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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym 
princípom 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Investičná priorita 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd 

Typ aktivity A. Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete 

 

Hlavná aktivita projektu Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd 

Kód 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP1 

P0252 

Počet 
optimalizovaných 

informačných 
nástrojov 

Počet informačných nástrojov, ktoré boli prostredníctvom 
zrealizovaných projektov plne optimalizované. 

počet 

k dátumu 
ukončenia 

realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku 
rovnosť mužov 

a žien a 
nediskriminácia 

 
Poznámka: 
V tabuľke 10.2 formulára ŽoNFP sa automaticky nadefinuje vyššie uvedený merateľný ukazovateľ, ku ktorému je žiadateľ povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu. 
   

 
 
 

 

                                                      
1 Horizontálny princíp. 



 

Zoznam iných údajov 
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ poskytuje SO v etape realizácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu. Žiadateľ 
pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a neuvádza ich ani do formulára ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP. V priebehu realizácie projektu môže byť rozsah 
požadovaných iných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o NFP. 

Kód iného 
údaju 

Názov iného údaju Definícia 
Merná 

jednotka 
Relevancia k HP1 

D0103 
Počet novovytvorených 
pracovných miest  

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Uvedený údaj je relevantný len 
pre účastníkov projektov. Počet novovytvorených pracovných miest predstavuje čistý prírastok 
pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie 
vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v 
priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie podporeného projektu by 
nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať 
navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. Počet novovytvorených 
pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od charakteru a pozície 
vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu vytvorených pracovných miest 
v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  monitorovacích správ a z výstupných 
zostáv ITMS. 

FTE2 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0104 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených dlhodobo 
nezamestnanými 
osobami 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Počet novovytvorených 
pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v 
subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom 
vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom 
(bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície 
sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest 
prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 
nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0105 
Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených dlhodobo 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Počet novovytvorených pracovných 
miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

                                                      
2 Ekvivalent plného pracovného úväzku (z anglického „full-time equivalent“). 



 

nezamestnanými 
osobami - ženy 

sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné 
miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie 
podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú 
vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. 
Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od 
charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu 
vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov. 

D0106 
Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených MRK 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Počet novovytvorených 
pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v 
subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom 
vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom 
(bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície 
sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest 
prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 
nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Ide o také osoby, ktoré majú istú formu znevýhodnenia, ale nespadajú do kategórie „Migranti, účastníci 
s cudzím pôvodom, menšiny“, ani do kategórie „Účastníci so zdravotným postihnutím“. Patria sem 
osoby trpiace materiálnou depriváciou, žijúce pod hranicou chudoby (podľa prieskumu ŠÚ SR) a pod. 
V rámci tejto kategórie sú vykazovaní aj bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania a 
osoby z vidieckych oblastí. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0107 
Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených MRK - ženy 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Uvedený údaj je relevantný len pre 
účastníkov projektov.  Počet novovytvorených pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných 
miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom 
realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s 
realizovaným podporeným projektom (bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť 
obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie 
celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest 
je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného 
miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie 
projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 



 

Ide o také osoby, ktoré majú istú formu znevýhodnenia, ale nespadajú do kategórie „Migranti, účastníci 
s cudzím pôvodom, menšiny“, ani do kategórie „Účastníci so zdravotným postihnutím“. Patria sem 
osoby trpiace materiálnou depriváciou, žijúce pod hranicou chudoby (podľa prieskumu ŠÚ SR) a pod. 
V rámci tejto kategórie sú vykazovaní aj bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania a 
osoby z vidieckych oblastí. 

D0108 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených osobami 
nad 54 rokov veku 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Počet novovytvorených 
pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v 
subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom 
vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom 
(bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície 
sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest 
prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 
nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Osoba nad 54 rokov veku je osoba, ktorá najneskôr v deň vstupu do aktivity dosiahla vek najmenej 55 
rokov. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0109 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených osobami 
nad 54 rokov veku - ženy 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Počet novovytvorených pracovných 
miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za 
sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné 
miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie 
podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú 
vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. 
Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od 
charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu 
vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Osoba nad 54 rokov veku je osoba, ktorá najneskôr v deň vstupu do aktivity dosiahla vek najmenej 55 
rokov. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0110 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených osobami so 
zdravotným postihnutím 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Počet novovytvorených 
pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v 
subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom 
vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 



 

(bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície 
sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest 
prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 
nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

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 života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. 

