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Príloha č. 5 výzvy 

Zoznam ďalších monitorovaných údajov nad rámec merateľných ukazovateľov  

 
1. Sledované údaje pre potreby SO 

 

1.1 Zoznam sledovaných údajov počas realizácie projektu  

 

Typ aktivity – Poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, 
vrátane osôb z prostredia MRK 

 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
poskytovania miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obciach s 
prítomnosťou MRK  

Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby  
 
 

Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK 
(ako napr. MOPS). 

1.1. Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 

SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je prílohou výzvy. 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 rozhodnutím o schválení ŽoNFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích dokumentov: 

 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 

 Doplňujúce monitorovacie údaje 

 Výročná a záverečná monitorovacia správa projektu 
 

Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v požadovanej tabuľkovej forme, 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/ rozhodnutí o schválení ŽoNFP. 
Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa ( http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty ).  

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
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Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu1 

Hlavná aktivita2 Sledovaný údaj projektu3 Počet 

 
  

  

 
2. D - údaje (Iné údaje) na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND 

 
Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND počas realizácie projektu 

 
1. D - údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND 
Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND počas realizácie projektu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora komplexného 
poskytovania miestnej 
občianskej poriadkovej 
služby v obciach s 
prítomnosťou MRK 

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších 
ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne 
refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré 
sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka a pod.) ako aj osoby, 
ktoré vykonávajú odbornú prácu (členovia MOPS).  

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších 
ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne 
refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré 
sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.) ako aj osoby, 
ktoré vykonávajú odbornú prácu (členovia MOPS).  
Osoba staršia ako 54 rokov veku je osoba, ktorá najneskôr v deň vstupu do aktivity dosiahla vek 54 rokov alebo vyšší (platí pre ESF/IZM); 
osoba, ktorá najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu dosiahla vek 54 rokov alebo vyšší (platí pre EFRR/KF). 

D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli 
pred zapojením osobami dlhodobo 
nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, ktorých 
mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj 
zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovníčka, 
účtovník a pod.), ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (členovia MOPS).   
Dlhodobo nezamestnaná osoba je osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; 
v prípade osoby mladšej ako 25 rokov najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (platí pre ESF/IZM); osoba vedená v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (platí pre EFRR/KF). Dlhodobá nezamestnanosť sa preukazuje 
dokladom z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách 
projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, t.j. na pozíciách projektu, ktoré nezodpovedajú za riadenie projektu.  
Do údaja sa započítavajú pozície členov MOPS zamestnaných v projekte. 
Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien zamestnaných ako členky MOPS na celkovom počte členov MOPS zamestnaných v projekte.  

 

                                                 
1 Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných vo výzve 
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 
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Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND 
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít vybrané údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND (ďalej len „D-údaje“), ktorých zoznam je uvedený vyššie. Sledované údaje sú merateľné hodnoty 
odlišné od projektových merateľných ukazovateľov identifikované pre každú z hlavných aktivít jednotlivých typov aktivít.  
Úspešný žiadateľ v pozícii prijímateľa bude Zmluvou o NFP zaviazaný na vykazovanie D-údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích dokumentov „Monitorovacia správa s príznakom „výročná““ 

a „Monitorovacia správa s príznakom „záverečná““. D-údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v časti 10. Iné údaje na úrovni projektu, pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať 

D-údaje za každú realizovanú hlavnú aktivitu projektu počas implementácie projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu D-údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do 

žiadnej z príloh ŽoNFP. Metodika vykazovania D-údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa. Metodika D-údajov (FTE – full time equivalent/plný pracovný úväzok) je odlišná od 

nastavenia merateľných hodnôt OP ĽZ (fyzické osoby). Z tohto dôvodu je nutné v prípade potreby usmernenia pri výpočte hodnôt D-údajov kontaktovať gestora HP RMŽ a ND a to na emailových adresách 

iveta.novomestska@employment.gov.sk a/alebo ghp@employment.gov.sk. 

 

mailto:iveta.novomestska@employment.gov.sk
mailto:ghp@employment.gov.sk

