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1. Úvod  

1.1 Účel hodnotenia  

Hodnotiaca správa - Posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne 

vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „hodnotiaca 

správa“) sa predkladá podľa Čl. 19 odsek 6  všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) 

č. 1081/2006. Hodnotiaca správa je v Slovenskej republike druhým povinným hodnotením na 

posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj na vykonávanie systému záruk pre 

mladých ľudí. Prvé hodnotenie bolo vykonané v roku 2015 za rok 2014. V Slovenskej republike sú 

finančné zdroje na IZM osobitne vyčlenené v PO 2 OP ĽZ, ktorý bol schválený Európskou komisiou 

vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 zo dňa  9. decembra 2014, v rámci Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov 

pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a 

zamestnanosti na Slovensku. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR je Riadiacim orgánom pre 

implementáciu projektov ESF na podporu rastu zamestnania a taktiež Iniciatívy na podporu 

zamestnávania mladých ľudí.  

1.2. Predmet hodnotenia  

Cieľom hodnotenia je posúdiť dosiahnutý pokrok v implementácii IZM. Posudzovať sa bude 

predovšetkým finančný a fyzický pokrok IZM, ktorý v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-

2020 tvorí samostatnú prioritnú os 2 s cieľom vyhodnotiť efektívnosť a hospodárnosť realizovaných 

intervencií.  V zmysle Usmernenia pre hodnotenie Iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí  je 

dôraz  kladený  na zodpovedanie hodnotiacich otázok: 

Hlavné hodnotiace otázky 

● V akom socioekonomickom kontexte sa iniciatíva vykonáva?  

●  Akú úlohu iniciatíva zohráva z hľadiska záruky pre mladých ľudí, resp. ako by mala k nej prispieť? 

● Boli najvýznamnejšie cieľové skupiny predmetom záujmu už v štádiu návrhu?  

● Zaoberala sa iniciatíva dôležitými potrebami týchto skupín?   

● Umožnila iniciatíva rýchlu reakciu v prípade naliehavosti problému?   

 

Hlavné hodnotiace otázky k vykonávaniu 

● Ako bol systém plnenia navrhnutý a ako fungoval?  

● Postačoval tento systém na zabezpečenie efektívneho vykonávania stratégie pre Iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí? 

● Aké typy opatrení boli financované na účel vykonávania iniciatívy? Išlo o individuálne 

opatrenia podpory alebo boli súčasťou postupov alebo balíkov podpory? 
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● Využili sa v rámci vykonávania iniciatívy existujúce partnerstvá? Vytvorili sa nové 

partnerstvá s cieľom podporiť vykonávanie iniciatívy? Bola zabezpečená efektívna účasť 

príslušných zainteresovaných strán? 

● Financovali sa v rámci vykonávania existujúce opatrenia alebo sa zaviedli nové prístupy? 

● Prebehlo vykonávanie iniciatívy podľa plánu (z finančného hľadiska, resp. na základe 

dosiahnutia plánovaných míľnikov a cieľov)? Ak nie, prečo? 

● Aké boli silné a slabé stránky systémov plnenia?Akým spôsobom dopĺňa ostatné nástroje na 

podporu politík týkajúcich sa mladých ľudí? 

 

Hlavné hodnotiace otázky k účinnosti 

● Ako resp. v akej miere iniciatíva prispela k dosiahnutiu všeobecného cieľa udržateľného 

začleňovania mladých ľudí na pracovný trh a k dosiahnutiu špecifických cieľov v rámci ESF? Ako 

prispela k riešeniu problému ľudí z kategórie NEET? 

●  Boli finančné prostriedky v rámci iniciatívy čerpané v prospech tých ľudí, ktorí potrebujú 

podporu najviac? Boli predmetom záujmu znevýhodnené osoby, osoby z marginalizovaných 

komunít a osoby opúšťajúce vzdelávanie bez kvalifikácie?  

● Boli pokryté špecifické cieľové skupiny tak, ako sa plánovalo?   

● Pokračujú účastníci iniciatívy v zamestnaní, ďalšom vzdelávaní alebo odbornej príprave, 

učňovskej príprave alebo v stáži po odchode z intervencie? Ak nie, prečo?   

● Aká bola kvalita ponúk, ktoré účastníci dostali? Pochádzajú tieto ponuky z otvoreného trhu, z 

chráneného trhu práce alebo z verejných systémov na podporu zamestnanosti? Dostávali ich v 

rámci systémov záruky pre mladých ľudí?   

● Aký pokrok dosiahli účastníci iniciatívy z hľadiska ďalšieho vzdelávania, udržateľných a 

dôstojných pracovných miest, učňovskej prípravy alebo kvalitných stáží?  

● Aká bola charakteristika pracovných miest a stáží, ktorých sa bývalí účastníci zúčastnili 

prostredníctvom Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí?   

● Ktoré typy intervencií boli najúčinnejšie, pre ktoré skupiny a v akom kontexte?  

 

Hlavné hodnotiace otázky k efektívnosti 

● Aké boli jednotkové náklady na typ operácie a cieľovú skupinu? 

● Ktoré typy operácií boli najefektívnejšie a najúspornejšie z hľadiska nákladov? 

 

Hlavné hodnotiace otázky ku vplyvu intervencií 

● Aký vplyv má podpora v rámci iniciatívy na šancu mladých nezamestnaných ľudí nájsť si v 

budúcnosti zamestnanie? Aký veľký účinok má podpora iniciatívy z hľadiska vstupu na pracovný 

trh? Aký by bol zamestnanecký status jednotlivcov v prípade absencie podpory?   

● Aký bol čistý vplyv opatrení v rámci iniciatívy? Nastali presuny? Vznikli náklady mŕtvej váhy 

(dead weight loss) a substitučné efekty?  

●  Boli zaznamenané nejaké štrukturálne vplyvy (zmeny vo vzdelávacom systéme, v systéme 

odbornej prípravy, vo verejných službách zamestnanosti)?  

●  Nastali nejaké zmeny v politikách týkajúcich sa mládeže, ktoré boli spôsobené YEI?   
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● Ako iniciatíva prispela k zmenám v miere zamestnanosti/nezamestnanosti/ekonomickej aktivity 

mladých ľudí v oblastiach, ktoré sú predmetom iniciatívy?   

● Boli zaznamenané neplánované vplyvy, napr. na ľudí starších než 25 rokov alebo mladých ľudí, 

ktorí sú v procese vzdelávania alebo majú zamestnanie?   

● Čo by nastalo v prípade, ak by nedošlo k intervencii iniciatívy? 

2. Popis metodiky a rozsah hodnotenia 

Hodnotenie je založené na posudzovaní každého projektu individuálne a následne sú hodnoty 

kumulované, tak aby mohli byť dáta posudzované s hodnotami deklarovanými v OP ĽZ . Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť čo najpresnejšiu a najaktuálnejšiu informáciu o finančnom a fyzickom 

pokroku jednotlivých projektov. Projekty IZM sa realizujú cez Prioritnú os 2, čo však neznamená, že v 

rámci ostatných prioritných osiach nie je presah témy.  

Pre optimalizáciu výsledkov boli ako východiskové dáta o dosiahnutom fyzickom a finančnom 

pokroku vybrané hodnoty k 5.12.2018.  

Pre nedostatok času na spracovanie hodnotenia nebolo vykonané kontrafaktuálne hodnotenie 

vplyvu intervencii v rámci Iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí. Taktiež neboli 

realizované prieskumy a štruktúrované rozhovory, ktoré by prispeli k posúdeniu opodstatnenosti 

nastavenej stratégie zamestnanosti predovšetkým na štruktúru opatrení na podporu zamestnávania 

mladých ľudí do veku 29 rokov. Hodnotenie neposudzuje kvalitu pracovných ponúk predložených 

účastníkom zapojeným do Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, nakoľko politika  

Zamestnanosti a aktívne opatrenia na trhu práce v SR kladú osobitý dôraz na realizáciu 

dostatočného množstva služieb pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v podobe Záruk pre 

mladých, ktoré sú realizované cez Úrady práce a sociálnych vecí, ako aj neštátne služby 

zamestnanosti.  

 

 

2.1 Prístup k hodnoteniu  

Pre potreby hodnotenia v súlade s časovými možnosťami boli použité nasledujúce zdroje údajov: 

● Operačný program OP LZ, 

● Správa o vykonávaní OP LZ 2016, 2017 

● Správa o vykonávaní Iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí  2014-2015 

● vyhlásené vyzvania na predkladanie ŽoNFP, 

● údaje o fyzickej a finančnej implementácii programu z ITMS 2014+, 

● číselníky merateľných ukazovateľov (ak sú relevantné) 

● riadiaca dokumentácia, interné manuály (ak relevantné) 

● databáza ŠÚ SR 
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Účelom hodnotenia procesu je zabezpečiť vykonávanie programu v súlade s jeho pôvodnými cieľmi. V 

dôsledku toho je hodnotenie procesu dôležitou súčasťou akéhokoľvek hodnotenia. Z pohľadu 

hodnotenia Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by hodnotenie procesu malo obsahovať 

hodnotiacu otázku týkajúcu sa stratégie, vykonávania, účinnosti a efektívnosti. V rámci hodnotenia 

procesu sa však nedajú vyvodiť závery v súvislosti s vplyvom programu na zamestnateľnosť mladých ľudí.  

3. Základné informácie o Iniciatíve na podporu zamestnávania 

mladých ľudí 

3.1.Východiská a ciele iniciatívy na Podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Počas príprav  nového programového obdobia a tvorby operačného programu Ľudské zdroje 

dosahovala úroveň miery nezamestnanosti osôb vo veku 15-24 r. v SR dlhodobo nadpriemerné 

hodnoty. Aktuálny stav nezamestnanosti mladých ľudí je stále ovplyvnený nesúladom zručností a 

potrebami trhu práce, ktoré sa menia a vyvíjajú v čase. 

Operačný program prostredníctvom prioritnej osi 2 a aktivít špecifického cieľa 2.1.1 pozitívne znižuje 

vysokú mieru evidovanej nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov, nie sú 

zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET. Implementácia 

aktivít je realizovaná cez národné projekty a dopytové projekty. 

Mladí ľudia sú vo veľkej miere podporovaní naprieč celým operačným programom. Cielené aktivity v 

prospech mladých sú plánované nie len v rámci PO 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí, ale tiež ako súčasť: 

● PO 1 Vzdelávanie, 

● PO 3 Zamestnanosť, 

● PO 4 Sociálne začlenenie ako aj 

● PO 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Navyše, podpora mladých je nepriamo súčasťou aj ďalších aktivít OP. Odhaduje sa, že dosah na 

mladých ľudí spolu reprezentuje najmenej 50% z celkovej alokácie OP, čo znamená podporu pre 

takmer 260 000 mladých ľudí. Cela PO 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa 

orientuje na mladých ľudí v predpokladanom počte 82 255 NEET. 

  

Ciele iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí : 

• zníženie miery neaktivity mladých do 29 r. (NEET) 

• zvýšenie zamestnanosti mladých 

• zvyšovanie zamestnateľnosti mladých, osobitne mladých s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo 

nezamestnaných 

• zavedenie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých s cieľom ich vzdelávania, hľadania 

zamestnania, stáže. 
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Súčasná situácia 

Implementácia operačného programu ľudské zdroje prierezovo cez prioritné osi priamo ovplyvnila 

do dnešného dňa nezamestnanosť mladých ľudí. Podľa evidencie úradov práce, sociálnych vecí a 

rodiny (ÚPSVAR) bolo koncom októbra 2018 evidovaných v SR 174 171  uchádzačov o zamestnanie 

(UoZ), z toho disponibilných 143 339 s disponibilnou mierou nezamestnanosti (MNZ) 5,23%. Veková 

štruktúra uchádzačov o zamestnanie koncom októbra 2018 ukazuje vysoký podiel nezamestnaných 

mladých ľudí do 25 rokov.  

  

  Tabuľka 1: Štruktúra mladých nezamestnaných 10/2018 

Štruktúra UoZ Počet Podiel z 

celkových 

disponibilných 

UoZ 

Ženy Muži 

Do 20 rokov 6 824 4,76 % 3 402 3 422 

20 -24 rokov 16 745 11,68 % 8 521 8 224 

25 – 29 rokov 19 940 13,91 % 10 935 9 005 

Spolu 43 509 30 ,35 % 22 858 20 651 

Zdroj: (október/2018 zdroj UPSVaR) 

  

Situácia mladých ľudí do 29 rokov na trhu práce sa dlhodobo výrazne zlepšuje a od decembra 2013 

bol zaznamenaný 65% pokles nezamestnanosti tejto cieľovej skupiny. V cieľovej skupine dlhodobo 

nezamestnaných mladých ľudí UPSVR zaznamenalo pokles nezamestnanosti o 82%. Tento trend 

potvrdzujú aj vyššie uvedené čísla, ktoré dokazujú medziročný pokles nezamestnanosti nielen u 

mladých UoZ do 29 rokov, ale aj vo vybranej skupine dlhodobo nezamestnaných UoZ do 29 rokov, v 

ktorej sa zaznamenal pokles počtu UoZ o takmer polovicu. K tomuto pozitívnemu vývoju prispeli aj 

opatrenia realizované v rámci PO2, ktoré sa zameriavajú na uľahčenie prechodu mladých ľudí zo 

vzdelávacieho systému na trh práce a na nesúlad medzi zručnosťami a potrebami trhu práce. 

