
Príloha č. 1 Usmernenia 

 

Výklad k tabuľke „Príspevok projektu k zamestnanosti“ MS projektu 

 

(Jedná sa o tabuľku č. 11 v rámci Priebežnej a Záverečnej monitorovacej správy projektu a  

tabuľku č. 9  v rámci Následnej monitorovacej správy projektu) 

 

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest 

obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené 

pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, 

t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria 

aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených 

projektom. Vykazovanie hodnôt v predmetnej tabuľke Monitorovacej správy projektu nie je 

prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber 

údajov. 

 

Vytvorené pracovné miesto je také miesto: 
a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom  prijímateľa  po dobu minimálne 365 dní od svojho 

vzniku; 

b)  ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní; 

c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných 

právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa 

pracovné miesta  prepočítavajú na plné pracovné úväzky; 

d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie; 

e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku.  

Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou 

podporeného projektu, ale bolo neobsadené; 

f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi 

predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej  

dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného 

pomeru; 

g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných 

fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle 

osobitných právnych predpisov; 

h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne  

za implementáciu a riadenie projektu; 

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest: 
a) sa vykonáva prostredníctvom predmetnej tabuľky, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou 

je „počet“; 

b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie 

projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12.  

za predchádzajúci kalendárny rok; 

c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa 

vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou 

na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného 

miesta, teda 2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 vytvorené pracovné miesto;  



d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného 

obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené 

pracovné miesto; 

 

Príklad 1: 

Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na 

plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer 

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené.  Do trvalého 

pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrvá 

minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 

a uzatvorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 

kalendárnych dní, pričom táto doba sa počíta do minimálnej lehoty 365 kalendárnych 

dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázať ako 

vytvorené. V monitorovacej správe v predmetnej tabuľke vykáže tento stav prijímateľ 

k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 

kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do 

okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.    

 

e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné 

v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení 

vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto 

miesto vykazovať ako vytvorené;   

 

Príklad 2: 

V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie 

projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne 

v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových 

pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie 

projektu je subjekt nútený 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, 

stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom)  a jedno z pôvodne 

vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych 

dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ  3 pracovníkov, 

rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta 

vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní.  Tabuľka s počtom 

vytvorených miest bude vyzerať nasledovne: 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet vytvorených 

pracovných miest 
5 7 3 6 

9 

 

Keďže výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt 

vytvoril 9 pracovných miest. 

 

f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik 

alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), 

nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.  



Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi 

alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného 

podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery 

využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli 

príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.  

 

Udržané pracovné miesto je také miesto: 
a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa; 

b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku.Za účelom vykazovania 

počtov udržaných pracovných miest sa pracovné miesta  prepočítavajú na plné pracovné 

úväzky; 

c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie; 

d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred 

začiatkom realizácie projektu; 

e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi 

predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej  

dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného 

pomeru; 

f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných 

fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle 

osobitných právnych predpisov; 

g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne  

za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.  

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:  
a) sa vykonáva prostredníctvom  predmetnej tabuľky, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou 

je „počet“.  S vykazovaním predmetnej tabuľky nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus; 

b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie  

a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa 

vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou 

na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, 

teda 2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 udržané pracovné miesto; 

d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi 

(napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky 

 k Príkladu 1); 

e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné 

v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení 

udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto 

vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2); 

f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik 

alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), 

nezávisle od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta. 

 


