
 

1 

 

Príloha č. 5 výzvy 

Zoznam ďalších monitorovaných údajov nad rámec merateľných ukazovateľov 

 

1. D - údaje (Iné údaje) 
 

 
Typ aktivity - Podpora rozvojových aktivít/programov ranej starostlivosti pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky 
 

Hlavná aktivita D-údaj projektu (Iný údaj projektu) Definícia D-údaju projektu (Iný údaj projektu) 
Posky 

Poskytovanie 
programov 
vzdelávania a 
starostlivosti v 
ranom detstve pre 
deti z MRK vo veku 
0 až 3 roky  
 

D0361 - Počet detí, ktorým bola poskytnutá podpora 
prostredníctvom programov vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve („VSRD“) 

Súčet počtu detí, ktorým bola v rámci projektu poskytnutá podpora prostredníctvom programov vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. 

D0362 - Počet rodičov, ktorí sa zapojili do programov 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve („VSRD“) 

Súčet počtu rodičov, ktorým bola v rámci projektu poskytnutá podpora prostredníctvom programov vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve.  

D0360 - Počet pracovníkov zapojených do programov 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve („VSRD“) 

Súčet počtu asistentiek raného vzdelávania v rámci projektu celkom  

 
 

 

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

2.1 Údaje na monitorovanie účastníkov projektu mimo karty účastníka 

 
 

Hlavná aktivita D-údaj projektu (Iný údaj projektu) Definícia D-údaju projektu (Iný údaj projektu) 

Poskytovanie programov 
vzdelávania a starostlivosti v 
ranom detstve pre deti z MRK 
vo veku 0 až 3 roky  
 

D0311 – Počet účastníkov, ktorí nie sú 
sledovaní prostredníctvom karty účastníka 

Počet všetkých osôb, ktoré napĺňajú charakteristiku účastníka projektu v zmysle nariadenia o ESF a ktorí nie sú sledovaní 
prostredníctvom karty účastníka. 
Iný údaj sa vypočíta ako súčet počtu osôb oprávnenej priamej cieľovej skupiny, ktorí nemajú kartu účastníka, alebo 
ktorých údaje nemôžu byť zozbierané z dôvodu odmietnutia poskytnutia týchto údajov (netýka sa citlivých údajov 
vyžadovaných v rámci karty účastníka v časti znevýhodnenie). O odmietnutí musí byť na strane prijímateľa písomný 
záznam. 
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2.2 Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND počas realizácie projektu 

Hlavná aktivita D-údaj projektu (Iný údaj projektu) Definícia D-údaju projektu (Iný údaj projektu) 

Poskytovanie programov 
vzdelávania a starostlivosti v 
ranom detstve pre deti z MRK 
vo veku 0 až 3 roky  
 

D0164 - Počet realizovaných školiacich, 
vzdelávacích aktivít 

Celkový počet vzdelávacích aktivít v rámci realizácie projektu. Vzdelávacou aktivitou sa rozumie školenie, seminár, 
workshop, odborná stáž zameraná na výmenu skúseností a pod. 

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so 
zdravotným postihnutím refundovaných 
z projektu mimo technickej pomoci OP/OP 
TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím, ktorých mzdy sú plne alebo 
čiastočne refundované v rámci daného projektu, 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 (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne 
sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom 
pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre 
projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani 
osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy 
a pod.). 

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 (napr. terénni sociálni 
pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom 
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú 
kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v 
mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, 
konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 
Osoba mladšia ako 25 rokov veku je osoba ktorá v deň vstupu do aktivity dosiahla vek maximálne 25 rokov mínus 1 deň 
(platí pre ESF/IZM); osoba, ktorá v deň začiatku realizácie aktivít projektu dosiahla vek maximálne 25 rokov mínus 1 deň 
(platí pre EFRR/KF) 

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok 
starších ako 54 rokov veku refundovaných 
z projektu mimo technickej 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 (napr. terénni sociálni 
pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom 
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú 
kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v 
mimopracovnom pomere, ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, 
konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 
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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). 

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok 
patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej 
menšine refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok,  ktorí sa hlásia k etnickej, národnostnej, rasovej 
menšine, 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 
(napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, 
alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, 
ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, 
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu 
(napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 
Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba preukazuje prostredníctvom formálne zaznamenanej 
sebadeklarácie. 

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 (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.).  Započítavajú sa 
osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. 
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc 
lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe 
obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 
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. 

D0268 - Počet absolventov vzdelávacích 
aktivít projektu 

Údaj vyjadruje celkový počet absolventov, absolventiek vzdelávacích aktivít projektu za sledované obdobie. 

D0269 - Počet absolventov vzdelávacích 
aktivít projektu zo znevýhodnených skupín 

Údaj vyjadruje celkový počet absolventov, absolventiek vzdelávacích aktivít z cieľových znevýhodnených skupín za 
sledované obdobie. Započítavajú sa len absolventi, absolventky, ktorí sú príslušníkmi nasledovných skupín obyvateľov – 
ženy, osoby so zdravotným postihnutím, osoby mladšie ako 25 rokov, osoby staršie 54 rokov, osoby patriace k etnickej 
rasovej alebo národnostnej menšine, osoby dlhodobo nezamestnané, príslušníci tretích krajín.  

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách 
projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na riadiacich pozíciách, zodpovedných za riadenie projektu, alebo časti projektu. 
Za riadiacu pozíciu projektu sa považuje pozícia, z ktorej vyplývajú manažérske a koordinačné úlohy so zodpovednosťou 
za projekt ako celok, alebo jeho ucelenú čas (zväčša ide o pozície ako projektová manažérka, manažérka projektu, 
finančná manažérka, líniová manažérka, manažérka technického zabezpečenia projektu a pod.). Metóda výpočtu: Podiel 
súčtu žien v riadiacich pozíciách projektu na celkovom počte osôb v riadiacich pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna riadiaca 
pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v riadiacich pozíciách projektu sa započítava 
hodnota 2. 
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D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich 
pozíciách projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, t.j. na radových pozíciách projektu, ktoré nezodpovedajú za riadenie 
žiadnej časti projektu ani jeho celku. Započítavajú sa radové projektové pracovné pozície za prijímateľa t.j. pozície 
pracovníka pre VSRD, mentora, lektora. 
Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v radových pozíciách projektu na celkovom počte osôb v radových pozíciách projektu. 
Pokiaľ je jedna pracovná pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v radových pozíciách 
projektu sa započítava hodnota 2. 

 

 
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 vo výročných správach a v záverečnej správe. 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 . 
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