
 
 

  Príloha č. 5 vyzvania  
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym princípom 
 
Oprávnený typ aktivity:  
Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
(napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby) 

Hlavná aktivita 
Povinné merateľné 

ukazovatele 
Definícia povinného 

merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Typ 

závislosti 
Čas plnenia 

Relevancia k 
HP 

HP 
UR 

HP RMŽ 
a ND 

 
Zvyšovanie adresnosti a 
komplexnosti služieb krízovej 
intervencie poskytovaných 
prostredníctvom vybraných 
sociálnych služieb a skvalitňovanie 
výkonu činnosti komunitných 
centier/nízkoprahových denných 
centier/nízkoprahových sociálnych 
služieb pre deti a rodinu 
prostredníctvom rozvoja ľudských 
zdrojov 

P0266 – Počet osôb z MRK, ktoré 
využili služby komunitných centier 

Počet osôb MRK, ktoré počas 
realizácie projektu využili služby 
komunitných centier 

 
osoby 

súčet 
počas realizácie projektu, 
najneskôr ku koncu realizácie 
aktivít projektu 

áno áno 

P0935 - Počet nových podporených 
komunitných centier 
 

Počet nových komunitných centier, 
ktoré boli podporené 
prostredníctvom projektu. Do 
hodnoty sa započítavajú iba tie 
komunitné centrá, ktoré neboli 
započítané do hodnoty ukazovateľa 
P0298 v rámci predchádzajúcich 
projektov realizovaných cez PO5 
OPĽZ 
 

komunitné 
centrum 

súčet 

počas realizácie projektu, 
najneskôr ku koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

P0936 - Počet kontinuálne 
podporených komunitných centier 

Počet komunitných centier, ktoré boli 
podporené prostredníctvom 
projektu. Do hodnoty sa započítavajú 
iba tie podporené komunitné centrá, 
ktoré boli podporené aj v 
predchádzajúcich fázach národného 
projektu 

komunitné 
centrum 

súčet 

počas realizácie projektu, 
najneskôr ku koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

P0360 – Počet programov 
zameraných na zvýšenie finančnej 
gramotnosti obyvateľov MRK 

Počet programov na zvýšenie 
finančnej gramotnosti osôb MRK, 
ktoré sa realizovali v komunitných 
centrách v rámci projektu 

program 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 

Zvyšovanie adresnosti a 
komplexnosti služieb krízovej 
intervencie poskytovaných 
prostredníctvom vybraných 
sociálnych služieb a skvalitňovanie 
výkonu činnosti komunitných 
centier/nízkoprahových denných 
centier/nízkoprahových sociálnych 
služieb pre deti a rodinu 
prostredníctvom rozvoja ľudských 
zdrojov 

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 

P0363 - Počet projektov, 
ktoré úplne alebo 
čiastočne zrealizovali 
sociálni partneri alebo 
mimovládne organizácie 

Počet projektov, do realizácie ktorých sa úplne alebo čiastočne 
zapoja sociálni partneri alebo mimovládne organizácie. Za 
zapojenie sa považuje realizácia časti alebo celej aktivity resp. 
podaktivity projektu bez ohľadu na formu realizácie (cez 
verejné obstarávanie, priame zadanie apod.) 

počet súčet 

počas realizácie 
projektu, 
najneskôr ku 
koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

P0919 - Počet nových 
pracovníkov komunitných 
centier 

Počet nových osôb, ktoré sa počas realizácie projektu 
zamestnali ako pracovníci komunitných centier v obciach s 
prítomnosťou MRK. Do hodnoty sa započítavajú iba tí 
pracovnící komunitných centier, ktorí neboli započítaní do 
hodnoty ukazovateľa P0343 v rámci predchádzajúcich fáz 
národného projektu na poskytovanie komunitných služieb v 
obciach s prítomnosťou MRK realizovaného cez PO5 OPĽZ 

osoby súčet 

počas realizácie 
projektu, 
najneskôr ku 
koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

P0920 - Počet osôb 
kontinuálne 
zamestnaných na 
pozíciách pracovníkov 
komunitných centier 

Počet kontinuálne zamestnaných osôb, ktoré sa počas 
realizácie projektu zamestnali ako pracovníci komunitných 
centier v obciach s prítomnosťou MRK. Do hodnoty sa 
započítavajú iba tí pracovníci komunitných centier, ktorí boli 
započítaní do hodnoty ukazovateľa P0343 v rámci 
predchádzajúcich fáz národného projektu na poskytovanie 
komunitných služieb v obciach s prítomnosťou MRK 
realizovaného cez PO5 OPĽZ 

osoby súčet 

počas realizácie 
projektu, 
najneskôr ku 
koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

 

 

 



 
 

Hlavná aktivita 
Povinné merateľné 

ukazovatele 
Definícia povinného merateľného 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
 Typ 

závislosti 
Čas plnenia 

Relevancia k 
HP 

HP 
UR 

HP RMŽ 
a ND 

Zvyšovanie adresnosti a 
komplexnosti služieb krízovej 
intervencie poskytovaných 
prostredníctvom vybraných 
sociálnych služieb a skvalitňovanie 
výkonu činnosti komunitných 
centier/nízkoprahových denných 
centier/nízkoprahových sociálnych 
služieb pre deti a rodinu 
prostredníctvom rozvoja ľudských 
zdrojov 

 

P0921 - Počet nových 
osôb z MRK, ktoré sa 
zamestnali na pozíciách 
pracovníkov komunitných 
centier 

Počet nových osôb z MRK, ktoré sa počas 
realizácie projektu zamestnali ako pracovníci 
komunitných centier v obciach s prítomnosťou 
MRK. Do hodnoty sa započítavajú iba tí 
pracovnící komunitných centier z MRK, ktorí 
neboli započítaní do hodnoty ukazovateľa P0344 
v rámci predchádzajúcich fáz národného projektu 
na poskytovanie komunitných služieb v obciach s 
prítomnosťou MRK realizovaného cez PO5 OPĽZ 

osoby súčet 
počas realizácie projektu, 
najneskôr ku koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

P0922 - Počet osôb z MRK 
kontinuálne 
zamestnaných na 
pozíciách pracovníkov 
komunitných centier 

Počet kontinuálne zamestnaných osôb z MRK, 
ktoré sa počas realizácie projektu zamestnali ako 
pracovníci komunitných centier v obciach s 
prítomnosťou MRK. Do hodnoty sa započítavajú 
iba tí pracovníci komunitných centier z MRK, 
ktorí boli započítaní do hodnoty ukazovateľa 
P0344 v rámci predchádzajúcich fáz národného 
projektu na poskytovanie komunitných služieb v 
obciach s prítomnosťou MRK realizovaného cez 
PO5 OPĽZ 

osoby súčet 
počas realizácie projektu, 
najneskôr ku koncu realizácie 
aktivít projektu 

nie áno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


