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Príloha č. 5 výzvy 

Zoznam sledovaných údajov projektu1 

Typ aktivity – Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí 
žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb) 

 
Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

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

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany 
maloletých a mladistvých osôb 
v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 

Počet riešených udalostí, ktoré v spolupráci s PZ SR/obecnom políciou riešili pracovníci MOPS medzi 
obyvateľmi MRK a ktoré sa týkali ochrany detí a mladistvých (napr. kontrola maloletých osôb do 15 rokov a 
mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne 
prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné 
návykové látky a pod.) 

Počet riešených udalostí v oblasti podpory 
dochádzky do školy u maloletých osôb 

Počet riešených udalostí súvisiacich s odhaľovaním vynechávania školskej dochádzky u školopovinných detí 
(napr. stretnutia na informovanie o školopovinnej dochádzke detí; odhaľovanie záškoláctva a následne 
riešenie situácie napr. odvozom detí do školy, pohovorom s rodičmi apod.)  

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany 
životného prostredia 

Počet riešených udalostí súvisiacich s ochranou životného prostredia obyvateľov v danej lokalite (napr. 
stretnutia na informovanie o nakladaní s odpadmi, ochranou prírody apod.; odhaľovanie a nahlásenie 
prípadov nelegálnych skládok komunálneho a/alebo stavebného odpadu; prijímanie opatrení na zabránenie 
protiprávneho konania ako zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania 
nelegálnych skládok,  vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov; dodržiavanie zákazu zakladania ohňov 
na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar a pod.) 

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany 
majetku 

Počet riešených udalostí súvisiacich s ochranou majetku obyvateľov obce (napr. stretnutia na informovanie 
o ochrane majetku osôb; zisťovanie vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým 
dochádza napr. vplyvom hádzania kameňov; nahlasovanie požiarov a pod.) 

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany 
zdravia a života 

Počet riešených udalostí súvisiacich s ochranou zdravia a života obyvateľov obce (napr. stretnutia na 
informovanie o ochrane zdravia a zdravotnej prevencie; stretnutia na informovanie o vedení motorových 
a nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu, bez vodičského oprávnenia apod.; nahlásenie vedenia 
motorového alebo nemotorového vozidla vodičom pod vplyvom alkoholu alebo bez vodičského oprávnenia 
na PZ SR a pod.) 

                                                 
1 Do súčtu sa každá hodnota započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu v monitorovacích správach s príznakom „výročná“ iba raz a to v čase prvotnej realizácie. Pri ukončení projektu 
a predložení monitorovacej správy s príznakom „záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných hodnôt.  
Príklad: V čase predloženia monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údajov k ŽoP“ prijímateľ riešil iba 5 udalostí v oblasti ochrany majetku, z toho 3 ešte nie sú ukončené. V položke „Počet 
riešených udalostí v oblasti ochrany majetku“ teda uvedenie hodnotu „5“.  V čase predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s 
príznakom výročná“ prijímateľ už ukončil tie 3 otvorené udalosti v oblasti ochrany majetku a začal riešiť ďalšie dve udalosti a teda v položke „Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku“ 
uvedenie hodnotu „2“. V čase predkladania „Monitorovacej správy s príznakom záverečná“ prijímateľ uvedie hodnotu, ktorá je súčtom hodnôt z jednotlivých monitorovacích správ t.j. v tomto prípade 
prijímateľ uvedie v položke „Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku“ hodnotu „7“. 
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

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

Počet riešených udalostí medzi osobami z 
MRK a väčšinovým obyvateľstvom 

Počet riešených udalostí, ktoré riešili pracovníci MOPS medzi obyvateľmi MRK a väčšinovým obyvateľstvom 
(napr. v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb, ochrany majetku, ochrany životného prostredia, 
ochrany zdravia a života apod.)  

Počet riešených udalostí medzi MRK 
a väčšinového obyvateľstva s pomocou 
hliadky PZ SR/obecnej polície 

Počet riešených udalostí medzi obyvateľmi MRK, ku ktorým museli pracovníci MOPS privolať hliadku PZ SR 
(napr. v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb, ochrany majetku, ochrany životného prostredia 
apod.) 

Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu 
o pohybe cudzích osôb a/alebo 
motorových vozidiel v obci  

Počet hlásení pracovníkov MOPS na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a motorových vozidiel v 
obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov 

Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 
Počet podujatí, na príprave a organizácii ktorých spolupracovali pracovníci MOPS po predchádzajúcom 
súhlase starostu obce. Do súčtu sa započítavajú všetky kultúrne, športové alebo iné podujatia organizované 
obcou 

Počet nahlásených podozrení na nelegálny 
odber elektrickej energie 

Počet podozrení nahlásených pracovníkmi MOPS o nelegálnom odbere elektrickej energie na PZ SR  

 

 

Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 
SO identifikoval v závislosti od typu aktivity Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je uvedený vyššie. Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových 
merateľných ukazovateľov. 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: 

 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 

 Doplňujúce monitorovacie údaje 

 Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“ 
 
Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích dokumentoch v požadovanej tabuľkovej forme, pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje 
za realizovanú hlavnú aktivitu projektu. 
Sledované údaje bude žiadateľ ako budúci prijímateľ poskytovať počas implementácie projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu sledovaných údajov 
a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP.  
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V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah sledovaných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade 
s podmienkami uvedenými v Zmluve o NFP. 
Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v Príručke pre prijímateľa (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty).   

 

Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu1 

Hlavná aktivita2 Sledovaný údaj projektu3 Počet 

 
  

  

 



 

4 

1 Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných vo výzve 
2 Prijímateľ vykazuje sledované údaje za hlavnú aktivitu realizovanú v rámci projektu 
3 Prijímateľ uvedie sledovaný údaj definovaný pre danú hlavnú aktivitu v zmysle zoznamu sledovaných údajov 
 

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

2.1 Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND počas realizácie projektu 
 

Typ aktivity - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich 
v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb) 
 

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. 
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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.  

 

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 . 

D-údaje a ich plnenie nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 
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