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Merateľné ukazovatele a udržateľnosť projektu 
realizovaného v rámci výziev  

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02  
 
Výzva 1: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 
Aktivita 1: Podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (v zariadení, ktoré spĺňa definičné znaky 
vymedzené podmienkami poskytnutia príspevku č. 16 a č. 17) 
Aktivita 2: Podpora flexibilných pracovných miest (ktoré spĺňajú charakteristiky vymedzené 
podmienkami poskytnutia príspevku č. 16 a č. 17) 
Výzva 2: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 
Aktivita: Podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (v zariadení, ktoré spĺňa definičné znaky 
vymedzené podmienkami poskytnutia príspevku č. 16 a č. 17) 
(ďalej spoločne aj ako „výzvy“) 
Podstatou a cieľom výziev bola jednak podpora/“naštartovanie“ fungovania nových zariadení, jednak 
podpora existujúcich zariadení s umožnením rozšírenia kapacít (najmä podporou podpory mzdy 
vychovávateliek) a zapojenia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (najmä formou 
podpory mzdy špecializovanej vychovávateľky) do poskytovania flexibilnej formy starostlivosti o deti. 
Výzvy stanovili minimálnu dĺžku realizácie projektu 12 mesiacov a maximálnu dĺžku realizácie projektu 
24 mesiacov1.  

 

Východisková situácia 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 29 oboch výziev stanovuje:  
„Merateľnými ukazovateľmi v rámci výzvy sú projektové ukazovatele priradené k špecifickému cieľu 
3.2.1, ktoré je žiadateľ/prijímateľ povinný všetky sledovať/monitorovať. Výstupy/výsledky, ktoré majú 
byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 4 výzvy, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym 
princípom.“ 
Príloha č. 4 oboch výziev (Zoznam merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym 
princípom) určuje: 
„Pre žiadateľa/prijímateľa je záväzná kvantifikácia, t.j. stanovenie „nenulovej“ hodnoty merateľných 
ukazovateľov bez príznaku.“ 

i. merateľný ukazovateľ P0328 (Počet podporených zamestnávateľov/ inštitúcií) je definovaný 
ako „Počet zamestnávateľov alebo inštitúcií, ktoré sa zúčastnia aktivít OP ĽZ zameraných na 
zosúladenie pracovného a rodinného života.“  

Poznámka: K plneniu merateľného ukazovateľa P0328 dochádza automaticky ku dňu začatia realizácie 
hlavnej aktivity projektu. 

ii. merateľný ukazovateľ P0552 (Počet zamestnávateľov/ inštitúcií, ktorí realizujú opatrenia na 
zosúladenie pracovného a rodinného života šesť mesiacov po ukončení projektu) je 
definovaný ako „Počet zamestnávateľov, resp. inštitúcií, ktoré prijali podporu ESF na realizáciu 
opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života (jasle, škôlky, opatrovateľky, flexibilné 
formy zamestnania, mentoring a pod.) a realizujú ich šesť mesiacov po ukončení projektu“ 

Poznámka: V kontexte aktivít, ktoré mohli byť podporené, opatrením na zosúladenie pracovného 
a rodinného života sa rozumie aktivita podporená v rámci projektu (t.j. flexibilná forma starostlivosti 
o deti realizovaná v zariadení prijímateľa, ktoré spĺňa najmä podmienky poskytnutia príspevku č. 16 
a č. 17 výziev a/alebo flexibilné pracovné miesta). Pri realizácii aktivity podpory flexibilných foriem 
starostlivosti o deti sa uvedený merateľný ukazovateľ vzťahuje na podporenú inštitúciu, t. j. na 
zariadenie viazané na prijímateľa.  

                                                           
1 Osobitné postupy v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov 
upravuje § 56 a nasl. zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
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Aplikácia 
Schvaľovanie žiadosti o NFP a udržateľnosť 
V zmysle východiska, ak žiadateľ uviedol v žiadosti o NFP pri merateľnom ukazovateli P0552 hodnotu 
„0“, IA MPSVR SR ako poskytovateľ NFP rozhodol o neschválení žiadosti o NFP podľa ustanovenia §19 
ods. 9 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.2 Zároveň, uvedením 
hodnoty „1“ pri merateľnom ukazovateli P0552 si bol prijímateľ už pri predložení žiadosti o NFP 
vedomý povinnosti realizovať opatrenia 6 mesiacov po ukončení aktivity.  
 
Čas plnenia merateľného ukazovateľa P0552 a obdobie udržateľnosti projektu 
Obdobie udržateľnosti projektu sa v zmysle metodického pokynu CKO č. 15 k monitorovaniu projektov 
rozumie ako časový úsek, v rámci ktorého je prijímateľ, ktorý dosiahol určené ciele projektu, povinný 
zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu (t.j. najmä podmienky poskytnutia 
príspevku č. 16 a č. 17 výziev), na základe ktorých mu bol poskytnutý príspevok. Ide najmä o udržanie 
výsledkov projektu počas stanoveného obdobia ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich 
z čl. 71 všeobecného nariadenia3 alebo z uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci. 
 