Jedným z opatrení bolo posilnenie včasného a intenzívneho poradenstva pre mladých UoZ. 

 

3.2. Popis prioritnej osi 1 a jej príspevok k IZM 

Prioritná os 1: Vzdelávanie 

Fond: ESF 

Identifikované hlavné cieľové skupiny v prioritnej osi majú priamy vplyv na iniciatívu podpory 

zamestnanosti mladých ľudí   
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Popis 

Jednotlivé oblasti vzdelávania sú kľúčové z pohľadu vzdelávacieho systému SR ako celku. Zámerom 

navrhovaných aktivít v prioritnej osi je zosúladiť vzdelávanie s potrebami trhu práce, čo je nutné 

uskutočňovať bez ohľadu na územné vymedzenie. Pripravenosť absolventov reflektovať na 

požiadavky trhu práce je kľúčová aj z pohľadu voľného pohybu osôb (napr. nedostatok odborníkov 

na trhu práce v danej profesii či príchod investorov do regiónov SR a s tým zvýšené nároky na 

kvalifikáciu pracovnej sily). Nedostatočná previazanosť výstupov vzdelávania s požiadavkami praxe je 

komunikovaná zo strany zamestnávateľov na celom území. Kvalita vzdelávania priamo ovplyvňuje 

úspešné pôsobenie na ďalšom stupni vzdelávania a na trhu práce. 

  

Investičná priorita prioritnej osi Vzdelávanie 1.1 

Investičná priorita 1.1 

Zníženie a mladých zamedzenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku 

kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 

neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a 

prípravy. 

Špecifický cieľ 1.1.1 

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 

detí a žiakov. 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Prispieva k pripravenosti detí na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiaka v 

základnom a strednom školstve na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu resp. na prechod na 

nasledujúci stupeň vzdelávania a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu 

vzdelávaniu. 

  

Investičná priorita prioritnej osi Vzdelávanie 1.2 

Investičná priorita 1.2 

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie 

prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy 

ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov 

a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a 

učňovského vzdelávania. 

Špecifický cieľ 1.2.1 

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Intervencie v rámci špecifického cieľa 1.2.1 prispievajú k pripravenosti žiaka v odbornom vzdelávaní 

a príprave na pôsobenie na trhu práce s dôrazom na uplatňovanie reálneho výkonu praxe u 

zamestnávateľa. Za týmto účelom sa  podporuje aj profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov 

pôsobiacich v odbornom vzdelávaní a príprave. Intervencie v rámci špecifického cieľa prispievajú k 

zvýšeniu kvality vzdelávania. 
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Investičná priorita prioritnej osi Vzdelávanie 1.3 

Investičná priorita 1.3 

Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť 

počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín 

Špecifický cieľ 1.3.1 

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 

prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Intervencie v rámci špecifického cieľa prispievajú k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania v 

súlade s praxou, a to prostredníctvom podpory výsledkovo – orientovaného vzdelávania. Táto 

spočíva predovšetkým v podpore zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a 

štúdia STEM a IT. Podporovaný je rozvoj ľudských zdrojov vo výskume. 

 

  

Investičná priorita prioritnej osi Vzdelávanie 1.4 

Investičná priorita 1.4 

Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci 

formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí 

pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri 

výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií 

Špecifický cieľ 1.4.1 

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Realizáciou aktivít sa  prispieva k dosiahnutiu cieľa investičnej priority, ktorým je zlepšenie prístupu k 

celoživotnému vzdelávaniu a participácii na ňom, so zreteľom na požiadavky praxe. 

 

 

3.3. Popis prioritnej osi 2 a jej príspevok k IZM 

Prioritná os 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Fond: ESF, IZM 

Identifikované hlavné cieľové skupiny v prioritnej osi v absolútnej miere prispievajú k podpore 

zamestnanosti mladých ľudí. 

 

Popis 

Podpora je smerovaná na mladých, ktorí patria k NEET  a je zameraná na kvalitnú ponuku 

zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote 4 mesiacov po strate 

zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania. Nezamestnanosť mladých je negatívny prvok v 

národnom hospodárstve, ktorý je identifikovaný ako nepriaznivý trend aj v mnohých krajinách EÚ.  

Hlavné zameranie prioritnej osi je na mladých ľudí do 29 rokov. 
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Investičná priorita prioritnej osi Iniciatívy na podporu mladých 2.1 

Investičná priorita 2.1 

Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre 

mladých ľudí 

Špecifický cieľ 2.1.1 

Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, 

zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Aktivitami podľa špecifického cieľa 2.1.1 sa reflektuje na vysokú mieru evidovanej nezamestnanosti 

mladých ľudí, a tých mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov  a  nie sú zamestnaní ani zapojení 

do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET. Aktivity navrhované v rámci IP 2.1 

prispievajú k implementácii Záruky pre mladých ľudí na Slovensku. Príspevok k podpore 

zamestnanosti preukazujú aktuálne počty sledovaných  merateľných ukazovateľov v rámci 

konkrétnej prioritnej osi.   

 

 

3.4. Popis prioritnej osi 3 a jej príspevok k IZM 

Prioritná os 3: Zamestnanosť 

Fond: ESF 

Hlavné cieľové skupín v prioritnej osi tvoria hlavnú množinu, ktorou je podporovaná 

zamestnanosť mladých ľudí.      

Popis 

Zameranie na potrebu zvýšenia kvality poskytovaných služieb zamestnanosti, potreba  modernizovať 

služby zamestnanosti, posilňovať personálne kapacity a v neposlednej miere pokračovať v spolupráci 

so sociálnymi partnermi a podporovať mechanizmy v presadzovaní rodovej rovnosti. Dôraz bude 

kladený na znevýhodnené skupiny žien na trhu práce, ako sú matky s malými deťmi. 

  

Investičné priority prioritnej osi Zamestnanosť 3.1 

Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo 

nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti 

zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily 

Špecifický cieľ 3.1.1 

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby 

Špecifický cieľ 3.1.2 
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Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane 

podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych 

oblastiach 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Zvyšuje sa zamestnanosť a zamestnateľnosť cieľových znevýhodnených skupín a znižuje sa  

nezamestnanosť najmä dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných osôb. Podpora je 

zameraná najmä na rozvíjanie cielených aktívnych a preventívnych opatrení pracovného trhu s 

cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, pracovníkov s nízkou 

kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých. Podporuje sa udržateľnosť samostatne 

zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily. 

 

Investičná priorita prioritnej osi Zamestnanosť 3.2 

Investičná priorita 3.2 

Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, 

kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej 

odmeny za rovnakú prácu 

Špecifický cieľ 3.2.1 

Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s 

rodičovskými povinnosťami, najmä žien 

Špecifický cieľ 3.2.2 

Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave na povolanie 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Investičné prioritou sú realizované aktivity v rámci celého územia „menej rozvinutých regiónov“. 

Hlavnou cieľovou skupinou v rámci investičnej priority sú ženy, ktoré nie sú ekonomicky aktívne 

alebo im ich rodičovské povinnosti bránia v uplatnení. 

  

Investičná priorita prioritnej osi Zamestnanosť 3.3 

Investičná priorita 3.3 

Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie 

prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej 

pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými 

zainteresovanými stranami 

Špecifický cieľ 3.3.1 

Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na 

meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť 

partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Zlepšuje  sa schopnosť verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby 

zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, 

lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj 

zamestnanosti. 
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3.5. Popis prioritnej osi 4 a jej príspevok k IZM 

Prioritná os 4: Sociálne začlenenie 

Fond: ESF 

Identifikované hlavné cieľové skupín v prioritnej osi majú priamy vplyv na iniciatívu podpory 

zamestnanosti mladých ľudí   

Popis 

Podpora je realizovaná na základe občianskeho princípu. Hlavné smerovanie je zefektívnenie, 

modernizácia súčasných nástrojov, ako aj zavedenie nových nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov 

a členov rodín zameranej na zlepšenie ich prístupu na trh práce, k bývaniu, vzdelaniu, starostlivosti o 

dieťa, využívaniu služieb a atď. 

  

Investičná priorita prioritnej osi Sociálne začlenenie 4.1 

Investičná priorita 4.1 

Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie 

zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 4.1.1 

Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce 

Špecifický cieľ 4.1.2 

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Podporujú sa  podmienky pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených 

chudobou, sociálnym vylúčením najmä prostredníctvom podpory systémových a inovačných zmien, 

realizácie adresných a personalizovaných nástrojov, rozvoja a profesionalizácie sociálnej práce v 

praxi, predchádzaním a elimináciou všetkých foriem diskriminácie, zapájaním a podporovaním 

reprezentatívnych organizácií. 

  

Investičná priorita prioritnej osi Sociálne začlenenie 4.2 

Investičná priorita 4.2 

Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej 

starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ 4.2.1 

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

Špecifický cieľ 4.2.2 

Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do 

celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Prispievajú najmä k vytváraniu a rozširovaniu vysoko kvalitných služieb, opatrení poskytovaných v 

rámci komunity, resp. na úrovni komunity, vrátane služieb,opatrení, ktorých cieľom je predchádzať 

inštitucionalizácii. 
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3.6. Popis prioritnej osi 5 a jej príspevok k IZM 

Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Fond: ESF 

Identifikované hlavné cieľové skupín v prioritnej osi majú priamy vplyv na iniciatívu podpory 

zamestnanosti mladých ľudí   

Popis 

Cieľom aktivít je desegregácia a inkluzívne vzdelávanie. Kvalitné vzdelávanie a výchova v ranom 

detstve odstraňujú rozdiely v dosahovaných výsledkoch, podporujú kognitívny, jazykový, sociálny a 

emocionálny rozvoj. 39 Zlepšenie informovanosti o prínosoch predškolského vzdelávania, intenzívna 

spolupráca pedagogických pracovníkov a rómskych asistentov učiteľov s rodičmi, podpora aktivít na 

zlepšenie spolupráce rodičov so vzdelávacími zariadeniami, je účinným nástrojom pre zvýšenie miery 

zaškolenosti rómskych detí a pre zvýšenie celkovej vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK na 

všetkých stupňoch vzdelávania. 

  

Investičná priorita 5.1 

Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia 

Špecifický cieľ 5.1.1 

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na 

všetkých 

Špecifický cieľ 5.1.2 

Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie 

Špecifický cieľ 5.1.3 

Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania 

Príspevok na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Realizáciou uvedených aktivít bude možné zabezpečiť dosiahnutie cieľa investičnej priority v rámci 

prioritnej osi 5,, ktorým je sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít.V skupine 

MRK sa nachádza vysoký počet mladých ľudí , ktorý nepracujú a zaradenie na trh práce je náročné a 

komplikované po mnohých stránkach.  Realizáciou uvedených aktivít sa zabezpečuje dosiahnutie 

cieľa investičnej priority v rámci prioritnej osi 5, ktorým je sociálno-ekonomická integrácia 

marginalizovaných komunít a hlavne MRK. 

 

 

3.7. Finančná alokácia z prostriedkov ESF a IZM    

Operačný program pre prioritnú os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí má finančnú 

alokáciu nastavenú nasledovne. 
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  Tabuľka 2: Finančná alokácia PO2 

 

Prioritná os 2.Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Druh ukazovateľa (ukazovateľ kľúčového 

implementačného kroku, finančný ukazovateľ, 

ukazovateľ výstupu, alebo, ak je to vhodné, 

ukazovateľ výsledkov) 

  

  

  

finančný ukazovateľ 

ID F000 2 

Ukazovateľ alebo kľúčový implementačný krok Celková suma oprávnených výdavkov po ich 

certifikácii certifikačný orgánom 

Merná jednotka, ak je to vhodné EUR 

Fond IZM 

Kategória regiónu       Menej rozvinutý regióny 

Čiastkový cieľ na rok 2018 144 350 518 

Zámer (2023) 228 275 422 

Zdroj údajov ITMS2014+ 

Vysvetlenie relevantnosti ukazovateľa, ak je to 

vhodné 

- 

 Zdroj: OP LZ 2014-2020 

 

Celková alokácia prioritnej osi 2 na podporu zamestnávania mladých je vo výške 228 275 422 EUR z 

toho: 

-         76 308 517 EUR osobitná alokácia pridelená na IZM,  

-         129 171 869 EUR alokácia ESF,  

-         22 795 036 EUR národné zdroje,  
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3.8. Riadiace štruktúry Iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí 

Za účelom úspešného vykonávania OP ĽZ budú riadiacemu orgánu implementáciu operačného 

programu zabezpečovať v úlohe sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR a implementačná agentúra zriadená 

pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) v súlade s plnením úloh zameraných na riešenie 

záležitostí rómskych komunít a realizovanie systémových opatrení na zlepšenie postavenia a ich 

integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a 

realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít 

a podporu ich začleňovania do spoločnosti je priamo zapojený do procesu implementácie OP ĽZ v 

rozsahu realizácie programov. 

  

Štruktúra pre implementáciu OP ĽZ: 

Riadiaci orgán – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

Sprostredkovateľské orgány - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra 

SR, implementačná agentúra zriadená pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 

  

Aktivity na podporu zamestnávania mladých ľudí sú realizované cez národné a dopytové projekty. 

