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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 podľa hlavných aktivít1 
 

Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu 

Počet vybudovaných stojísk  Počet vybudovaných stojísk na umiestenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre obyvateľov MRK, ktoré 
boli vybudované v rámci realizácie projektu 

Počet dobudovaných stojísk Počet dobudovaných stojísk na umiestenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre obyvateľov MRK, 
ktoré boli dobudované v rámci realizácie projektu 

Počet vybudovaných zberných dvorov  Počet zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, ktoré boli vybudované realizáciou projektu. Účelom 
vybudovania zberných dvorov je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 

Počet dobudovaných zberných dvorov Počet zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, ktoré boli vybudované realizáciou projektu. Účelom 
vybudovania zberných dvorov je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 

Počet zakúpených zberných nádob pre stojiská  Súčet počtu zakúpených zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre obyvateľov MRK, ktorých nákup bol 
zrealizovaný prostredníctvom projektu. Do súčtu sa započítavajú iba tie zberné nádoby, ktoré budú  súčasťou stojísk 
vybudovaných/dobudovaných v rámci realizácie projektu 

Počet zakúpených zberných nádob pre zberné dvory Súčet počtu zakúpených zberných nádob podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, ktorých nákup sa zrealizoval 
prostredníctvom projektu.  Do súčtu sa započítavajú iba tie zberné nádoby, ktoré budú  súčasťou zberných dvorov 
vybudovaných/dobudovaných v rámci realizácie projektu 

Počet zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz 
a nakladanie s odpadmi 

Súčet počtu zakúpených zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s odpadmi, ktorých nákup sa 
zrealizoval prostredníctvom projektu 

Počet domácností2 MRK, ktorým sa zlepšili podmienky 
bývania  novovybudovaním stojísk  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom novovybudované stojiská na umiestnenie zberných nádob 
na zmesový komunálny odpad  

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili podmienky 
bývania dobudovaním stojísk 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom dobudované stojiská na umiestnenie zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili podmienky 
bývania vybudovaním zberných dvorov 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú zberné dvory novovybudované v rámci realizácie projektu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili podmienky 
bývania dobudovaním zberných dvorov 

Súčet počtu domácností, ktoré využívajú zberné dvory dobudované v rámci realizácie projektu 

                                                 
1 Do súčtu sa každý údaj započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotného „vstupu“ (zapísania údaju) do projektu. Pri ukončení projektu a predložení monitorovacej správy s príznakom „záverečná“ 
prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných údajov.  
 
2 Pod pojmom domácnosť sa rozumiem obydlie obývajúce osobami MRK. Pod pojmom obydlie sa rozumie stavba, prístrešok alebo iná forma obývanej jednotky bez ohľadu na to, či ide o skolaudovanú stavbu alebo 
neskolaudovanú stavbu.  
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Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky  

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu  

Počet odstránených nelegálnych skládok Počet miest, z ktorých bol realizáciou aktivít projektu odstránený nezákonne umiestnený odpad na 
nelegálnej skládke 

Počet sanovaných nelegálnych skládok s  úpravou do 
pôvodného stavu 

Počet miest, na ktorých boli po odstránení nezákonne umiestneného odpadu vykonané sanačné práce 
vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov (úprava miesta do pôvodného stavu) 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania odstránením nelegálnej skládky  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky čím sa im 
zlepšili podmienky bývania 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania sanáciou nelegálnej skládky 
s úpravou do pôvodného stavu 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky vrátane 
odstránenia nepriaznivých vplyvov (úpravou miesta do pôvodného stavu) čím sa im zlepšili podmienky 
bývania 

 
Kombinácia oboch typov aktivít (A s B) – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, 
vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, 
resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu 
 
 
 

Počet vybudovaných stojísk  Počet vybudovaných stojísk na umiestenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre obyvateľov 
MRK, ktoré boli vybudované v rámci realizácie projektu 

Počet dobudovaných stojísk Počet dobudovaných stojísk na umiestenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre 
obyvateľov MRK, ktoré boli dobudované v rámci realizácie projektu 

