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  Príloha č. 5 výzvy  

Zoznam sledovaných údajov projektu 
 

Zoznam sledovaných údajov počas realizácie projektu podľa hlavných aktivít1 
 
 
 
1. Typ aktivity - Podpora modernizácie a rekonštrukcie KC 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Modernizácia 
a rekonštrukcia KC 
 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC  

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC  

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC a predtým ho nenavštevovali 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC a predtým ho 
nenavštevovali 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC a predtým ho nenavštevovali 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC a predtým ho 
nenavštevovali 

Počet osôb MRK, ktoré boli zamestnané v rámci projektu Súčet počtu osôb MRK, ktoré boli zamestnané v rámci uplatňovania sociálneho aspektu vo 
verejných obstarávaniach počas realizácie projektu 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Do súčtu sa každá osoba započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase vstupu do projektu. Pri ukončení projektu a predložení monitorovacej správy 
s príznakom „záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných osôb.  
Príklad: V čase predloženia monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údajov k ŽoP“ už prijímateľ začal realizovať a počet osôb, ktoré navštívili zrekonštruované KC je 
20. „Počet osôb, ktoré navštevujú zrekonštruované KC“ teda uvedie hodnotu „20“. V čase predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ 
alebo „Monitorovacej správy s príznakom výročná“ naďalej navštevuje zrekonštruované KC tých prvých 20 osôb MRK a zároveň pribudlo nových 15 osôb MRK. V položke „Počet 
osôb, ktoré navštevujú zrekonštruované KC“ teda uvedie hodnotu „15“. V čase predkladania „Monitorovacej správy s príznakom záverečná“ prijímateľ uvedie hodnotu, ktorá 
je súčtom hodnôt z jednotlivých monitorovacích správ t.j. v tom prípade prijímateľ uvedie v položke „Počet osôb, ktoré navštevujú zrekonštruované KC“ hodnotu „35“. 
 



                                                          

 

2 

 

 
2. Typ aktivity - Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania KC 

Hlavná aktivita Sledované údaje projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Prestavba 
existujúcich 
objektov na KC 
 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia a fungovania KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný prostredníctvom projektu pre účely 
zriadenia a fungovania KC 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia a fungovania KC 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný prostredníctvom projektu pre 
účely zriadenia a fungovania KC 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia a fungovania KC 
a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný prostredníctvom projektu pre účely 
zriadenia a fungovania KC a predtým nenavštevovali iné KC 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
Zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia a fungovania KC 
a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný prostredníctvom projektu pre 
účely zriadenia a fungovania KC a predtým nenavštevovali iné KC 

Počet osôb MRK, ktoré boli zamestnané v rámci projektu Súčet počtu osôb MRK, ktoré boli zamestnané v rámci uplatňovania sociálneho aspektu vo 
verejných obstarávaniach počas realizácie projektu 

 
 
3. Typ aktivity - Podpora výstavby nových KC 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Výstavba KC 
 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
novo postavené KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú novo postavené KC 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú novo postavené KC Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú novo postavené KC  

Počet osôb, ktoré navštevujú  
novo postavené KC a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú novo postavené KC a predtým nenavštevovali iné KC 
 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
novo postavené KC a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú novo postavené KC a predtým nenavštevovali iné KC 
 

Počet osôb MRK, ktoré boli zamestnané v rámci projektu Súčet počtu osôb MRK, ktoré boli zamestnané v rámci uplatňovania sociálneho aspektu vo 
verejných obstarávaniach počas realizácie projektu 
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Zoznam sledovaných údajov počas udržateľnosti projektu podľa hlavných aktivít 
 

1. Typ aktivity - Podpora modernizácie a rekonštrukcie KC 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Modernizácia 
a rekonštrukcia KC 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení projektu 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení 
realizácie projektu. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili modernizované alebo zrekonštruované 
KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu  

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení projektu 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení 
realizácie projektu. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili modernizované alebo zrekonštruované 
KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení projektu 
a predtým ho nenavštevovali 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení 
realizácie projektu a predtým nenavštevovali iné KC. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili 
modernizované alebo zrekonštruované KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení projektu 
a predtým ho nenavštevovali 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú modernizované alebo zrekonštruované KC 6 mesiacov po ukončení 
realizácie projektu a predtým nenavštevovali iné KC. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili 
modernizované alebo zrekonštruované KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

 

 
2. Typ aktivity - Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania KC 

Hlavná aktivita Sledované údaje projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Prestavba 
existujúcich 
objektov na KC 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia 
a fungovania KC 6 mesiacov po ukončení projektu 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný pre účely zriadenia a fungovania KC 6 mesiacov 
po ukončení realizácie projektu. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili zriadené KC počas prvých 6 
mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia 
a fungovania KC 6 mesiacov po ukončení projektu 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný pre účely zriadenia a fungovania KC 6 
mesiacov po ukončení realizácie projektu. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili zriadené KC počas 
prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia a 
fungovania KC 6 mesiacov po ukončení projektu 
a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný pre účely zriadenia a fungovania KC 6 mesiacov 
po ukončení realizácie projektu a predtým nenavštevovali iné KC. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré 
navštívili zriadené KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
zrekonštruovaný objekt pre účely zriadenia 
a fungovania KC 6 mesiacov po ukončení projektu 
a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú objekt zrekonštruovaný pre účely zriadenia a fungovania KC 6 
mesiacov po ukončení realizácie projektu a predtým nenavštevovali iné KC. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, 
ktoré navštívili zriadené KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

 

3. Typ aktivity - Podpora výstavby nových KC 
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Výstavba KC 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení projektu 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení realizácie projektu. Do súčtu 
sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili novo postavené KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú novo postavené KC 
6 mesiacov po ukončení projektu 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení realizácie projektu. Do 
súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili novo postavené KC počas prvých 6 mesiacov od ukončenia 
projektu 

Počet osôb, ktoré navštevujú  
novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení projektu 
a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb, ktoré navštevujú novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení realizácie projektu 
a predtým nenavštevovali iné KC. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili novo postavené KC počas 
prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

Počet osôb MRK, ktoré navštevujú  
novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení projektu 
a predtým nenavštevovali iné KC 

Súčet počtu osôb MRK, ktoré navštevujú novo postavené KC 6 mesiacov po ukončení realizácie projektu 
a predtým nenavštevovali iné KC. Do súčtu sa nezarátavajú osoby, ktoré navštívili novo postavené KC počas 
prvých 6 mesiacov od ukončenia projektu 

 

 

Sledované údaje projektu  
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je uvedený vyššie (viď „Zoznam sledovaných údajov projektu podľa hlavných aktivít“). 
Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových merateľných ukazovateľov identifikované pre každú z hlavných aktivít jednotlivých typov aktivít. 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::  

- Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“  

- Následná monitorovacia správa projektu  
 
Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v tabuľkovej forme (viď nižšie tzv. „Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu“), 
pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje za každú 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 dohodnutými v Zmluve o NFP.  
Metodika vykazovania Sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.  
Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 
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Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu1 

Hlavná aktivita2 Sledovaný údaj projektu3 Počet 

   

   

 

1 Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných v príručke pre prijímateľa  
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 

                                                 