Musíme upozorniť, že pre realizáciu národných projektov je dôležitým prvkom ústredie práce, ktoré 

prostredníctvom svojich regionálnych úradov práce implementujú národné projekty a majú 

preukázateľný vplyv na zamestnávanie mladých ľudí. 

  

3.9. Zmeny vykonané v  OP ĽZ 

 Zmena operačného programu ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 2.0 

Podnet na úpravy OP ĽZ súvisí s Oznámením Európskej komisie (EK) „Strednodobé 

preskúmanie/revízia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 – Rozpočet EÚ zameraný 

na výsledky“ *COM(2016)603final+, v ktorom EK posúdila fungovanie a využitie osobitných nástrojov 

v prvých dvoch až troch rokoch vykonávania viacročného finančného rámca (ďalej „VFR“). Cieľom 

preskúmania bolo sústrediť dodatočné sumy na opatrenia na pomoc pri riešení migračnej krízy a 

nezamestnanosti mladých ľudí a na investície prostredníctvom finančných nástrojov a v kombinácii s 

Európskym fondom pre strategické investície, pričom sa zohľadnia potreby a relevantnosť týchto 

priorít pre každý členský štát. Na základe doterajšej implementácie Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len“IZM“) EK navrhuje posilniť IZM dodatočnými finančnými 

prostriedkami. V dôsledku strednodobého preskúmania sa Nariadením Rady *COM(2016)604final+ 
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mení a dopĺňa Nariadenie Rady č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 

finančný rámec na roky 2014 – 2020 Zmena OP ĽZ sa uskutočňuje na základe rozhodnutia o 

alokovaní dodatočných finančných prostriedkov pre Slovenskú republiku z osobitných zdrojov 

Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky 2014 – 2020 v celkovej sume 12 363 907 

EUR. 

  

Zmena operačného programu ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 3.0 

Podnet na úpravy OP ĽZ súvisí s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (COM(2018) 498 

final), ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na hospodársku, sociálnu a 

územnú súdržnosť, a ktorým sa upravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o zdroje na cieľ 

Investovanie do rastu a zamestnanosti. Zmena OP ĽZ sa uskutočňuje na základe rozhodnutia o 

zmene vo finančnom programovaní, týkajúcom sa Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

V súlade s rozpočtom EÚ prijatým na rok 2018 by sa viazané rozpočtové prostriedky určené pre 

osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí mali upraviť 

tak, aby sa zohľadnilo presunutie časti rozpočtových prostriedkov z roku 2020 do roku 2018. 

  

Predmetná zmena 

Zmena PO2 - revízia OP ĽZ Vykonávacím rozhodnutím Európskej Komisie zo dňa 18.12.2017 prišlo k 

revízii OP ĽZ. Uvedená zmena sa týkala výhradne zmeny PO2 IZM. Na základe rozhodnutia boli 

alokované dodatočné finančné prostriedky pre Slovenskú republiku vo výške 12 364 564,00 € z 

osobitných zdrojov Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky 2014-2020. Na 

implementáciu PO2 IZM bolo rokom 2017 vyčlenených celkom 228 275 422,00 €, pričom podpora 

EU predstavuje 206 715 082,00 € a alokácia ŠR 21 560 340,00 €.  

 

4. Finančný pokrok dosiahnutý v implementácii Iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

4.1. Vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

V hodnotenom období bolo v rámci PO2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bolo 

vyhlásených 8 priamych vyzvaní na realizáciu národných projektov : 

1.  Praxou k zamestnaniu - OP ĽZ NP 2015/2.1.1/01 -  14.9.2015 - podpora mladých ľudí do 29 

rokov veku, s cieľom zvýšenia ich zamestnanosti prostredníctvom podpory ich odborných 

zručností, vedomostí a praktických skúseností formou mentorovaného zapracovania a praxe u 

zamestnávateľov, ktorí na uvedený účel vytvoria pracovné miesta 

2. Absolventská prax štartuje zamestnanie - OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 - 29.9.2015 – cieľom bola 

podpora mladých ľudí prostredníctvom praxe u zamestnávateľa a následnej podpory jeho 

zamestnávania po ukončení praxe u toho istého zamestnávateľa 
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3. Úspešne na trhu práce - OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04 – 3.12.2015 - podpora začatia vykonávania SZČ 

mladých ľudí a podpora vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní. 

4. Šanca pre mladých - č. OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03, - 01.06.2017, cieľom projektu je vytvoriť 

pracovné miesta pre UoZ do 29 rokov, ktorí sú bezprostredne pred vstupom do projektu v 

evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľ môže v prípade 

potreby zabezpečiť na podporovanom pracovnom mieste pracovný tútoring pre ich adaptáciu 

do kolektívu. 

5. Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie - č. OP ĽZ NP 2017/2.1.1/01, - 06.06.2017, 

cieľom projektu je podporiť zamestnateľnosť mladých UoZ do 29 rokov prostredníctvom 

prípravy na trh práce formou rekvalifikácie, posilnením kľúčových kompetencií, alebo 

vzdelávaním a prípravou pre trh práce z vlastnej iniciatívy MUoZ. Projekt sa vykonáva 

prostredníctvom Aktivity Vzdelávanie mladých UoZ 

6. Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie - č. OP ĽZ NP 2017/2.1.1/02, - 06.06.2017, 

cieľom projektu je prostredníctvom poskytovania poradenstva a finančných príspevkov 

motivovať mladých k nájdeniu si zamestnania. 

7. Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ -  č. OP ĽZ NP 2017/2.1.1/04, - 

09.11.2017, ide o prefinancovanie poskytnutých finančných prostriedkov, resp. dofinancovanie 

finančných záväzkov vyňatých z PO3 (Zamestnanosť), ktoré boli použité na podporu zvyšovania 

zamestnanosti a podporu zvyšovania aktivity UoZ (NEET) vo veku do 29 rokov. 

8.  Reštart pre mladých UoZ 2 - č.OP ĽZ NP 2018/2.1.1/01 - 6.7.2018 - Zavedením záruky pre 

mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť 

a účasť mladých ľudí na trhu práce. Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za 

účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ. 

 

4.2. Výzvy na predkladenie Žiadosti o NFP 

V hodnotenom období boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc, 

ktoré majú charakter dopytovo orientovaných projektov. Všetky boli vyhlásené cez Investičnú prioritu 

2.1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých 

ľudí  a špecifický cieľ 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k 

NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce 

1. Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce 

2. Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí 

3. Aktivizácia a podpora mladých NEET 

Výzva “Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“ OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, bola 

zameraná na programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých ľudí 

NEET s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, praxe a pod. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):  12 015 000 EUR 

Výzva vyhlásená od: 30.12.2016 do: 26.07.2017 
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Výzva “Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ OP ĽZ DOP 

2016/2.1.1/02, bola zameraná na nové a inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých 

ľudí so zacielením na prípravu začať podnikať. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):  10 000 000 EUR 

Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 10.08.2017.  

 

Výzva “Aktivizácia a podpora mladých NEET“ OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01, bola zacielená na činnosti 
zamerané na aktivizáciu a podporu NEET, a to aj tých, ktorí nie sú v evidencii UoZ úradu PSVR. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):  30 000 000 EUR 

Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 30.11.2017 

  

4.3.  Lehoty potrebné pre vykonanie procesov vedúcich k uzavretiu zmluvy o NFP 

● Otvorené výzvy (DOP) 

Do hodnotenia lehôt na spracovania žiadostí OPĽZ PO2 boli vybrané len DOP ktoré boli schválené a bola 

u nich následne uzatvorená zmluva o NFP. V hodnotenom období bolo v rámci 3 dopytových výziev 

uzavretých 24 zmlúv o NFP. 

Priemerná doba spracovania žiadosti o NFP (od od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP po 

vydanie rozhodnutia o jej schválení) v realizovaných 24 dopytových projektoch bola 62,08 pracovných 

dní. Z toho v rámci výzvy “Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“ 39 pracovných 

dní, v rámci výzvy “Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ 64,67 

pracovných dní a v rámci výzvy “Aktivizácia a podpora mladých NEET“ 62,07 pracovných dní. 

(Lehota pre spracovanie žiadosti a vydanie rozhodnutia bola v uvedenom období stanovená do 35 

pracovných dní v Systéme riadenia EŠIF.) 

  

● Uzavreté výzvy (NP) 

V rámci hodnotenia 8 národných projektov OPĽZ PO2 predstavovala priemerná doba na spracovanie 

žiadosti o NFP 12,25 pracovných dní. 

  

Uzatváranie zmlúv o NFP v prípade vydania pozitívneho rozhodnutia   

Uzatváranie zmlúv na základe vydaného rozhodnutia o schválení ŽoNFP trvalo v prípade 24 dopytovo 

orientovaných projektov v priemere 22,17 pracovných dní. 

Pri 8 národných projektoch bola priemerná doba od vydania rozhodnutia o schválení žiadosti po 

uzatvorenie zmluvy 11 pracovných dní. 
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4.4. Úroveň kontrahovania finančných prostriedkov  

● Analýza predložených, schválených a zazmluvnených projektov, ich finančné hodnoty (ESF, ŠR, 

pro rata, IZM) od 1.1.2014-5.12.2018 

  

V rámci výzvy “Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“ bol zazmluvnený len jeden 

projekt a to nasledovne (v EUR): 

  Tabuľka 3: Štruktúra zdrojov v rámci výzvy Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce 

Celkovo schválené 

oprávnené výdavky 

ESF, IZM Štátny rozpočet Spolufinancovanie 

148 490,42 133 656,42 9 889,48 4 944,74 

Zdroj: ITMS 2014+  

Projekt bol mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP ĽZ. V rámci projektu neboli čerpané  finančné 

prostriedky.  

  

V rámci výzvy “Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ bolo 

kontrahovaných 9 projektov v celkovej čiastke (v EUR): 

 

  Tabuľka 4: Štruktúra zdrojov v rámci výzvy Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania 

mladých ľudí 

Celkovo schválené 

oprávnené výdavky 

ESF, IZM Štátny rozpočet Spolufinancovanie 

965 642,33 869 174,66 57 389,42 39 078,24 

Zdroj: ITMS 2014+  

 

Zo zazmluvnených 9 projektov bolo 5 projektov mimoriadne ukončených a zazmluvnené NFP z ESF a IZM 

sa preto znížil z 869 174,66 EUR na 382 021,42 EUR.    

  

V rámci výzvy “Aktivizácia a podpora mladých NEET“ malo k 5.12.2018 uzavretú zmluvu 14 projektov a 

to nasledovne (v EUR): 
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  Tabuľka 5: Štruktúra zdrojov V rámci výzvy Aktivizácia a podpora mladých NEET 

Celkovo schválené 

oprávnené výdavky 

ESF, IZM Štátny rozpočet Spolufinancovanie 

1 458 131,05 1 273 324,29 71 798,01 69 525,27 

Zdroj: ITMS 2014+  

 

Zo zazmluvnených 14 projektov bolo 6 projektov mimoriadne ukončených. Kontrahovaná suma  NFP zo 

zdrojov ESF a IZM sa preto znížila z 1 273 324,29 EUR na 638 841,29 EUR.     

  

Z pohľadu zazmluvňovania vyhlásené výzvy nepriniesli očakávaný efekt nakoľko z alokovanej čiastky  52 

015 000, 00 EUR bolo k hodnotenému obdobiu zazmluvnených len 1 020 862,71 EUR z prostriedkov EÚ, 

čo predstavuje len 1,96% alokovanej čiastky EU zdrojov.   

 

● Finančná analýza  národných projektov podporujúcich IZM 

V rámci národných projektov bolo zazmluvnených 8 projektov nasledovne (v EUR): 

 

  Tabuľka 6: Zazmluvnené Národné projekty 

Projekt č. Zazmluvnené ESF, IZM Štátny rozpočet 

1 50 000 000,00 45 007 250,00 4 992 750,00 

2 19 125 000,01 17 215 273,13 1 909 726,88 

3 50 000 000,00 45 007 250,00 4 992 750,00 

4 30 983 991,45 27 890 084,98 3 093 906,47 

5 9 994 542,77 8 996 537,70 998 005,07 

6 49 981 644,80 44 990 727,66 4 990 917,14 
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7 11 999 988,00 10 801 729,20 1 198 258,80 

8 29 942 400,00 27 114 190,61 2 828 209,39 

Spolu 252 027 567,03 227 023 043,28 25 004 523,75 

Zdroj: ITMS 2014+  

 

Úroveň zazmluvňovania národných projektov je podstatne efektívnejšia a prekračuje 100%, čo je 

spôsobené znížením zazmluvnených prostriedkov v dvoch národných projektoch z roku 2015 (Praxou k 

zamestnaniu na 33 007 500 EUR a Úspešne na trhu práce na 27 000 000 EUR). Po úprave je stav 

zazmluvnenia národných projektov nasledovný (v EUR): 

  Tabuľka 7: Kumulatívna zazmluvnená suma Národné projekty 

Projekty Zazmluvnené ESF, IZM Štátny rozpočet 

Spolu 212 035 067,03 191 023 994,37 21 011 072,66 

 Zdroj: ITMS 2014+  

Na implementáciu PO 2 OP ĽZ bolo pôvodne určených 194 350 518,00 EUR z ESF a IZM. Uvedené 

finančné zdroje boli navýšené o 12 364 546,00 EUR z IZM na celkovú čiastku 206 715 082,00 EUR. K 

hodnotenému obdobiu bolo zazmluvnených z ESF a IZM 192 044 857,08 EUR. 

