
Zber dát o účastníkoch 



Prijímateľ zbiera dáta o účastníkoch tzv. mikroúdaje prostredníctvom karty účastníka,

ktoré sa evidujú cez ITMS2014+.

Kto je účastník ? 

 Ako účastník sa vykazuje taká osoba, ktorú možno identifikovať a od ktorej možno 

požadovať jej osobné údaje (t.j., pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, 

dosiahnuté vzdelanie), a na ktorú sú vyčlenené špecifické výdavky. 

 Osoby, ktoré majú z intervencie ESF nepriamy prínos, sa nevykazujú ako účastníci. 



„Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov“ (príloha č. 13 a

alebo 13 b príručky PpP). Prvotným údajom, ktorý prijímateľ zisťuje od účastníka je

rodné číslo. Prepojením ITMS2014+ s registrom fyzických osôb dôjde k automatickému

vygenerovaniu základných dát o účastníkovi a následne prijímateľ takéhoto účastníka

eviduje ako „Účastník má SK rodné číslo“ a zvyšné dáta zbiera podľa položiek karty

účastníka v systéme ITMS2014+.

Účastník = osoba, ktorá poskytla údaje:

• Pohlavie

• Zamestnanecké postavenie

• Vek

• Dosiahnuté vzdelanie



Citlivé údaje

 Karta účastníka obsahuje aj položku o znevýhodnení, ktorá sa zaraďuje medzi 

„citlivé údaje“, ktoré môže účastník odmietnuť poskytnúť (Čestné vyhlásenie o 

neposkytnutí citlivých údajov“ - príloha č. 15 a alebo 15 b PpP). 



 V prípade nevyplnenia ktorejkoľvek položky zo štyroch osobných údajov, nie je 

osoba zapojená do projektu vedená ako účastník projektu. 



Odmietnutie osobných údajov:

 „Čestné vyhlásenie o neposkytnutí osobných údajov“ (príloha č. 14 a alebo 14 b

tejto príručky). Prijímateľ nesmie odmietnuť účastníka na aktivitách projektu z

dôvodu neposkytnutia rodného čísla a iných osobných údajov alebo citlivých

údajov účastníkom, musí však vyvinúť maximálne úsilie na vykonanie zberu údajov

o účastníkoch v zmysle nariadenia o ESF.

 Neúplnosť alebo odmietnutie poskytnutia údajov o účastníkoch bez uvedenia

relevantného dôvodu odmietnutia neumožní započítanie tejto osoby do počtu

účastníkov.



Evidencia a uchovávanie 

 Prijímateľ je povinný všetky zozbierané prílohy (13 – 15) zbierať, evidovať v systéme 

ITMS a archivovať do 31.12.2028.

Prijímateľ je povinný ich naskenované verzie predkladať ako elektronickú prílohu k

MS-V/MS-Z.

 všetky súhlasy sa zbierajú iba raz a to v čase prvotného vstupu účastníka do projektu



Evidovanie účastníkov cez projektové merateľné ukazovatele
Počet osôb MRK so základným a nižším sekundárnym vzdelaním zapojených do projektu – P0062
Počet osôb MRK, ktorým bola poskytnutá tútorská a mentorská podpora - P0265

 Pri predkladaní doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, MS-V resp. MS-Z sa

hodnota príslušného MU, viažuceho sa na kartu účastníka musí rovnať hodnote

počtu evidovaných kariet účastníka v ITMS2014+

 Prijímateľ v MS-V/MS-Z uvedie počet účastníkov, ktorí odmietli o sebe poskytnúť

„citlivé údaje“ a podpísali „Čestné vyhlásenie o neposkytnutí citlivých údajov“

(príloha č. 16a alebo 16b tejto príručky) a ich naskenované verzie predkladá ako ich

prílohu ITMS2014+.



Evidovanie účastníkov cez ukazovateľ D0311 

 „Čestné vyhlásenie o neposkytnutí osobných údajov“ (príloha č. 14 a alebo 14b

PpP) prijímateľ je povinný evidovať cez D-údaj D0311 a jeho hodnota pri predkladaní

MS-V/MS-Z sa musí rovnať počtu scanov v ITMS2014+

 účastníci môžu počas implementácie projektu zmeniť stanovisko a neposkytnutí

osobných údajov (vyňatie z projektového ukazovateľa D0311 a presun do hodnoty

príslušného MU)

V priebehu implementácie je prijímateľ povinný na vyžiadanie poskytovateľa predložiť

akékoľvek informácie k evidencii účastníkov projektu a to v ním požadovanej forme a v

stanovenom termíne.



 Vzhľadom na naviazanie karty účastníka na poskytnutie osobných údajov, najmä

rodného čísla, je plnenie príslušného MU viažuceho sa na kartu účastníka, vnímané ako

súčet hodnoty príslušného MU a D-údaju D0311.

 Jeden účastník môže byť vykázaný v každom projekte iba jeden krát !

 Rozdiel medzi plánovanou a dosiahnutou hodnotou MU by nemal presahovať

viac ako 10 %

Cieľová hodnota ukazovateľa P0265 = 60

P0265 - 50

D0311 – 5

Reálny stav - Súčet P0265 a D0311 = 55  

Príklad:



Praktická časť

Vytvorenie účastníka v systéme ITMS 2014+
