Obdobie udržateľnosti projektu sa počíta od ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, nie od 
finančného ukončenia projektu. Uvedené vyplýva z metodického pokynu CKO č. 17 k číselníku 
merateľných ukazovateľov (Príloha č. 1). 
 
Kontrola plnenia merateľného ukazovateľa P0552 
Prijímateľ je povinný zachovať udržateľnosť projektom podporeného opatrenia.  
Sledovanie udržateľnosti bude realizované podobne ako počas realizácie hlavnej aktivity projektu, 
a to: údaje v následnej monitorovacej správe (merateľné ukazovatele, iné údaje, deti, zamestnanci 
atď.) ako aj skutočnosti späté s opatrením a jeho realizáciou.  
 

Typ aktivity Kontrola – príkladmo 

Podpora flexibilných 
foriem starostlivosti o deti 
 
Nové zariadenie (v zmysle 
výziev) bez vychovávateľky 
pre deti so ŠVVP  

Dohoda o poskytovaní flexibilnej formy starostlivosti o deti 
Evidencia detí 
Pracovná zmluva zamestnanca (vychovávateľky) 
Evidencia pracovného času zamestnanca 
Dodržanie podmienok poskytnutia príspevku č. 16 a č. 17 
výziev (najmä Prevádzkový poriadok zariadenia, Uvedenie 
priestorov do prevádzky) 

Podpora flexibilných 
foriem starostlivosti o deti 
 
Nové zariadenie (v zmysle 
výziev) s vychovávateľkou 
pre deti so ŠVVP 

Dohoda o poskytovaní flexibilnej formy starostlivosti o deti 
Evidencia detí 
Pracovná zmluva zamestnanca (vychovávateľky) 
Pracovná zmluva zamestnanca (vychovávateľky pre deti so 
ŠVVP) 
Evidencia pracovného času zamestnanca 
Dodržanie podmienok poskytnutia príspevku č. 16 a č. 17 
výziev (najmä Prevádzkový poriadok zariadenia, Uvedenie 
priestorov do prevádzky) 

                                                           
2 Podobným spôsobom IA MPSVR SR ako poskytovateľ NFP postupoval v prípade nesplnenia podmienok poskytnutia 
príspevku (najmä č. 16 a č. 17) výziev. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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Podpora flexibilných 
foriem starostlivosti o deti  
 
Existujúce zariadenie 
v zmysle výziev 
s vychovávateľkou pre deti 
so ŠVVP  

Dohoda o poskytovaní flexibilnej formy starostlivosti o deti 
Evidencia detí 
Pracovná zmluva zamestnanca (vychovávateľky) 
Pracovná zmluva zamestnanca (vychovávateľky pre deti so 
ŠVVP) 
Evidencia pracovného času zamestnanca 
Dodržanie podmienok poskytnutia príspevku č. 16 a č. 17 
výziev (najmä Prevádzkový poriadok zariadenia, Uvedenie 
priestorov do prevádzky) 

Flexibilné pracovné miesta 
 

Pracovná zmluva – pracovný pomer založený podľa § 49, § 49a) 
alebo § 52 Zákonníka práce 
Evidencia pracovného času zamestnanca 

  
Realizácia aktivít v rámci udržateľnosti projektu môže byť predmetom kontroly na mieste. 
 
Postup pri nenaplnení merateľného ukazovateľa P0552 
Pravidlá pre postup IA MPSVR SR ako poskytovateľa NFP v prípade neplnenia povinností prijímateľa 
spojených s napĺňaním cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (P0328 a P0552) upravuje zmluva 
o poskytnutí NFP a Príručka pre prijímateľa NFP. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa P0552 má za 
následok uplatnenie sankčného mechanizmu v nadväznosti na nesplnenie povinnosti zabezpečiť 
zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe ktorých bol prijímateľovi poskytnutý 
NFP.  
 
Následné monitorovacie správy 

1. Povinnosť predkladania následných monitorovacích správ upravujú Všeobecné zmluvné 
podmienky, ktoré sú prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne článok 4:  

„Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať 
Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo 
formáte určenom Poskytovateľom, ...  
d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia 
Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.“ 

2. Postupy predkladania následných monitorovacích správ bližšie upravuje kap. 3.3.1 Príručky pre 
prijímateľa NFP.  

3. IA MPSVR SR ako poskytovateľ NFP zabezpečí prostredníctvom projektového manažéra 
nastavenie automatickej notifikácie v ITMS2014+.  

4. Prijímateľ predloží následné monitorovacie správy v počte 1. 