 

4.5. Úroveň čerpania finančných zdrojov  

● Analýza čerpania od 1.1.2014-5.12.2018 (ESF, ŠR, pro rata, IZM) 

Čerpanie pokiaľ ide o dopytovo orientované 3 výzvy je rovnako ako ich zazmluvňovanie na nízkej úrovni 

a to nasledovne (v EUR): 

Tabuľka 8: Kumulatívna zazmluvnená suma Dopytovo orientované projekty 

Spolu ESF + IZM Štátny rozpočet Spolufinancovanie 

145 698,43 131 135,05 9 313,46 5 240,92 

Zdroj: ITMS 2014+ 
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Uvedené čerpanie prostriedkov EÚ vo výške 131 135,05 EUR predstavuje čerpanie 12,85% 

zazmluvnených EÚ prostriedkov v rámci týchto výziev a nedosahuje ani 1% z alokovaných prostriedkov 

na projekty v týchto výzvach. 

 Čerpanie prostriedkov v rámci 8 národných projektov je nasledovné (v EUR):  

 

Tabuľka 9: Čerpanie finančných prostriedkov Národných projektov 

Projekty NFP ESF,  IZM Štátny rozpočet 

Spolu 81 016 494,60 72 926 592,63 8 089 901,97 

Zdroj: ITMS 2014+ 

Uvedené čerpanie prostriedkov EÚ predstavuje 38,18% čerpanie k zazmluvneným prostriedkom EÚ v 

rámci národných projektov. Podiel prostriedkov EÚ v rámci čerpania na národných projektoch 

predstavuje 90,0145%.    

  

● Analýza dynamiky finančného pokroku v od 2014 – 2018 

Počiatočné veľmi pomalé čerpanie prostriedkov NFP sa postupne zrýchľuje a vytvára reálny predpoklad 

ich úplného vyčerpania pred skončením programového obdobia.  

 

Tabuľka 10: Čvývoj čerpania finančných prostriedkov  

Rok 2014 - 2015 2016 2017 k 5.12. 2018 

Čerpanie v EUR 0 6 669 704 17 587 108 48 800 915,68 

Kumulované 

čerpanie v EUR 

0  6 669 704 24256812 73 057 727,68 

Kumulované 

čerpanie v % 

0 3,23 11,73 35,34 

Zdroj: ITMS 2014+, vlastné spracovanie 

 

V prvých dvoch rokoch programového obdobia (2014-2015) sa ešte len pripravovali prvé projekty a 

preto ich finančná implementácia mala nulovú hodnotu. V roku 2016 sa začali realizovať prvé projekty, 

čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 3,23% alokovaných prostriedkov EÚ na PO2. Čerpanie za prvé 
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4 roky programového obdobia 2014-2020 bolo na úrovni 11,73% alokovaných prostriedkov EÚ z čoho 

čerpanie finančných zdrojov cez dopytovo orientované projekty predstavovalo len 0,18%. Podstané 

čerpanie alokovaných prostriedkov začalo až v roku 2018, čím sa vytvoril reálny priestor na ich 

vyčerpanie v programovom období 2014-2020 (+3).  

Dopytovo orientované projekty mali veľmi nízku úspešnosť a z 24 zazmluvnených projektov  bolo 11 

projektov mimoriadne ukončených.       

 

4.6. Riziká spojené s finančnou implementáciou 

Po úvodnom pomalom nástupe čerpania prostriedkov EÚ určených na IZM v rokoch 2014-2016 sa 

situácia v roku 2017 mierne zlepšila, ale podstatný nárast čerpania uvedených prostriedkov nastal až v 

roku 2018. Súčasný trend vytvára reálny predpoklad, že alokované zdroje EÚ na prioritnú os 2 budú 

vyčerpané do konca programového obdobia (N+3) a s veľkou pravdepodobnosťou bude toto obdobie 

ešte kratšie. Toto čerpanie je v rozhodujúcej miere zabezpečované prostredníctvom Národných 

projektov. 

Rizikovou oblasťou v PO2 sa z pohľadu finančnej implementácie zostávajú dopytovo orientované 

projekty, ktoré si nenašli cestu k žiadateľom a tak nenaplnili svoj cieľ v rámci dosahovania finančného 

pokroku.  

Ďalšou rizikovou oblasťou z pohľadu finančnej implementácie sa môžu stať už zazmluvnené národné 

projekty, pokiaľ by nedošlo k napĺňaniu ich cieľov, čo by malo priamy negatívny dopad aj na ich finančnú 

implementáciu. Nenapĺňanie cieľov by mohlo byť spôsobené aj meniacou sa situáciou na trhu práce 

vzhľadom na znižujúcu sa nezamestnanosť.  

 

5. Fyzický pokrok dosiahnutý implementáciou iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

Fyzický pokrok v implementácii IZM je na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ vykazovaný prostredníctvom 
sústavy výsledkových a výstupových ukazovateľov. V zmysle aktuálnej verzie 3.0 OPĽZ ide o dvanásť 
výsledkových a jeden výstupový ukazovateľ, pričom všetky uvedené programové ukazovatele majú 
relevanciu k: 

● investičnej priorite 2.1 OPĽZ - Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane 
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, 
vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí. 

● špecifickému cieľu 2.1.1 OPĽZ - Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria 
k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. 
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Metodický pokyn CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov1 a stratégia operačného programu 
definujú pre prioritnú os 2 OPĽZ aj sústavu projektových ukazovateľov. Príslušnosť projektových 
ukazovateľov k priradeným programovým ukazovateľom je uvedená v nasledovnej tabuľke. V zmysle 
platnej metodiky sú dosiahnuté hodnoty programových ukazovateľov získavané priamou agregáciou 
(súčtom) dosiahnutých hodnôt príslušných priradených projektových ukazovateľov z úrovne jednotlivých 
projektov prioritnej osi 2 OPĽZ. 
 
Tabuľka 11: Mapovanie projektových a programových ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ 

 
Fond 

Projektový ukazovateľ Programový ukazovateľ  
MJ 

Kód Názov Kód Názov Plnenie 

IZM P0099 Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia 

intervenciu podporovanú z prostriedkov 

vyčlenených na iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

CR01 Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia 

intervenciu podporovanú z prostriedkov 

vyčlenených na iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

2023 Počet 

IZM P0101 Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase 

odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

CR02 Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase 

odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

2023 Počet 

IZM P0100 Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase 

odchodu v procese vzdelávania/odbornej 

prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo 

sú zamestnaní vrátane samostatne 

zárobkovo činných 

CR03 Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase 

odchodu v procese vzdelávania/odbornej 

prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo 

sú zamestnaní vrátane samostatne 

zárobkovo činných 

2023 Počet 

IZM P0038 Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí 

dokončia intervenciu podporovanú z 

prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

CR04 Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí 

dokončia intervenciu podporovanú z 

prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

2023 Počet 

IZM P0040 Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým 

bolo v čase odchodu ponúknuté 

zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská 

príprava alebo stáž 

CR05 Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým 

bolo v čase odchodu ponúknuté 

zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská 

príprava alebo stáž 

2023 Počet 

IZM P0039 Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú 

v čase odchodu v procese 

vzdelávania/odbornej prípravy, alebo 

získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní 

vrátane samostatne zárobkovo činných 

CR06 Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v 

čase odchodu v procese 

vzdelávania/odbornej prípravy, alebo 

získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní 

vrátane samostatne zárobkovo činných 

2023 Počet 

IZM P0094 Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorí 

dokončia intervenciu podporovanú z 

prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

CR07 Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorí 

dokončia intervenciu podporovanú z 

prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

2023 Počet 

IZM P0095 Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy a 

ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté 

CR08 Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy a 

ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté 

2023 Počet 

                                                
1
 Aktualizácia č. 17 z 31.10.2018 Metodického pokynu CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov. 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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Fond 

Projektový ukazovateľ Programový ukazovateľ  
MJ 

Kód Názov Kód Názov Plnenie 

zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská 

príprava alebo stáž 

zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská 

príprava alebo stáž 

IZM P0096 Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorí 

sú v čase odchodu zapojení do procesu 

vzdelávania/odbornej prípravy, získavania 

kvalifikácie alebo sú zamestnaní vrátane 

samostatne zárobkovo činných 

CR09 Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorí 

sú v čase odchodu zapojení do procesu 

vzdelávania/odbornej prípravy, získavania 

kvalifikácie alebo sú zamestnaní vrátane 

samostatne zárobkovo činných 

2023 Počet 

IZM P0639 Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode 

absolvujú ďalšie vzdelávanie, program 

odbornej prípravy vedúci k získaniu 

kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž 

CR10 Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode 

absolvujú ďalšie vzdelávanie, program 

odbornej prípravy vedúci k získaniu 

kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž 

2023 Počet 

IZM P0637 Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po 

odchode zamestnaní 

CR11 Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po 

odchode zamestnaní 

2023 Počet 

IZM P0636 Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po 

odchode samostatne zárobkovo činní 

CR12 Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po 

odchode samostatne zárobkovo činní 

2023 Počet 

IZM P0108 Osoby vo veku do 29 rokov O0085 Osoby vo veku do 29 rokov 2023 Počet 

Zdroj: Operačný program Ľudské zdroj 2014-2020 
 

Základným vstupom pre hodnotenie dosiahnutého fyzického pokroku  implementácie IZM boli zostavy 
dát z ITMS2014+ týkajúce sa prioritnej osi 2 OPĽZ. Tieto zostavy zahŕňali najmä údaje o evidovanom 
počte realizovaných projektov a o ich fyzickom a finančnom pokroku dosiahnutom ku dňu 5.12.2018. K 
hodnotenému dátumu bolo v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ evidovaných celkovo 33 projektov, z čoho bolo: 

● 19 projektov v stave “Zmluva uzavretá” 
● 14 projektov v stave “Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)”. 

 
Z devätnástich projektov v realizácii bolo osem národných projektov a jedenásť dopytovo orientovaných 
projektov. Keďže uvedené projekty zatiaľ neboli ukončené, fyzický pokrok v ich implementácii bol 
hodnotený na základe ich aktuálnych, t.j. naposledy nameraných, hodnôt projektových ukazovateľov. 
 
V prípade štrnástich mimoriadne ukončených projektov nedošlo k žiadnemu čerpaniu finančných 
prostriedkov z verejných zdrojov a zároveň nedošlo ani len k čiastočnému dosiahnutiu deklarovaných 
cieľových hodnôt projektových ukazovateľov. Uvedené projekty nebudú predmetom hodnotenia o 
fyzickom pokroku v implementácii IZM. Zároveň nebudú zohľadnené ani náklady na ich prípravu, 
hodnotenie a administráciu. 
 
Tabuľka 12: Prehľad projektov prioritnej osi 2 OPĽZ v stave “Zmluva uzavretá” 

Kód 

(3120

1…) 

Názov projektu Koniec 

projektu 

(plán) 

Zazmluvnená suma 

(EUR) 

Čerpaná suma 

(EUR) 

celková NFP celková NFP % (NFP) 
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Kód 

(3120

1…) 

Názov projektu Koniec 

projektu 

(plán) 

Zazmluvnená suma 

(EUR) 

Čerpaná suma 

(EUR) 

celková NFP celková NFP % (NFP) 

G695 Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce n. T. 

2018-09-01 81 607,23 78 889,71 54 346,47 52 536,74 66,59 

A017 Praxou k zamestnaniu (NP) 2019-12-01 50 000 000,00 50 000 000,00 25 482 785,31 25 482 785,31 50,96 

A051 Absolventská prax štartuje 

zamestnanie (NP) 

2020-11-01 19 125 000,00 19 125 000,01 7 220 118,22 7 220 118,22 37,75 

J355 Šanca pre mladých (NP) 2018-12-01 49 981 644,80 49 981 644,80 6 396 489,06 6 396 489,06 12,79 

J580 Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

(NP) 

2018-12-01 30 983 991,45 30 983 991,45 8 319 385,49 8 319 385,49 26,85 

J587 Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

(NP) 

2018-12-01 9 994 542,77 9 994 542,77 5 999 787,46 5 999 787,46 60,03 

K310 Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

2018-09-01 157 243,13 146 770,74 0,00 0,00 0,00 

N146 Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

(NP) 

2018-12-01 11 999 988,00 11 999 988,00 8 541 469,02 8 541 469,02 71,17 

F467 Zdvihnime príležitosť a poďme 2018-06-01 149 624,58 144 642,08 0,00 0,00 0,00 

N192 Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

2018-09-01 28 163,21 27 225,38 0,00 0,00 0,00 

A139 Úspešne na trhu práce (NP) 2022-12-01 50 000 000,00 50 000 000,00 19 056 460,04 19 056 460,04 38,11 

M288 Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

2018-09-01 193 592,32 180699.07 11 696,09 10 917,13 6,04 

N045 Centrá pracovnej záruky 

mladých 

2018-09-01 92 625,92 86 457,03 0,00 0,00 0,00 

N231 Podpora mladých UoZ 2018-09-01 26 881,64 25 986,48 0,00 0,00 0,00 

N039 Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

2018-09-01 102 780,58 959 35,39 0,00 0,00 0,00 

N260 Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

2018-09-01 125 674,05 121 489,1 0,00 0,00 0,00 

N255 Chyťme sa príležitostí 2018-09-01 49 821,74 481 62,68 0,00 0,00 0,00 
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Kód 