Počet vybudovaných zberných dvorov  Počet zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, ktoré boli vybudované realizáciou projektu. 
Účelom vybudovania zberných dvorov je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 

Počet dobudovaných zberných dvorov Počet zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, ktoré boli vybudované realizáciou projektu. 
Účelom vybudovania zberných dvorov je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 

Počet zakúpených zberných nádob pre stojiská  Súčet počtu zakúpených zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre obyvateľov MRK, ktorých 
nákup bol zrealizovaný prostredníctvom projektu. Do súčtu sa započítavajú iba tie zberné nádoby, ktoré 
budú  súčasťou stojísk vybudovaných/dobudovaných v rámci realizácie projektu 

Počet zakúpených zberných nádob pre zberné dvory Súčet počtu zakúpených zberných nádob podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, ktorých nákup sa 
zrealizoval prostredníctvom projektu.  Do súčtu sa započítavajú iba tie zberné nádoby, ktoré budú  
súčasťou zberných dvorov vybudovaných/dobudovaných v rámci realizácie projektu 
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, 
resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu 
 

Počet zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz 
a nakladanie s odpadmi 

Súčet počtu zakúpených zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s odpadmi, ktorých 
nákup sa zrealizoval prostredníctvom projektu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania  novovybudovaním stojísk  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom novovybudované stojiská na umiestnenie 
veľkokapacitných zberných nádob na zmesový komunálny odpad  

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania dobudovaním stojísk 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom dobudované stojiská na umiestnenie 
veľkokapacitných zberných nádob na zmesový komunálny odpad 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania novovybudovaním zberných 
dvorov 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú zberné dvory novovybudované v rámci realizácie projektu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania dobudovaním zberných dvorov 

Súčet počtu domácností, ktoré využívajú zberné dvory dobudované v rámci realizácie projektu 

Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu 
 
 
 

Počet odstránených nelegálnych skládok Počet miest, z ktorých bol realizáciou aktivít projektu odstránený nezákonne umiestnený odpad na 
nelegálnej skládke 

Počet sanovaných nelegálnych skládok s  úpravou do 
pôvodného stavu 

Počet miest, na ktorých boli po odstránení nezákonne umiestneného odpadu vykonané sanačné práce 
vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov (úprava miesta do pôvodného stavu) 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania odstránením nelegálnej skládky  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky čím sa im 
zlepšili podmienky bývania 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania sanáciou nelegálnej skládky 
s úpravou do pôvodného stavu 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky vrátane 
odstránenia nepriaznivých vplyvov (úpravou miesta do pôvodného stavu) čím sa im zlepšili podmienky 
bývania 
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1.2 Zoznam sledovaných údajov počas udržateľnosti projektu podľa hlavných aktivít 

 

 Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, 
resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania  novovybudovaním stojísk  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom novovybudované stojiská na umiestnenie 
zberných nádob na zmesový komunálny odpad  

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania dobudovaním stojísk 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom dobudované stojiská na umiestnenie zberných 
nádob na zmesový komunálny odpad 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania vybudovaním zberných dvorov 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú zberné dvory novovybudované v rámci realizácie projektu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania dobudovaním zberných dvorov 

Súčet počtu domácností, ktoré využívajú zberné dvory dobudované v rámci realizácie projektu 

 
Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky  

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania odstránením nelegálnej skládky  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky čím sa im 
zlepšili podmienky bývania 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania sanáciou nelegálnej skládky 
s úpravou do pôvodného stavu 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky vrátane 
odstránenia nepriaznivých vplyvov (úpravou miesta do pôvodného stavu) čím sa im zlepšili podmienky 
bývania 
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Kombinácia oboch typov aktivít (A s B) – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, 
vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, 
resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu 
 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania  novovybudovaním stojísk  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom novovybudované stojiská na umiestnenie 
veľkokapacitných zberných nádob na zmesový komunálny odpad  

