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Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

Prioritná os 9. Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Investičná priorita 1b) Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja 
a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej 
inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 
overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 
na všeobecný účel 

Špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno – vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

Hlavná aktivita projektu Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom EuBatIn 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia k HP  
(UR, RN, N/A)1 

P0284 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú granty 

Počet podnikov dostávajúcich podporu vo forme nenávratnej priamej 
finančnej pomoci pod podmienkou dokončenia projektu (grantu) v 
rámci PO 2014 - 2020. 

podniky k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

UR, RN 

Pri vypĺňaní formulára ŽoNFP sa v tabuľke 10.1 - Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele automaticky vygeneruje vyššie uvedený merateľný ukazovateľ 
projektu, pre ktorý je vzhľadom na jeho definíciu žiadateľ povinný stanoviť cieľovú hodnotu 1.  

 

 

                                                           
1 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia. 
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UPOZORNENIE: 
 
Upozorňujeme žiadateľov, že nad rámec stanovenej cieľovej hodnoty v rámci vyššie uvedeného merateľného ukazovateľa projektu bude zo strany poskytovateľa 
posudzované plnenie výstupov ("deliverables") a dosahovanie míľnikov („milestones“), ktorých dosiahnutie mal žiadateľ stanovené v rámci výskumno-vývojovo-
inovačnej fázy (resp. jej časti) IPCEI projektu, ktorý  bol predmetom notifikácie poskytnutia štátnej pomoci, (t. j. tej časti notifikovaného IPCEI projektu, ktorá bude 
predmetom financovania z prostriedkov OP II) a ktoré stanovil v rámci predloženej ŽoNFP. Dosahovanie stanovených výstupov a míľnikov bude poskytovateľ 
vyhodnocovať predovšetkým na základe informácií, vyplývajúcich z pravidelného monitorovania (reportingu) realizácie notifikovaných IPCEI projektov, ktoré sú vo 
väzbe na riadiace štruktúry IPCEI projektu určené na úrovni Európskej komisie prijímatelia povinní vykonávať na základe rozhodnutia EK. Dosahovanie stanovených 
výstupov a míľnikov môže poskytovateľ vyhodnotiť podľa potreby aj na základe odborného stanoviska ním vybraného experta.  

Vo vzťahu k plneniu výstupov (deliverables) bude stanovený mechanizmus pre vrátenie NFP, resp. jeho časti a prijatie opatrení/postupov v súvislosti s plnením 
výstupov (deliverables) definovaný v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

Zoznam iných údajov projektu 
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje žiadateľ výlučne počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti 
projektu v Zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo formulári ŽoNFP, ani v 
žiadnej z príloh ŽoNFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k úprave rozsahu, resp. znenia požadovaných iných údajov a poskytovanie týchto údajov bude 
prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP  
(UR, RN, N/A)2 

D0297 Počet podporených 
MSP prevádzkovaných 
osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola poskytnutá 
podpora vo forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo nefinančnej podpory 
(napr. poradenstvo, usmernenie) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov 
financovaných zo štrukturálnych fondov.  

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

UR, RN 

                                                           
2 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A – nerelevantné. 
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Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do 
kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel 
základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori 
nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne 
znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím. 

D0246 Počet prihlášok 
registrácie práv 
duševného vlastníctva 

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným 
obsahom, ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom spoločenských 
vzťahov bez toho, aby bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej podobe.  

Právom duševného vlastníctva môže byť:  

• autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským 
právom 

• priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam 

1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 
a. patentové právo ( právo vynálezov ), 
b. právo (priemyselných) dizajnov, 
c. právo úžitkových vzorov, 
d. právo topografií polovodičových výrobkov, 
e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

2. Priemyselné práva na označenie: 
a. známkové právo (právo ochranných známok), 
b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, 
c. právo obchodných mien, 

3. práva obdobné priemyselným právam 
a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), 
b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a 
ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, 
c. právo know-how, 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

UR 
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d. právo loga, 
e. právo doménových mien, 
f. právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 

D0211 Príjmy/tržby podniku Celkové príjmy (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) 
alebo tržby (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) podniku 
za predchádzajúce účtovné obdobie. 

Prijímateľ účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykazuje do nameranej hodnoty tohto 
„iného údaju“ príjmy ovplyvňujúce základ dane (predaj výrobkov a služieb) za 
predchádzajúce účtovné obdobie z peňažného denníka účtovnej jednotky.  

Prijímateľ účtujúci v systéme podvojného účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykazuje do nameranej hodnoty tohto 
„iného údaju“ záverečné stavy vykazované na výnosových účtoch 601 - Tržby za 
vlastné výrobky, 602 - Tržby z predaja služieb, ku koncu predchádzajúceho účtovného 
obdobia. 

EUR v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

D0272 Príjmy/tržby z predaja 
produktov vplyvom 
projektu 

Celkové príjmy (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) 
alebo tržby (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) podniku z 
predaja produktov týkajúcich sa predmetu projektu, ktoré boli dosiahnuté v dôsledku 
realizácie aktivít projektu (napr. ako dôsledok inovácie 
produktu/procesu/organizačnej inovácie).  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Hodnota údaju sa začína vykazovať od momentu uvedenia nového alebo inovovaného 
produktu na trh, prípadne od momentu zavedenia nového procesu 
výroby/poskytovania služieb, a to až do doby ukončenia obdobia udržateľnosti. 
Východisková hodnota je vždy 0. 