(3120

1…) 

Názov projektu Koniec 

projektu 

(plán) 

Zazmluvnená suma 

(EUR) 

Čerpaná suma 

(EUR) 

celková NFP celková NFP % (NFP) 

R111 Reštart pre mladých UoZ 2 

(NP) 

2022-06-01 29 942 400,00 299 42 400,00 0,00 0,00 0,00 

D943 Podpora zamestnania mladých 

ľudí v Giraltovciach a okolí 

2018-09-01 108 572,43 104 956,96 79 646,87 76 994,64 73,35 

spolu 253 144 153,90 253 088 781,70 81 162 184,03 81 156 943.11 32,06 

Zdroj: ITMS 2014+, Openstat, vlastné spracovanie 

 
Z dostupných dát k 5.12.2018 vyplýva, že úroveň zazmluvnenia finančných prostriedkov dosahuje v 
prípade prioritnej osi 2 OPĽZ viac ako 110% jej disponibilnej alokácie zdrojov EÚ, ktorá je na celé 
programové obdobie 2014-2020 určená vo výške 206 715 082,00 EUR. Táto skutočnosť nevytvára 
predpoklady na podporu ďalších projektov nad rámec už vyššie uvedených devätnástich zazmluvnených 
projektov. RO pre OPĽZ v súčasnosti neavizuje vo vzťahu k tejto prioritnej osi realokáciu finančných 
prostriedkov v jej prospech a neavizuje ani ďalšie predpokladané výzvy v programovom období 2014-
2020. Deklarované cieľové hodnoty výsledkových a výstupových ukazovateľov prioritnej osi 2 OPĽZ by 
v súčasnosti mali byť dosiahnuté prostredníctvom implementácie vyššie uvedených devätnástich 
zazmluvnených projektov. 
Z projektových dát v ITMS2014+ k hodnotenému dátumu zároveň vyplýva, že v prípade výraznej väčšiny 
národných aj dopytových projektov zameraných na IZM nebol dodržaný ich pôvodne plánovaný zmluvný 
termín ukončenia. 
 

5.1. Plnenie výsledkových ukazovateľov 

Predmetom hodnotenia bol pokrok v dosahovaní deklarovaných cieľových hodnôt výsledkových 
ukazovateľov, ktoré sú definované na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ, verzia 3.0 OPĽZ. Hodnotenie úrovne 
plnenia ukazovateľov bolo vykonané na základe dát z ITMS2014+ ku dňu 5.12.2018.  
Súhrnný prehľad posudzovaných výsledkových ukazovateľov vrátane kvantifikácie ich aktuálnych hodnôt 
je uvedený v nasledovnej tabuľke.  
 
Tabuľka 13: Súhrnný prehľad výsledkových ukazovateľov prioritnej osi 2 OPĽZ k 5.12.2018 

 
Kód 

 
Názov 

 
MJ 

 
Zdroj 

 
Frekvencia 

merania 

Programová hodnota Plnenie 

Základná 
(2014) 

Cieľová 
(2023) 

aktuálne predpokladané 

hodnota % hodnota % 

CR01 Nezamestnaní 

účastníci, ktorí 

dokončia intervenciu 

podporovanú z 

prostriedkov 

vyčlenených na 

iniciatívu na podporu 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 24 563,00 57 578,00 46 255,00 80,33 88 366,00 153,47 
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Kód 

 
Názov 

 
MJ 

 
Zdroj 

 
Frekvencia 

merania 

Programová hodnota Plnenie 

Základná 
(2014) 

Cieľová 
(2023) 

aktuálne predpokladané 

hodnota % hodnota % 

zamestnanosti 

mladých ľudí 

CR02 Nezamestnaní 

účastníci, ktorým 

bolo v čase odchodu 

ponúknuté 

zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, 

učňovská príprava 

alebo stáž 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 26 300,00 20 564,00 26 853,00 130,58 43 165,00 209,90 

CR03 Nezamestnaní 

účastníci, ktorí sú v 

čase odchodu v 

procese 

vzdelávania/odborne

j prípravy, alebo 

získavajú kvalifikáciu 

alebo sú zamestnaní 

vrátane samostatne 

zárobkovo činných 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 8 059,00 41 127,00 31 221,00 75,91 48 484,00 117,88 

CR04 Dlhodobo 

nezamestnaní 

účastníci, ktorí 

dokončia intervenciu 

podporovanú z 

prostriedkov 

vyčlenených na 

iniciatívu na podporu 

zamestnanosti 

mladých ľudí 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 12 280,00 8 128,00 10 460,00 128,69 14 624,00 179,92 

CR05 Dlhodobo 

nezamestnaní 

účastníci, ktorým 

bolo v čase odchodu 

ponúknuté 

zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, 

učňovská príprava 

alebo stáž 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 13 150,00 2 979,00 6 099,00 204,73 11 961,00 401,51 

CR06 Dlhodobo 

nezamestnaní 

účastníci, ktorí sú v 

čase odchodu v 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 4 029,00 4 214,00 9 050,00 214,76 7 499,00 177,95 
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Kód 

 
Názov 

 
MJ 

 
Zdroj 

 
Frekvencia 

merania 

Programová hodnota Plnenie 

Základná 
(2014) 

Cieľová 
(2023) 

aktuálne predpokladané 

hodnota % hodnota % 

procese 

vzdelávania/odborne

j prípravy, alebo 

získavajú kvalifikáciu 

alebo sú zamestnaní 

vrátane samostatne 

zárobkovo činných 

CR07 Neaktívni účastníci, 

ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo 

odbornej prípravy a 

ktorí dokončia 

intervenciu 

podporovanú z 

prostriedkov 

vyčlenených na 

iniciatívu na podporu 

zamestnanosti 

mladých ľudí 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 0,00 1 645,00 12,00 0,73 69,00 4,19 

CR08 Neaktívni účastníci, 

ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo 

odbornej prípravy a 

ktorým bolo v čase 

odchodu ponúknuté 

zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, 

učňovská príprava 

alebo stáž 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 0,00 494,00 0,00 0,00 14,00 2,83 

CR09 Neaktívni účastníci, 

ktorí nie sú v procese 

vzdelávania alebo 

odbornej prípravy, 

ktorí sú v čase 

odchodu zapojení do 

procesu 

vzdelávania/odborne

j prípravy, získavania 

kvalifikácie alebo sú 

zamestnaní vrátane 

samostatne 

zárobkovo činných 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS 

Raz za rok 0,00 658,00 0,00 0,00 13,00 1,97 
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Kód 

 
Názov 

 
MJ 

 
Zdroj 

 
Frekvencia 

merania 

Programová hodnota Plnenie 

Základná 
(2014) 

Cieľová 
(2023) 

aktuálne predpokladané 

hodnota % hodnota % 

CR10 Účastníci, ktorí šesť 

mesiacov po 

odchode absolvujú 

ďalšie vzdelávanie, 

program odbornej 

prípravy vedúci k 

získaniu kvalifikácie, 

učňovskú prípravu 

alebo stáž 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS, 

hodnotiace 

správy 

VVS 2019 a 

záverečná 

správa 

806,00 4 113,00 375,00 9,12 2 363,00 57,45 

CR11 Účastníci, ktorí sú 

šesť mesiacov po 

odchode zamestnaní 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS, 

hodnotiace 

správy 

VVS 2019 a 

záverečná 

správa 

7 253,00 20 564,00 19 964,00 97,08 30 481,00 148,22 

CR12 Účastníci, ktorí sú 

šesť mesiacov po 

odchode samostatne 

zárobkovo činní 

Počet Monitorovacie 

správy, ITMS, 

hodnotiace 

správy 

VVS 2019 a 

záverečná 

správa 

384,00 2 468,00 955,00 38,70 1 204,00 48,78 

 Zdroj: ITMS 2014+, Openstat, vlastné spracovanie 

 
Dosiahnutie programom definovaných cieľových hodnôt výsledkových ukazovateľov na úrovni prioritnej 
osi 2 OPĽZ je v súčasnosti reálne ohrozené v prípade ukazovateľov CR07, CR08, CR09, CR10 a CR12 
(riadky s podfarbenými hodnotami). Očakávané cieľové hodnoty týchto výsledkových ukazovateľov na 
úrovni prioritnej osi nie sú v súčasnosti naplnené, a to ani po agregovaní čiastkových plnení za všetky 
implementované projekty danej prioritnej osi. Na základe aktuálnych projektových dát zároveň nemožno 
očakávať naplnenie výsledkových ukazovateľov prioritnej osi ani výhľadovo, t.j. ani v prípade, že 
všetkých 19 zazmluvnených projektov bude riadne skončených a bude dosiahnuté 100%-né plnenie 
deklarovaných cieľových hodnôt projektových ukazovateľov. 
 
Všetky vyššie uvedené výsledkové ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ majú relevanciu k: 

● investičnej priorite 2.1 OPĽZ - Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane 
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít 
rátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí.  

● špecifickému cieľu 2.1.1 OPĽZ - Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria 
k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. 

 
Tabuľka 14: CR01 -  Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených 
na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Fond Kód MJ Hodnoty definované 
programom 

Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej 
hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 
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IZM CR01 Počet 24 563,00 57 578,00 46 255,00 80,33 88 366,00  153,47 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 57 578 naplnená na 80,33% (t.j. 46 255 podporených nezamestnaných). V prípade, že dôjde 
k riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia malo byť na úrovni 153,47% (t.j. 88 366 podporených nezamestnaných). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Hodnota bola stanovená odborným odhadom ako 70% z deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti 
existuje reálny predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko desaťtisíc 
účastníkov viac. 
Prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je zanedbateľný a 
absolútne zásadný podiel (99,86%) na aktuálnom stave plnenia cieľovej hodnoty výsledkového 
ukazovateľa majú zatiaľ nasledovné národné projekty: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 6 013,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 10 675,00 

312021J355 Šanca pre mladých 400,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 10 242,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 10 458,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 6 017,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 2 387,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 0,00 

Národné projekty spolu: 46 192,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. Keďže práve národné projekty sú z hľadiska dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty 
výsledkového ukazovateľa kľúčové, práve im by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť v procese 
monitorovania. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 
Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a 
zároveň sú registrované na úradoch práce a ktoré dokončia intervenciu IZM podľa harmonogramu až do 
posledného dňa, resp. posledného stretnutia podľa harmonogramu. Zamestnanecký status sa určuje 
dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do 
aktivít projektu./ 
Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre 

prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce a ktoré dokončia 

intervenciu IZM podľa harmonogramu až do posledného dňa, resp. posledného stretnutia podľa 
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harmonogramu. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 15: CR02 - Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie 
vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR02 Počet 26 300,00 20 564,00 26 853,00 130,58 43 165,00 209,90 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 20 564 naplnená na 130,58% (t.j. 26 583 podporených nezamestnaných). V prípade, že 
dôjde k riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia malo byť na úrovni 209,90% (t.j. 43 165 podporených nezamestnaných). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Hodnota bola stanovená odborným odhadom ako 25% z deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti 
existuje reálny predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko tisíc 
účastníkov viac. 
Predpokladaný prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je 
len doplnkový a zatiaľ nebol na základe tejto kategórie projektov zaznamenaný. Aktuálne sa na plnení 
cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba 
národné projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 4 586,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 6 445,00 

312021J355 Šanca pre mladých 777,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 2 618,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 4 989,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 4 397,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 3 041,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 N/A 

Národné projekty spolu: 26 853,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa je už v súčasnosti prekročená a možno 
konštatovať, že nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa bolo nadhodnotené. Aj napriek 
tomu by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť monitorovaniu neukončených projektov.  
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Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 
Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a 

zároveň sú registrované na úradoch práce a ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž. Odchod sa rozumie ako "do jedného mesiaca po dni odchodu 

osoby z projektu ESF". Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta 

od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre 

prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce a ktorým bolo v čase 

odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž. Počet sa bude 

zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 16: CR03 - Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, 
alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR03 Počet 8 059,00 41 127,00 31 221,00 75,91 48 484,00 117,88 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 41 127 naplnená na 75,91% (t.j. 31 221 podporených nezamestnaných). V prípade, že dôjde 
k riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia malo byť na úrovni 117,88% (t.j. 48 484 podporených nezamestnaných). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Hodnota bola stanovená odborným odhadom ako 50% z deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti 
existuje reálny predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko tisíc 
účastníkov viac. 
Prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je zanedbateľný a 
absolútne zásadný podiel (99,93%) na aktuálnom stave plnenia cieľovej hodnoty výsledkového 
ukazovateľa majú zatiaľ nasledovné národné projekty: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 6 809,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 7 132,00 

312021J355 Šanca pre mladých 764,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 2 389,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 4 254,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 6 220,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 3 633,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 0,00 
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Národné projekty spolu: 31 201,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. Keďže práve národné projekty sú z hľadiska dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty 
výsledkového ukazovateľa kľúčové, práve im by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť v procese 
monitorovania. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a 

zároveň sú registrované na úradoch práce a v čase odchodu sú v procese vzdelávania/odbornej prípravy, 

alebo získajú kvalifikáciu alebo sú zamestnané vrátane samostatne zárobkovo činných. Odchod sa 

rozumie ako "do jedného mesiaca po dni odchodu osoby z projektu ESF". Zamestnanecký status sa určuje 

dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do 

aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre 

prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce a v čase odchodu sú v 

procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získajú kvalifikáciu alebo sú zamestnané vrátane 

samostatne zárobkovo činných. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných 

zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 17: CR04 - Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov 

vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR04 Počet 12 280,00 8 128,00  10 460,00 128,69 14 624,00 179,92 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 8 128 naplnená na 128,69% (t.j. 10 460 podporených dlhodobo nezamestnaných). V 
prípade, že dôjde k riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa 
by na konci programového obdobia malo byť na úrovni 179,92% (t.j. 14 624 podporených 
nezamestnaných). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Revidovaná cieľová hodnota bola stanovená v nadväznosti na štruktúru mladých nezamestnaných, 
kedy v roku 2013 bolo cca 50% dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu evidovaných mladých ľudí. 
Keďže doposiaľ neboli dlhodobo nezamestnaní vykazovaní osobitne, analogicky bola odborným 
odhadom stanovená hodnota ako 50% z ukazovateľov pre nezamestnaných. V súčasnosti existuje reálny 
predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko tisíc nezamestnaných 
viac. 
Predpokladaný prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je 
len doplnkový a zatiaľ nebol na základe tejto kategórie projektov zaznamenaný. Aktuálne sa na plnení 
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cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba 
národné projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 2 159,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 268,00 

312021J355 Šanca pre mladých 400,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 2 244,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 1 742,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 2 694,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 953,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 N/A 

Národné projekty spolu: 10 460,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022.  
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa je už v súčasnosti prekročená. Možno 
konštatovať, že nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa bolo zo strany RO pre OPĽZ 
nadhodnotené. Aj napriek tomu by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť monitorovaniu 
neukončených projektov. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a 

zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov a ktoré dokončia intervenciu IZM podľa 

harmonogramu až do posledného dňa, resp. posledného stretnutia podľa harmonogramu. 

Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a 

určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre 

prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov a 

ktoré dokončia intervenciu IZM podľa harmonogramu až do posledného dňa, resp. posledného stretnutia 

podľa harmonogramu. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných zostáv 

ITMS. 

 
Tabuľka 18: CR05 - Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie 

vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 
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IZM CR05 Počet 13 150,00 2 979,00 6 099,00 204,73 11 961,00 401,51 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 2 979 naplnená na 204,73% (t.j. 6 099 podporených dlhodobo nezamestnaných). V prípade, 
že dôjde k riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na 
konci programového obdobia malo byť na úrovni 401,51% (t.j. 11 961 podporených nezamestnaných). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Revidovaná cieľová hodnota bola stanovená v nadväznosti na štruktúru mladých nezamestnaných, 
kedy v roku 2013 bolo cca 50% dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu evidovaných mladých ľudí. 
Keďže doposiaľ neboli dlhodobo nezamestnaní vykazovaní osobitne, analogicky bola odborným 
odhadom stanovená hodnota ako 50% z ukazovateľov pre nezamestnaných. V súčasnosti existuje reálny 
predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko tisíc nezamestnaných 
viac. 
Predpokladaný prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je 
len doplnkový a zatiaľ nebol na základe tejto kategórie projektov zaznamenaný. Aktuálne sa na plnení 
cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba 
národné projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 1 357,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 133,00 

312021J355 Šanca pre mladých 777,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 395,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 591,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 1 691,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 1 155,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 N/A 

Národné projekty spolu: 6 099,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa je už v súčasnosti prekročená o viac 
ako 100%. Možno konštatovať, že nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa bolo zo strany 
RO pre OPĽZ nadhodnotené. Aj napriek tomu by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť 
monitorovaniu neukončených projektov. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a 

zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov a ktorým bolo v čase odchodu 

ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž. Odchod sa rozumie ako "do 

jedného mesiaca po dni odchodu osoby z projektu ESF". Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do 
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projektu. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre 

prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov a 

ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž. 

Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 19: CR06 - Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej 

prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR06 Počet 4 029,00 4 214,00 9 050,00 214,76 7 499,00 177,95 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 4 214 naplnená na 214,76% (t.j. 9 050 podporených dlhodobo nezamestnaných). V prípade, 
že dôjde k riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na 
konci programového obdobia malo byť na úrovni 177,95% (t.j. 7 499 podporených nezamestnaných). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Revidovaná cieľová hodnota bola stanovená v nadväznosti na štruktúru mladých nezamestnaných, 
kedy v roku 2013 bolo cca 50% dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu evidovaných mladých ľudí. 
Keďže doposiaľ neboli dlhodobo nezamestnaní vykazovaní osobitne, analogicky bola odborným 
odhadom stanovená hodnota ako 50% z ukazovateľov pre nezamestnaných. V súčasnosti existuje reálny 
predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko tisíc nezamestnaných 
viac. 
Predpokladaný prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je 
len doplnkový a zatiaľ nebol na základe tejto kategórie projektov zaznamenaný. Aktuálne sa na plnení 
cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba 
národné projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 1 394,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 321,00 

312021J355 Šanca pre mladých 764,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 2 298,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 443,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 2 677,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 1 153,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 N/A 

Národné projekty spolu: 9 050,00 
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Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. 
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa je už v súčasnosti prekročená o viac ako 100%. 
Možno konštatovať, že nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa bolo zo strany RO pre 
OPĽZ nadhodnotené. Aj napriek tomu by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť monitorovaniu 
neukončených projektov. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a 

zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov a v čase odchodu sú v procese 

vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získajú kvalifikáciu alebo sú zamestnané vrátane samostatne 

zárobkovo činných. Odchod sa rozumie ako "do jedného mesiaca po dni odchodu osoby z projektu ESF". 

Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a 

určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre 

prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov a v 

čase odchodu sú v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získajú kvalifikáciu alebo sú zamestnané 

vrátane samostatne zárobkovo činných. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 20: CR07 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorí dokončia 

intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR07 Počet 0,00 1 645,00 12,00 0,73 69,00 4,19 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 1 645 naplnená iba na 0,73% (t.j. 12 podporených účastníkov). Aj v prípade, že by došlo k 
riadnemu ukončeniu všetkých zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia bolo iba na úrovni 4,19% (t.j. 69 podporených účastníkov). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. V čase tvorby OP ĽZ sa počítalo s tým, že v rámci IZM sa budú nastavovať len opatrenia pre UoZ, 
pričom s intervenciami vo vzťahu k neaktívnym účastníkom sa počítalo v rámci prioritnej osi 4 OPĽZ. 
Preto hodnoty ukazovateľov vo vzťahu k neaktívnym účastníkom boli nulové. Vzhľadom na úbytok počtu 
evidovaných nezamestnaných mladých ľudí, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že značná časť mladých 
ľudí vo veku od 15 do 24 rokov v EÚ je ekonomicky neaktívna, bolo v súlade so Strategickým plánom OP 
ĽZ navrhnuté určenie hodnôt merateľných ukazovateľov pre neaktívnych účastníkov v prioritnej osi 2 
OPĽZ. V roku 2017 bol podľa údajov EUROSTAT podiel NEET vo vekovej skupine 15 – 29 rokov na 
celkovej populácii v uvedenom veku 9,3%. Celková populácia vo vekovej skupine 15 – 29 rokov 976 640 
osôb k 31.12.2017. Na základe uvedených údajov bol ku koncu roka 2017 celkový počet NEET v uvedenej 
vekovej skupine v Slovenskej republike 90 827 osôb. Navrhovaná hodnota merateľného ukazovateľa 
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bola vypočítaná na úrovni 2 % z cieľovej hodnoty ukazovateľa výstupu O0085 - osoby vo veku do 29 
rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti neexistuje reálny predpoklad, že by do konca programového 
obdobia bola cieľová hodnota sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ dosiahnutá. 
Napĺňanie sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je realizované prostredníctvom národných 
projektov. Aktuálne sa na plnení cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v 
rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba vybrané dopytovo orientované projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov dopytovo orientovaného projektu Pláovaná 

hodnota 

Aktuálna 

hodnota 

312021N192 Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce 4,00 0,00 

312021M288 Zvyšovanie osobnostného rastu pre fungovanie vo svete práce 39,00 12,00 

312021N045 Centrá pracovnej záruky mladých 12,00 0,00 

312021N260 Interaktívna aktivizácia podnikania mladých NEET a podpora ich 

zamestnanosti v regiónoch Kysúc a Oravy 

14,00 0,00 

Relevantné dopytovo orientované projekty spolu: 69,00 955,00 

 
Všetky štyri vyššie uvedené dopytovo orientované projekty mali byť pôvodne ukončené v termíne do 
1.9.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ boli k 5.12.2018 stále v stave “Zmluva uzavretá”. 
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je v súčasnosti dosiahnutá a ani v súčasnosti 
zazmluvnené projekty nevytvárajú predpoklady na jej dosiahnutie do konca programového obdobia. 
Vzhľadom na to, že disponibilná alokácia je už zazmluvnená na viac ako 110%, RO pre OPĽZ by mal 
osobitnú vykonať analýzu, na základe ktorej by bola identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota 
sledovaného výsledkového ukazovateľa pri existujúcej alokácii finančných prostriedkov. Navýšenie 
alokácie prioritnej osi 2 OPĽZ v záujme dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty sledovaného 
ukazovateľa prostredníctvom podpory ďalších relevantných projektov v súčasnosti RO nepredpokladá. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 
Neaktívne osoby vo veku do 29 rokov, ktoré nie sú súčasťou pracovnej sily (v zmysle, že nie sú 

zamestnané ani nezamestnané), nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy a ktoré dokončia 

intervenciu YEI podľa harmonogramu až do posledného dňa, resp. posledného stretnutia podľa 

harmonogramu. Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od 

roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu neaktívnych osôb vo veku do 29 rokov, ktoré nie sú súčasťou 

pracovnej sily (v zmysle, že nie sú zamestnané ani nezamestnané), nie sú v procese vzdelávania ani 

odbornej prípravy a ktoré dokončia intervenciu YEI podľa harmonogramu až do posledného dňa, resp. 

posledného stretnutia podľa harmonogramu. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z 

výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 21: CR08 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorým bolo v 

čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná Cieľová Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 
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 (2014) (31.12.2023) hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR08 Počet 0,00 494,00 0,00 0,00 14,00 2,83 

Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 494 naplnená na 0% (t.j. 0 podporených účastníkov). Aj v prípade, že by došlo k riadnemu 
ukončeniu všetkých zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia bolo iba na úrovni 2,83% (t.j. 14 podporených účastníkov). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Navrhovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola určená odborným odhadom na úrovni 30 % z 
cieľovej hodnoty ukazovateľa výsledku CR07 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania 
alebo odbornej prípravy a ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na 
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V súčasnosti neexistuje reálny predpoklad, že by do 
konca programového obdobia bola cieľová hodnota sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi 2 
OPĽZ dosiahnutá. 
Napĺňanie sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je realizované prostredníctvom národných 
projektov. Aktuálne sa na plnení cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v 
rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba vybrané dopytovo orientované projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov dopytovo orientovaného projektu Pláovaná 

hodnota 

Aktuálna 

hodnota 

312021N192 Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce 2,00 0,00 

312021N045 Centrá pracovnej záruky mladých 9,00 0,00 

312021N260 Interaktívna aktivizácia podnikania mladých NEET a podpora ich 

zamestnanosti v regiónoch Kysúc a Oravy 

2,00 0,00 

312021N255 Chyťme sa príležitostí 1,00 0,00 

Relevantné dopytovo orientované projekty spolu: 14,00 0,00 

 
Všetky štyri vyššie uvedené dopytovo orientované projekty mali byť pôvodne ukončené v termíne do 
1.9.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ boli k 5.12.2018 stále v stave “Zmluva uzavretá”. 
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je v súčasnosti dosiahnutá a ani v súčasnosti 
zazmluvnené projekty nevytvárajú predpoklady na jej dosiahnutie do konca programového obdobia. 
Vzhľadom na to, že disponibilná alokácia je už zazmluvnená na viac ako 110%, RO pre OPĽZ by mal 
osobitnú vykonať analýzu, na základe ktorej by bola identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota 
sledovaného výsledkového ukazovateľa pri existujúcej alokácii finančných prostriedkov. Navýšenie 
alokácie prioritnej osi 2 OPĽZ v záujme dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty sledovaného 
ukazovateľa prostredníctvom podpory ďalších relevantných projektov v súčasnosti RO nepredpokladá. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Neaktívne osoby vo veku do 29 rokov, ktoré nie sú súčasťou pracovnej sily (v zmysle, že nie sú 

zamestnané ani nezamestnané), nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy a ktorým bolo v čase 

odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž. Odchod sa rozumie 

ako "do jedného mesiaca po dni odchodu osoby z projektu ESF". Zamestnanecký status sa určuje dňom 

vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít 

projektu./ 
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Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu neaktívnych osôb vo veku do 29 rokov, ktoré nie sú súčasťou 

pracovnej sily (v zmysle, že nie sú zamestnané ani nezamestnané), nie sú v procese vzdelávania ani 

odbornej prípravy a ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská 

príprava alebo stáž. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 22: CR09 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorí sú v čase 

odchodu zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie alebo sú zamestnaní vrátane  