D0111 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených osobami so 
zdravotným postihnutím 
- ženy 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Počet novovytvorených pracovných 
miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za 
sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné 
miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie 
podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú 
vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. 
Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od 
charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu 
vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

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 života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0112 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených príslušníkmi 
tretích krajín 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Počet novovytvorených 
pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v 
subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom 
vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom 
(bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície 
sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest 
prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 
nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Ide o migrantov, osoby s cudzím pôvodom, menšiny (mimo marginalizovaných komunít ako sú napríklad 
Rómovia). Prisťahovalcom (migrantom) je podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 



 

o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) 
č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov taká osoba, ktorá predtým mala obvyklý 
pobyt v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a ktorá získa svoj obvyklý pobyt na území členského 
štátu na obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov.  

Osoba s cudzím pôvodom je osoba, ktorej rodičia sa narodili mimo územia Slovenskej republiky. Pojem 
menšina v spojitosti so znevýhodnením sa môže vzťahovať na akúkoľvek skupinu, ktorá na základe 
svojich charakteristických znakov je predmetom diskriminácie, pričom môže ísť o národnostnú menšinu, 
etnickú skupinu, sociálne vylúčené skupiny alebo marginalizované komunity ako sú napríklad Rómovia. 

D0113 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených príslušníkmi 
tretích krajín - ženy 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Počet novovytvorených pracovných 
miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za 
sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné 
miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie 
podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú 
vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. 
Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od 
charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu 
vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Ide o migrantov, osoby s cudzím pôvodom, menšiny (mimo marginalizovaných komunít ako sú napríklad 
Rómovia). Prisťahovalcom (migrantom) je podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 
o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) 
č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov taká osoba, ktorá predtým mala obvyklý 
pobyt v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a ktorá získa svoj obvyklý pobyt na území členského 
štátu na obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov.  

Osoba s cudzím pôvodom je osoba, ktorej rodičia sa narodili mimo územia Slovenskej republiky. Pojem 
menšina v spojitosti so znevýhodnením sa môže vzťahovať na akúkoľvek skupinu, ktorá na základe 
svojich charakteristických znakov je predmetom diskriminácie, pričom môže ísť o národnostnú menšinu, 
etnickú skupinu, sociálne vylúčené skupiny alebo marginalizované komunity ako sú napríklad Rómovia. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0114 
Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Počet novovytvorených pracovných 
miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za 
sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné 
miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie 
podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú 
vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 



 

Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od 
charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu 
vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

D0115 

Počet novovytvorených 
pracovných miest pre 
mladých ľudí (do 25 
rokov) 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení muži/ženy. Počet novovytvorených 
pracovných miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v 
subjekte prijímateľa za sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom 
vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom 
(bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície 
sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest 
prijímateľa. Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, 
nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Osoba mladšia ako 25 rokov veku je osoba, ktorá v deň vstupu do aktivity dosiahla vek maximálne 25 
rokov mínus 1 deň. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

D0116 

Počet novovytvorených 
pracovných miest pre 
mladých ľudí (do 25 
rokov) obsadených 
ženami 

Celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov počas 1 roka v realizovaných projektoch v delení ženy. Počet novovytvorených pracovných 
miest predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených ženami v subjekte prijímateľa za 
sledované obdobie (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné 
miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie 
podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú 
vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest prijímateľa. 
Počet novovytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa, nezávisle od 
charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu 
vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu. Počet sa bude zisťovať na základe  
monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

Osoba mladšia ako 25 rokov veku je osoba, ktorá v deň vstupu do aktivity dosiahla vek maximálne 25 
rokov mínus 1 deň. 

FTE 
rovnosť mužov a 

žien a 
nediskriminácia 

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. 

EUR 
rovnosť mužov a 

žien 
a nediskriminácia 



 

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). 

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. 

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. 

EUR 
rovnosť mužov a 

žien 
a nediskriminácia 

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 
rovnosť mužov a 

žien 
a nediskriminácia 

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 
rovnosť mužov a 

žien 
a nediskriminácia 

 


