníctvom aktuálneho projektu. Do súčtu sa zarátavajú vytvorené pracovné miesta bez ohľadu 
na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.) 

Počet udržaných pracovných miest pre osoby MRK Súčet počtu pracovných miest pre osoby MRK, ktoré realizáciou aktivít projektu zabezpečujú 
kontinuitu medzi PO 2007-2013 a PO 2014-2020 t.j. pracovné miesto bolo vytvorené v rámci NP ZK a 
je zachované prostredníctvom aktuálneho projektu. Do súčtu sa zarátavajú vytvorené pracovné 
miesta pre osoby MRK bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.) 

Počet minimálnych hygienických štandardov  Súčet počtu minimálnych hygienických štandardov, ktoré boli predstavené v obciach s prítomnosťou 
MRK 

Počet vzdelávacích modulov realizovaných v rámci projektu Súčet počtu vzdelávacích modulov, ktoré sa realizovali v rámci projektu. Do počtu sa započítavajú 
všetky vzdelávacie moduly bez ohľadu na zameranie predmetu vzdelávania 

Počet vzdelávacích aktivít v oblasti zdravotnej starostlivosti Súčet počtu vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci projektu zameraných na oblasť zdravotnej 
starostlivosti 

Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti 

Súčet počtu osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti zdravotnej 
starostlivosti 

Počet osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
zdravotnej starostlivosti 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti zdravotnej 
starostlivosti 

Počet vzdelávacích aktivít v oblasti komunikácie Súčet počtu vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci projektu zameraných na oblasť komunikáciu 

Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
komunikácie 

Súčet počtu osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti komunikácie 

Počet osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
komunikácie 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti 
komunikácie 
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Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Počet vzdelávacích aktivít v oblasti práce s rómskou komunitou Súčet počtu vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci projektu zameraných na oblasť práce 
s rómskou komunitou 

Počet osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
komunikácie 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti 
komunikácie 

Počet vzdelávacích aktivít v oblasti práce s rómskou komunitou Súčet počtu vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci projektu zameraných na oblasť práce 
s rómskou komunitou 

Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti práce 
s rómskou komunitou 

Súčet počtu osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti práce 
s rómskou komunitou 

Počet osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti práce 
s rómskou komunitou 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti práce 
s rómskou komunitou 

Počet vzdelávacích aktivít na vykonávanie zdravotnej osvety 
v teréne 

Súčet počtu vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci projektu zameraných na vykonávanie 
zdravotnej osvety v teréne 

Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti vykonávania 
zdravotnej osvety v teréne 

Súčet počtu osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti zdravotnej 
osvety v teréne 

Počet osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
vykonávania zdravotnej osvety 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti zdravotnej 
osvety v teréne 

Počet vzdelávacích aktivít v oblasti implementácie projektov 
z fondov EÚ 

Súčet počtu vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci projektu zameraných na oblasť implementácie 
projektov z fondov EÚ 

Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
implementácie projektov z fondov EÚ 

Súčet počtu osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti implementácie 
projektov z fondov EÚ 

Počet osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie v oblasti 
implementácie projektov z fondov EÚ 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré absolvovali vzdelávanie realizované v rámci projektu v oblasti 
implementácie projektov z fondov EÚ 

Počet workshopov s ÚVZ Súčet počtu workshopov realizovaných v rámci projektu v spolupráci s Ústavom verejného 
zdravotníctva 

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili workshopov s ÚVZ Súčet počtu osôb, ktoré sa zúčastnili workshopov realizovaných v rámci projektu v spolupráci 
s Ústavom verejného zdravotníctva 

Počet osôb MRK, ktoré sa zúčastnili workshopov s ÚVZ Súčet počtu osôb MRK, ktoré sa zúčastnili workshopov realizovaných v rámci projektu v spolupráci 
s Ústavom verejného zdravotníctva 

Počet nových sociálnych determinantov zdravia Súčet počtu nových sociálnych determinantov zdravia, ktoré boli identifikované v rámci realizácie 
projektu 

Počet funkčných monitorovacích systémov zdravia 
v osídleniach MRK 

Súčet počtu plne funkčných monitorovacích systémov zdravia v osídleniach MRK, determinantov 
zdravia, ako aj rozdielov v zdravotnom stave a súvisiacich determinantoch medzi MRK a ostatnou 
populáciou, vytvorených realizáciou projektu 
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Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Počet monitorovacích správ v oblasti zdravia v osídleniach MRK Súčet počtu monitorovacích správ monitorujúcich oblasť zdravia v osídleniach MRK. Do súčtu sa 
započítavajú iba monitorovacie správy vypracované v rámci zriadeného monitorovacieho systému 
zdravia v osídleniach MRK v rámci realizácie projektu. 

Počet navrhnutých intervenčných opatrení v oblasti zdravia 
MRK 

Súčet počtu intervenčných opatrení zameraných na znižovanie rozdielov v zdraví medzi MRK a 
ostatnou populáciou navrhnutých v rámci realizácie projektu 

Počet hodnotiacich správ v oblasti zdravia v osídleniach MRK 
 

Súčet počtu hodnotiacich správ vyhodnocujúcich oblasť zdravia v osídleniach MRK. Do súčtu sa 
započítavajú iba hodnotiace správy vypracované v rámci zriadeného monitorovacieho systému 
zdravia v osídleniach MRK v rámci realizácie projektu. 

Počet návrhov/odporúčaní na opatrenia na zmenu/vylepšenie 
nástrojov politík v oblasti zdravia s dosahom na MRK 

Súčet počtu návrhov/odporúčaní na opatrenia na zmenu/vylepšenie nástrojov politík v oblasti zdravia 
s dosahom na MRK navrhnutých/odporučených v rámci realizácie projektu 

 

Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 
SO identifikoval v závislosti od typu aktivity 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 Zmluvou o NFP 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 realizovanú hlavnú aktivitu projektu. 
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 Zmluve o NFP. 
Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v Príručke pre prijímateľa (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty).   
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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 výzve 

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

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