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania dobudovaním stojísk 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú projektom dobudované stojiská na umiestnenie 
veľkokapacitných zberných nádob na zmesový komunálny odpad 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania novovybudovaním zberných 
dvorov 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú zberné dvory novovybudované v rámci realizácie projektu 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania dobudovaním zberných dvorov 

Súčet počtu domácností, ktoré využívajú zberné dvory dobudované v rámci realizácie projektu 

Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu 
 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania odstránením nelegálnej skládky  

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky čím sa im 
zlepšili podmienky bývania 

Počet domácností MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania sanáciou nelegálnej skládky 
s úpravou do pôvodného stavu 

Súčet počtu domácností MRK, ktoré využívajú pozitívny dopad sanácie nelegálnej skládky vrátane 
odstránenia nepriaznivých vplyvov (úpravou miesta do pôvodného stavu) čím sa im zlepšili podmienky 
bývania 

 
 
 
Sledované údaje projektu  
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je uvedený vyššie. 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 Zmluvou o NFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích dokumentov:  

- Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“  

- Následná monitorovacia správa projektu  
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Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v tabuľkovej forme (viď nižšie tzv. „Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu“), 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.  
Metodika vykazovania Sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.  
Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 

 

Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu1 

Hlavná aktivita2 Sledovaný údaj projektu3 Počet 

   

   

 

1 Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných v príručke pre prijímateľa  
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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2. Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND 

 

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

Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, 
resp. 
dobudovanie 
systému zberu 
a odvozu 
komunálneho 
odpadu 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu 
(priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s 
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učňov a študentov 
na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú 
zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých pracovníkov 
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných 
pracovníkov, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0263  Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s 
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učníc a študentiek na 
prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú 
pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetky pracovníčky 
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných 
pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť 
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a zahŕňa 
opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so 
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave 
(napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.), k informáciám a komunikácii 
vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným 
alebo poskytovaným verejnosti. Ide o prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos 
Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými 
postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti 
na rovnakom základe s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným 
postihnutím, najmä však osoby definované v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo v zákone č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). 
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Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu 
(priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa 
mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, 
mzda učňov a študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), 
ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých 
pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných 
hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu 
(čitateľ) a súčtu daných pracovníkov, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0263  Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda 
osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda 
učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, 
spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetky 
pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer 
mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas 
projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť 
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a 
zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v 
prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti 
k fyzickému prostrediu, k doprave (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie 
systémy a pod.), k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a 
systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. Ide o 
prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a 
výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo 
zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému 
zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú 
všetky osoby so zdravotným postihnutím, najmä však osoby definované v zákone č. 447/2008 Z. z. o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím) alebo v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). 
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Kombinácia oboch typov aktivít (A s B) – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, 
vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Typ aktivity A – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu  Definícia sledovaného údaju projektu 

Vybudovanie, 
resp. 
dobudovanie 
systému zberu a 
odvozu 
komunálneho 
odpadu 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu 
(priemer)  

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s 
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učňov a študentov 
na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú 
zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých pracovníkov 
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných 
pracovníkov, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0263  Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s 
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učníc a študentiek na 
prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú 
pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetky pracovníčky 
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných 
pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť 
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a zahŕňa 
opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so 
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave 
(napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.), k informáciám a komunikácii 
vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným 
alebo poskytovaným verejnosti. Ide o prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos 
Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými 
postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti 
na rovnakom základe s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným 
postihnutím, najmä však osoby definované v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo v zákone č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). 
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Typ aktivity B – Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu 
 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu 
(priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s 
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učňov a študentov 
na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú 
zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých pracovníkov 
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných 
pracovníkov, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0263  Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s 
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učníc a študentiek na 
prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú 
pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetky pracovníčky 
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných 
pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť 
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a zahŕňa 
opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so 
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave 
(napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.), k informáciám a komunikácii 
vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným 
alebo poskytovaným verejnosti. Ide o prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos 
Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými 
postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti 
na rovnakom základe s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným 
postihnutím, najmä však osoby definované v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo v zákone č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). 
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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.  

Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 

 

 