samostatne zárobkovo činných 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR09 Počet 0,00 658,00 0,00 0,00 13,00 1,97 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 658 naplnená na 0% (t.j. 0 podporených účastníkov). Aj v prípade, že by došlo k riadnemu 
ukončeniu všetkých zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia bolo iba na úrovni 1,97% (t.j. 13 podporených účastníkov). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Navrhovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola určená odborným odhadom na úrovni 40 % z 
cieľovej hodnoty ukazovateľa výsledku CR07 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania 
alebo odbornej prípravy a ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na 
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V súčasnosti neexistuje reálny predpoklad, že by do 
konca programového obdobia bola cieľová hodnota sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi 2 
OPĽZ dosiahnutá. 
Napĺňanie sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je realizované prostredníctvom národných 
projektov. Aktuálne sa na plnení cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v 
rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba vybrané dopytovo orientované projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov dopytovo orientovaného projektu Pláovaná 

hodnota 

Aktuálna 

hodnota 

312021N192 Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce 2,00 0,00 

312021M288 Zvyšovanie osobnostného rastu pre fungovanie vo svete práce 2,00 0,00 

312021N045 Centrá pracovnej záruky mladých 3,00 0,00 

312021N260 Interaktívna aktivizácia podnikania mladých NEET a podpora ich 

zamestnanosti v regiónoch Kysúc a Oravy 

2,00 0,00 

312021N255 Chyťme sa príležitostí 4,00 0,00 

Relevantné dopytovo orientované projekty spolu: 13,00 0,00 

 
Všetkých päť vyššie uvedených dopytovo orientovaných projektov malo byť pôvodne ukončených v 
termíne do 1.9.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ boli k 5.12.2018 stále v stave “Zmluva 
uzavretá”. 
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je v súčasnosti dosiahnutá a ani v súčasnosti 
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zazmluvnené projekty nevytvárajú predpoklady na jej dosiahnutie do konca programového obdobia. 
Vzhľadom na to, že disponibilná alokácia je už zazmluvnená na viac ako 110%, RO pre OPĽZ by mal 
osobitnú vykonať analýzu, na základe ktorej by bola identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota 
sledovaného výsledkového ukazovateľa pri existujúcej alokácii finančných prostriedkov. Navýšenie 
alokácie prioritnej osi 2 OPĽZ v záujme dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty sledovaného 
ukazovateľa prostredníctvom podpory ďalších relevantných projektov v súčasnosti RO nepredpokladá. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Neaktívne osoby vo veku do 29 rokov, ktoré nie sú súčasťou pracovnej sily (v zmysle, že nie sú 

zamestnané ani nezamestnané), nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy a v čase odchodu sú 

v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získajú kvalifikáciu alebo sú zamestnané vrátane 

samostatne zárobkovo činných. Odchod sa rozumie ako "do jedného mesiaca po dni odchodu osoby z 

projektu ESF". Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu. Vek účastníka sa počíta od roku 

narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu neaktívnych osôb vo veku do 29 rokov, ktoré nie sú súčasťou 

pracovnej sily (v zmysle, že nie sú zamestnané ani nezamestnané), nie sú v procese vzdelávania ani 

odbornej prípravy a v čase odchodu sú v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získajú 

kvalifikáciu alebo sú zamestnané vrátane samostatne zárobkovo činných. Počet sa bude zisťovať na 

základe monitorovacích správ a z výstupných zostáv ITMS. 

 
Tabuľka 23: CR10 - Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej 

prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR10 Počet 806,00 4 113,00 375,00 9,12 2 363,00 57,45 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 4 113 naplnená na 9,12% (t.j. 375 podporených účastníkov). V prípade, že dôjde k riadnemu 
ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci programového 
obdobia malo byť na úrovni 57,45% (t.j. 2 363 podporených účastníkov). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Hodnota bola stanovená odborným odhadom ako 5% z deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti 
neexistuje reálny predpoklad, že by do konca programového obdobia bola cieľová hodnota sledovaného 
ukazovateľa na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ dosiahnutá. 
Predpokladaný prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je 
len doplnkový a zatiaľ nebol na základe tejto kategórie projektov zaznamenaný. Aktuálne sa na plnení 
cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba 
národné projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 29,00 
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312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 43,00 

312021J355 Šanca pre mladých 1,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 62,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 173,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 43,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 24,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 0,00 

Národné projekty spolu: 375,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. 
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je v súčasnosti dosiahnutá a ani v súčasnosti 
zazmluvnené projekty nevytvárajú predpoklady na jej dosiahnutie do konca programového obdobia. 
Vzhľadom na to, že disponibilná alokácia je už zazmluvnená na viac ako 110%, RO pre OPĽZ by mal 
osobitnú vykonať analýzu, na základe ktorej by bola identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota 
sledovaného výsledkového ukazovateľa pri existujúcej alokácii finančných prostriedkov. Navýšenie 
alokácie prioritnej osi 2 OPĽZ v záujme dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty sledovaného 
ukazovateľa prostredníctvom podpory ďalších relevantných projektov v súčasnosti RO nepredpokladá. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré prijali podporu IZM a ktoré šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie 

vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž. Vek 

účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré prijali podporu IZM a ktoré šesť 

mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu 

kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ, z 

výstupných zostáv ITMS a z hodnotiacich správ. 

 
Tabuľka 24: CR11 - Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR11 Počet 7 253,00 20 564,00 19 964,00 97,08 30 481,00 148,22 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
ukazovateľa 20 564 naplnená na 97,08% (t.j. 19 964 podporených účastníkov). V prípade, že dôjde k 
riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia malo byť na úrovni 148,22% (t.j. 30 481 podporených účastníkov). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
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OPĽZ. Hodnota bola stanovená odborným odhadom ako 25% z deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti 
existuje reálny predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko tisíc 
účastníkov viac. 
Prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je zanedbateľný a 
absolútne zásadný podiel (99,93%) na aktuálnom stave plnenia cieľovej hodnoty výsledkového 
ukazovateľa majú zatiaľ nasledovné národné projekty: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 2 603,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 10 027,00 

312021J355 Šanca pre mladých 21,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 2 313,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 1 585,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 1 453,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 1 962,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 0,00 

Národné projekty spolu: 19 964,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. Keďže práve národné projekty sú z hľadiska dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty 
výsledkového ukazovateľa kľúčové, práve im by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť v procese 
monitorovania. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré prijali podporu IZM a sú šesť mesiacov po odchode zamestnané. Vek 

účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré prijali podporu IZM a sú šesť 

mesiacov po odchode zamestnané. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ, z výstupných 

zostáv ITMS a z hodnotiacich správ. 

 
Tabuľka 25: CR12 - Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM CR12 Počet 384,00 2 468,00 955,00 38,70 1 204,00 48,78 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výsledkového 
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ukazovateľa 2 468 naplnená na 38,70% (t.j. 955 podporených účastníkov). V prípade, že dôjde k 
riadnemu ukončeniu zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci 
programového obdobia malo byť na úrovni 48,78% (t.j. 1 204 podporených účastníkov). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ. Hodnota bola stanovená odborným odhadom ako 3% z deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov pre prioritnú os 2 OPĽZ. V súčasnosti 
neexistuje reálny predpoklad, že by do konca programového obdobia bola cieľová hodnota sledovaného 
ukazovateľa na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ dosiahnutá. 
Predpokladaný prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výsledkovému ukazovateľu je 
len doplnkový a zatiaľ nebol na základe tejto kategórie projektov zaznamenaný. Aktuálne sa na plnení 
cieľovej hodnoty sledovaného výsledkového ukazovateľa podieľajú v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ iba 
národné projekty, a to nasledovne: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 50,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 289,00 

312021J355 Šanca pre mladých 0,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 257,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 139,00 

312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 189,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 31,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 0,00 

Národné projekty spolu: 955,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. 
Cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa nie je v súčasnosti dosiahnutá a ani v súčasnosti 
zazmluvnené projekty nevytvárajú predpoklady na jej dosiahnutie do konca programového obdobia. 
Vzhľadom na to, že disponibilná alokácia je už zazmluvnená na viac ako 110%, RO pre OPĽZ by mal 
osobitnú vykonať analýzu, na základe ktorej by bola identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota 
sledovaného výsledkového ukazovateľa pri existujúcej alokácii finančných prostriedkov. Navýšenie 
alokácie prioritnej osi 2 OPĽZ v záujme dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty sledovaného 
ukazovateľa prostredníctvom podpory ďalších relevantných projektov v súčasnosti RO nepredpokladá. 
 
Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 
Osoby vo veku do 29 rokov, ktoré prijali podporu IZM a sú šesť mesiacov po odchode samostatne 

zárobkovo činné. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít 

projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov, ktoré prijali podporu IZM a sú šesť 

mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činné. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích 
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správ, z výstupných zostáv ITMS a z hodnotiacich správ. 

 

5.2. Riziko nesplnenia cieľových hodnôt výsledkových ukazovateľov 

 

Doterajší vývoj implementácie prioritnej osi 2 OPĽZ neindikuje závažné riziká ohrozujúce dosiahnutie 
deklarovaných cieľových hodnôt nasledovných výsledkových ukazovateľov, a to ani v prípade 
mimoriadneho ukončenia niektorých projektov: 

● CR01 - Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov 
vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

● CR02 - Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie 
vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

● CR03 - Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej 
prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo 
činných 

● CR04 - Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z 
prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

● CR05 - Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, 
ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

● CR06 - Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese 
vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane 
samostatne zárobkovo činných 

● CR11 - Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní. 
Na základe evidovaných projektových dát existuje reálny predpoklad, že na úrovni vyššie uvedených 
výsledkových ukazovateľov prioritnej osi 2 OPĽZ budú stanovené cieľov hodnoty výrazne prekročené 
(dosiahnutie hodnôt od 117,88% do 401,51%). 
 
Doterajší vývoj implementácie prioritnej osi 2 OPĽZ indikuje, že v prípade nasledovných výsledkových 
ukazovateľov nebudú deklarované cieľové hodnoty dosiahnuté, a to ani v prípade riadneho ukončenia 
všetkých zazmluvnených projektov prioritnej osi: 

● CR07 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorí 
dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí 

● CR08 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorým 
bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

● CR09 - Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorí sú v 
čase odchodu zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie alebo 
sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných 

● CR10 - Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program 
odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž  

● CR12 - Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní. 
 
Pri spracovaní dát projektov na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ boli ale zároveň identifikované nedostatky 
týkajúce evidovania údajov v ITMS2014+, napr.: 

● oneskorené evidovanie zmeny stavu projektu na “Zmluva uzavretá”, niekedy aj s odstupom 
viacerých mesiacov, prípadne aj rokov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP (viď. napr. projekty s 
ITMS kódom 312021A017, 312021A051, atď. ). 

● evidovanie projektov v neukončenom stave po uplynutí plánovaného termínu ukončenia aktivít 
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projektu, a to bez evidovanej informácie o tom pripravovanom dodatok k zmluve o poskytnutí 
NFP, ktorým by došlo k aktualizácii harmonogramu projektu (viď. napr. projekt s ITMS kódom 
312021G695). 

 

5.3. Plnenie výstupových ukazovateľov 

Predmetom hodnotenia bol pokrok v dosahovaní deklarovanej cieľovej hodnoty výstupového 
ukazovateľa “Osoby vo veku do 29 rokov” , ktorý je definovaný na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ vo verzii 
3.0 OPĽZ. 
Sledovaný ukazovateľ výstupu na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ má relevanciu k: 

● investičnej priorite 2.1 OPĽZ - Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane 
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít 
rátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí.  

● špecifickému cieľu 2.1.1 OPĽZ - Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria 
k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. 

 
Tabuľka 26: O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov 

Fond Kód MJ Hodnoty definované programom Agregované hodnoty z projektov a % plnenia cieľovej hodnoty 

Základná 
 (2014) 

Cieľová 
(31.12.2023) 

Aktuálne plnenie Predpokladané plnenie 

hodnota % plnenia hodnota % plnenia 

IZM O0085 Počet N/A 82 255,00 68 726,00 83,55 136 978,00 166,52 

 
Na základe aktuálnych projektových dát bola k 5.12.2018 predpokladaná cieľová hodnota výstupového 
ukazovateľa 82 255 naplnená na 83,552% (t.j. 68 726 osôb). V prípade, že dôjde k riadnemu ukončeniu 
zazmluvnených projektov, predpokladané plnenie ukazovateľa by na konci programového obdobia malo 
byť na úrovni 166,52% (t.j. 136 978 osôb). 
Nastavenie cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa na úrovni prioritnej osi je popísané v prílohe 6 
OPĽZ, a to v nadväznosti na príslušnú legislatívu v oblasti služieb zamestnanosti a disponibilný rozpočet. 
Východiskové boli náklady na podporu jedného účastníka stanovené vo výške 2 230 EUR. V súčasnosti 
existuje reálny predpoklad, že do konca programového obdobia bude podporených o niekoľko desaťtisíc 
účastníkov viac, a teda jednotkové náklady na účastníka budú výrazne nižšie.  
Prínos dopytovo orientovaných projektov k sledovanému výstupovému ukazovateľu je zanedbateľný a 
absolútne zásadný podiel (99,89%) na aktuálnom stave plnenia cieľovej hodnoty výstupového 
ukazovateľa majú zatiaľ nasledovné národné projekty: 
 

Kód projektu Názov národného projektu Aktuálna hodnota 

312021A017 Praxou k zamestnaniu 8 000,00 

312021A051 Absolventská prax štartuje zamestnanie 13 639,00 

312021J355 Šanca pre mladých 1 939,00 

312021J580 Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie 11 271,00 

312021J587 Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 21 611,00 
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312021N146 Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 7 067,00 

312021A139 Úspešne na trhu práce 5 130,00 

312021R111 Reštart pre mladých UoZ 2 0,00 

Národné projekty spolu: 68 657,00 

 
Štyri národné projekty mali pôvodne predpokladaný termín ukončenia realizácie stanovený na 
1.12.2018, pričom podľa evidencie v ITMS2104+ neboli k 5.12.2018 ukončené. Postupné ukončovanie 
ďalších národných projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ sa očakáva v rokoch 2019 
až 2022. Keďže práve národné projekty sú z hľadiska dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty 
výstupového ukazovateľa kľúčové, práve im by mal RO pre OPĽZ venovať zvýšenú pozornosť v procese 
monitorovania. Prijímatelia by mali viesť včasnú evidenciu údajov v ITMS2014+. 
 

