
 
Príloha č. 5 vyzvania 

  
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym princípom 

 

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

Hlavná aktivita 
 

Povinné merateľné 
ukazovatele 

Definícia povinného 
merateľného ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Typ 
závislosti 

 

Čas plnenia Relevancia k HP 

HP UR 
HP 

RMŽ 
a ND 

posilnenie 
personálnych 
kapacít a 
materiálno-
technického 
zabezpečenia 
subjektov 
pôsobiacich v 
obciach s 
prítomnosťou MRK 
v období 
pandemického 
ochorenia ako 
COVID-19 

 
 
 

P0545 - Počet zamestnancov v 
oblasti poskytovania zdravotno – 
výchovnej osvety, prevencie a 
poradenstva 

Počet osôb, ktoré sa počas 
realizácie projektu zamestnali v 
oblasti zdravotno-výchovnej 
osvety, prevencie a poradenstva. 

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

áno áno 

P0381 - Počet osôb z MRK 
zamestnaných v oblasti 
poskytovania zdravotno – 
výchovnej osvety, prevencie a 
poradenstva 

Počet osôb MRK, ktoré sa počas 
realizácie projektu zamestnali v 
oblasti zdravotno-výchovnej 
osvety, prevencie a  
poradenstva. 

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

áno áno 

PCV30 - Hodnota opatrení ESF 
zameraných na boj s pandémiou 
COVID-19 alebo na zmierňovanie 
jej následkov (celkové verejné 
výdavky) 

Celková suma verejných 
oprávnených výdavkov (celkové 
oprávnené výdavky bez vlastných 
zdrojov - súkromných) 
vynaložených na opatrenia ESF 
zamerané na boj s pandémiou 
COVID-19 alebo na zmierňovanie 
jej následkov. 

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

áno 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 

 

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 

 