Prijímateľ účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykazuje do nameranej hodnoty tohto 
„iného údaju“ príjmy ovplyvňujúce základ dane (predaj výrobkov a služieb) za 

EUR v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 
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predchádzajúce účtovné obdobie z peňažného denníka účtovnej jednotky. Prijímateľ 
účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva je povinný viesť evidenciu príjmov s 
jednoznačným určením príjmov, ktoré boli dosiahnuté v dôsledku realizácie aktivít 
projektu.  

Prijímateľ účtujúci v systéme podvojného účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykazuje do nameranej hodnoty tohto 
„iného údaju“ záverečné stavy vykazované v rámci analytickej evidencie na 
výnosových účtoch 601 - Tržby za vlastné výrobky, 602 - Tržby z predaja služieb, ku 
koncu predchádzajúceho účtovného obdobia. Prijímateľ je povinný v systéme 
podvojného účtovníctva účtovať oddelene na analytických účtoch o tržbách z predaja 
výrobkov a služieb, ktoré boli dosiahnuté v dôsledku realizácie aktivít projektu. 

D0152 Počet podnikov 
zapojených do 
dodávateľských 
reťazcov veľkých 
domácich a 
nadnárodných 
spoločností 

Počet malých a stredných podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých 
domácich a nadnárodných spoločností vplyvom realizácie aktivít projektu. 

Veľkou domácou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý má viac ako 
250 zamestnancov a zároveň ročný obrat vyšší ako 50 mil. Eur, alebo celkový majetok 
vyšší ako 43 mil. Eur v zmysle odporúčania EÚ 2003/361.  

Nadnárodnou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý riadi svoj obchod 
a výrobu produktov, alebo distribúciu služieb, alebo oboje vo viacerých krajinách, t.j. 
aspoň v jednej krajine mimo krajiny územia svojho sídla (centrály). 

podniky v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

D0186 Počet produktov 
dodávaných do 
dodávateľských 
reťazcov veľkých 
domácich a 
nadnárodných 
spoločností 

Počet typov produktov, ktoré sú dodávané malými a strednými podnikmi do 
dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností.  

Veľkou domácou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý má viac ako 
250 zamestnancov a zároveň ročný obrat vyšší ako 50 mil. Eur, alebo celkový majetok 
vyšší ako 43 mil. Eur v zmysle odporúčania EÚ 2003/361.  

Nadnárodnou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý riadi svoj obchod 
a výrobu produktov, alebo distribúciu služieb, alebo oboje vo viacerých krajinách, t.j. 
aspoň v jednej krajine mimo krajiny územia svojho sídla (centrály). 

počet v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 
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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). 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

UR, RN 

D0249 Počet pracovníkov, 
pracovníčok 
refundovaných z 
projektu mimo 
technickej pomoci 
OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, 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, projektová 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 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 
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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.). 

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.). 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

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.). 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 
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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 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 (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 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). 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

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 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 
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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. 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

D0259 Počet pracovníkov, 
pracovníčok – 
príslušníkov, 
príslušníčok tretích 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, 
príslušníčok tretích krajín, 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. 

FTE k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

RN 
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krajín, refundovaných z 
projektu mimo 
technickej pomoci 
OP/OP TP 

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.). 

Príslušník, príslušníčka tretej krajiny je každá osoba, ktorá nie je štátnym občanom 
Slovenskej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, alebo ktoréhokoľvek iného 
členského štátu Európskej únie, alebo štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore alebo je osobou bez štátnej príslušnosti. 

aktivít 
projektu 

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). 

Eur k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

D0262 Mzda mužov 
refundovaná z 
projektu (medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd mužov, 
refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá 
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učňov a 
študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich 
spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. 

Eur k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 
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Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián 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. 

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). 

Eur k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

D0264 Mzda žien 
refundovaná z 
projektu (medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd žien, 
refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá 
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, 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: Medián 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. 

Eur k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

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 

% k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

RN 
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projektu, finančná manažérka, líniová manažérka, manažérka technického 
zabezpečenia projektu a pod.). Započítavajú sa riadiace pozície na projekte jednak za 
prijímateľa, ako aj partnerov projektu, avšak bez ohľadu na charakter pozície v danej 
organizácii (osoba, ktorá vykonáva manažérske a koordinačné úlohy v rámci riadenia 
projektu nemusí mať formálnu riadiacu, alebo vedúcu pozíciu v danej organizácii). 

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. 

aktivít 
projektu 

D0267 Podiel žien na iných 
ako riadiacich 
pozíciách projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, radových pozíciách projektu, ktoré 
nezodpovedajú za riadenie žiadnej časti projektu ani jeho celku. Započítavajú sa 
radové projektové pracovné pozície za prijímateľa aj partnerov projektu, však bez 
ohľadu na charakter pozície v danej organizácii (osoba v danej organizácii môže mať 
formálne riadiace alebo vedúce postavenie, avšak v rámci projektu vykonáva iné než 
riadiace úlohy projektu). 

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. 

% k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

RN 

 