Definícia ukazovateľa/spôsob výpočtu: 

Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných vo veku do 29 rokov zapojené do realizácie 

aktivít projektu, podporené z OP. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu 

do aktivít projektu./ 

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu osôb vo veku do 29 rokov zapojených do realizácie aktivít 

projektu, podporených z OP. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ a z výstupných 

zostáv ITMS. 

 

5.4. Riziko nesplnenia cieľových hodnôt výstupových ukazovateľov 

Doterajší vývoj implementácie prioritnej osi 2 OPĽZ neindikuje závažné riziká ohrozujúce dosiahnutie 
deklarovanej cieľovej hodnoty výstupového ukazovateľa O0085 - Osoby vo veku do 29 rokov, a to ani v 
prípade mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. 
 
Pri spracovaní dát projektov na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ boli ale zároveň identifikované nedostatky 
týkajúce evidovania údajov v ITMS2014+, napr.: 

● oneskorené evidovanie zmeny stavu projektu na “Zmluva uzavretá”, niekedy aj s odstupom 
viacerých mesiacov, prípadne aj rokov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP (viď. napr. projekty s 
ITMS kódom 312021A017, 312021A051, atď. ). 

● evidovanie projektov v neukončenom stave po uplynutí plánovaného termínu ukončenia aktivít 
projektu, a to bez evidovanej informácie o tom pripravovanom dodatok k zmluve o poskytnutí 
NFP, ktorým by došlo k aktualizácii harmonogramu projektu (viď. napr. projekt s ITMS kódom 
312021G695). 

● Nedostatočne jasne identifikovaný klient, účastník v projekte a tým nedostatočne jasne 
identifikovanie duplicít účastníkov v počiatočnom štádiu realizovaného projektu.   
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6. Analýza účinnosti realizovaných aktivít na podporu zamestnávania 

mladých ľudí (neboli dodané dáta z ÚPSVAR, k národným projektom) 

6.1. Použitá metodika na analýzu a vyhodnocovanie účinnosti 

Predmetom tejto časti je analýza a vyhodnotenie účinnosti aktivít, ktoré boli realizované v rámci 
prioritnej osi 2 OPĽZ a jej špecifického cieľa 2.1.1 OPĽZ. Oprávnené aktivity definované programom sa 
vykonávajú prostredníctvom implementácie jednotlivých podporených projektov. 
 
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje v 
§2 účinnosť ako plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité 
verejné financie. 
Pre účely tohto hodnotenia sú: 

1. za použité verejné financie považované prostriedky zodpovedajúce nenávratnému finančnému 
príspevku (NFP) 

2. za plnenie cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov sú považované dosiahnuté merateľné 
efekty, t.j. výstupy a výsledky realizovaných aktivít, ktoré je možné exaktne kvantifikovať: 
a. na úrovni projektov prostredníctvom zmluvne záväzných projektových ukazovateľov 
b. na úrovni prioritnej osi a programu prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov 

výsledku a výstupu (v tomto prípade nie sú predmetom hodnotenia doplnkové a finančné 
ukazovatele a ukazovatele o implementačnom pokroku). 

 
Vstupom pre vyhodnotenie účinnosti aktivít na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú: 

1. dáta zo systému  ITMS2014+ týkajúce sa prioritnej osi 2 OPĽZ s platnosťou k 5.12.2018: 
a. zoznam projektov a ich stavov k hodnotenému dátumu 
b. výška zazmluvneného a čerpaného NFP na úrovni projektov 
c. cieľové a aktuálne hodnoty projektových ukazovateľov 

2. cieľové a aktuálne agregované hodnoty ukazovateľov výsledku a výstupu prioritnej osi 2 OPĽZ.   
 
Určením účinnosti na úrovni projektov je možné k dátumu hodnotenia zároveň vykonať korektné 
porovnanie projektov na základe predpokladaného, resp. priebežne vynaloženého NFP vo vzťahu k 
dosahovaniu cieľov, ktoré sú vykazované rovnakou metodikou v rámci posudzovanej skupiny projektov. 

6.2. Analýza účinosti 

 
Na základe dostupných projektových dát k 5.12.2018 bol vypracovaný detailný prehľad úrovne 
dosiahnutých výsledkov podporených projektov prioritnej osi 2 OPĽZ vyjadrený prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov projektov vo vzťahu k vynaloženým verejným financiám (zazmluvnenému a 
aktuálne čerpanému NFP). Uvedené údaje na projektovej úrovni sú obsahom Prílohy 2. 
 
Tabuľka 27: Prehľad merateľných cieľov na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ a prislúchajúcich verejných financií 

 Hodnoty programových ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 
2 

Objem verejných finančných prostriedkov zodpovedajúcich NFP 
na úrovni prioritnej osi 2 
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Cieľová 
hodnota 

(program) 

Agregovaná cieľová 
hodnota (projekty) 

Agregovaná 
aktuálna hodnota 

(projekty) 

Disponibilný objem 
NFP (EUR) 

Zazmluvnený 
objem NFP (EUR) 

Čerpaný objem 
NFP (EUR) 

CR01 57 578,00 88 366,00 46 255,00  228 275 422,00 253 088 781,70 81 156 943,11 

CR02 20 564,00 43 165,00 26 853,00 

CR03 41 127,00 48 484,00 31 221,00 

CR04 8 128,00 14 624,00 10 460,00 

CR05 2 979,00 11 961,00 6 099,00 

CR06 4 214,00 7 499,00 9 050,00 

CR07 1 645,00 69,00 12,00 

CR08 494,00 14,00 0,00 

CR09 658,00 13,00 0,00 

CR10 4 113,00 2 363,00 375,00 

CR11 20 564,00 30 481,00 19 964,00 

CR12 2 468,00 1 204,00 955,00 

O0085 82 255,00 136 978,00 68 726,00 

Zdroj: ITMS 2014+, Openstat, vlastné spracovanie 

6.3. Analýza účinnosti realizovaných aktivít v rámci národných projektov 

Národné projekty predstavujú  99% všetkých kontrahovaných výdavkov na podporu Iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých a súčasne  je ich príspevok na plnení merateľných ukazovateľov 

jnajväčší.   

 

Tabuľka 28: Štruktúra zazmluvnených Národných projektov 
Názov projektu Kontrahovaná suma EÚ zdroje ID projektu 

Praxou k zamestnaniu 45 007 250 € NFP312020A017 

Absolventská prax štartuje zamestnanie 17 215 273 € NFP312020A051 

Úspešne na trhu práce 45 007 250 € NFP312020A139 

Šanca pre mladých 44 990 728 € NFP312020J355 

Vzdelávanie mladých UoZ 27 890 085 € NFP312020J580 

Reštart pre mladých uchádzačov o 
zamestnanie 8 996 538 € NFP312020J587 

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre 
mladých UoZ 10 801 729 € NFP312020N146 

Zdroj: ITMS 2014+, Openstat, vlastné spracovanie 
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Za účelom analýzy účinnosti realizovaných aktivít sú v nasledujúcej časti spracované údaje z karty 
učastníka projektu, ktorá predstavuje najnižšiu mieru granularity zberu informácii na úrovni projektu. Na 
základe evidencie Uchádzačov o zamestnanie sú jednotliví účastníci monitirovaní v trojmesačnej 
frekvencii. Projekty sú aktuálne vo fáze realizácie a preto hodnoty nemožno považovať za konečné.  
 

Tabuľka 29: Počet účastníkov s ukončenou intervenciou, ktorí sa nevrátili do evidenie UoZ 

NÁZOV PROJEKTU 
POČET 
ÚČASTNÍKOV 

PO 3M SA 
NENACHÁDZA V 
EVIDENCII 

PO 6M SA 
NENACHÁDZA V 
EVIDENCII 

PO 9M SA 
NENACHÁDZA V 
EVIDENCII 

PO 12M SA 
NENACHÁDZA V 
EVIDENCII 

Úspešne na trhu práce 5465 3955 3264 2766 1524 

Vybrané aktívne 
opatrenia na trhu 
práce pre mladých UoZ  7371 5483 5950 6116 5684 

Vzdelávanie mladých 
uchádzačov o 
zamestnanie 15401 6886 7357 5852 3386 

Reštart pre mladých 
UoZ 28175 17993 14284 10195 6237 

Šanca pre mladých 1962 899 830 125 39 

Praxou k zamestnaniu 9582 5114 5460 4532 3200 

Absolventská prax 
štartuje zamestnanie 16225 10048 10900 10606 9417 

SPOLU 84181 50378 48045 40192 29487 

Zdroj: UPSVaR SR, vlastné spracovanie  

 
Ku koncu decembra sa do národných projektov zapojilo celkovo 84 181 účastníkov. 2 národné projekty 
sú k sledovanému obdobiu takmer ukončené a to Praxou k zamestnaniu  s počtom zapojených osôb 9 
582 a projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ s počtom účastníkov 7 371.  
Všetky ostatné projekty sú v realizácii s výhľadom ukončenia aktivít v roku 2020. Výnimkou je projekt 
Úspešne na trhu práce, ktorého koniec je naplánovaný na 1.12.2022. Vzhľadom k týmto skutočnostiam 
sú výstupy z hodnotenia účinnosti skresľujúce. Hodnotenie bolo realizované v trojmesačných 
intervaloch, čo poskytlo najpresnejšie údaje. Predpokladom pre sledovanie účinnosti po stanovenej 
lehote od ukončenia účasti na projekte je ulynutie tejto lehoty a monitorovanie jednotlivca v 
agendovom systéme Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Ďalšou možnosťou je monitorovanie 
pohybu jednotlivca na trhu práce prostredníctvom agendového systému Sociálnej poisťovne. Pre 
potreby tohto hodnotenia bude jednotlivec monitorovaný prostredníctvom agendového systému 
Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. 
 
Hodnotenie realizovaných aktivít po 3 mesiacoch od ukončenia účasti učastníka na projekte.  
V sledovanej lehote po 3 mesiacoch od ukončenia účasti na projekte bolo zo všetkých účastníkov s 
ukončenou účasťou na projekte 27 767 opätovne evidovaných na Úrade práce, 0,7% zatiaľ sledovanú 
lehotu nenaplnilo a  50 378 účastníkov sa na Úrad práce nevrátilo. Z krátkodobého hľadiska je účinnosť 
realizovaných opatrení na úrovni 63%.  
Ako najúspešnejší projekt možno hodnotiť projekt Úspešne na trhu práce, ktorý dosiahol úspešnosť na 
úrovni takmer 80%.  
 
Tabuľka 30: Účinnosť a stav počtu účastníkov 3 mesiace po ukončení itervencie 

NÁZOV PROJEKTU POČET ÚČASTNÍKOV 

POČET ÚČASTNÍKOV  
S UŽ UKONČENOU 

ÚČASŤOU NA 
PROJEKTE 

POČET ÚČASTNÍKOV, 
KTORÝ SA NEVRÁTILI 
DO EVIDENCIE UP PO 

3 MESIACOCH 

% ÚČINNOSTI 
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Úspešne na trhu práce 5465 4955 3955 79,82% 

Vybrané aktívne 
opatrenia na trhu 
práce pre mladých 
UoZ  7371 7370 5483 74,40% 

Vzdelávanie mladých 
uchádzačov o 
zamestnanie 15401 15401 6886 44,71% 

Reštart pre mladých 
UoZ 28175 28175 17993 63,86% 

Šanca pre mladých 1962 1962 899 45,82% 

Praxou k zamestnaniu 9582 7415 5114 68,97% 

Absolventská prax 
štartuje zamestnanie 16225 14172 10048 70,90% 

SPOLU 84181 79433 50378 63,42% 

Zdroj: UPSVaR SR, vlastné spracovanie  

 
Hodnotenie realizovaných aktivít po  6 mesiacoch od ukončenia účasti učastníka na projekte.  
V sledovanej lehote po 6 mesiacoch od ukončenia účasti na projekte bolo zo všetkých účastníkov s 
ukončenou účasťou na projekte 16 300 opätovne evidovaných na Úrade práce, 23 % zatiaľ sledovanú 
lehotu nenaplnilo a  48 045 účastníkov sa na Úrad práce nevrátilo. Zo strednodobého hľadiska je účinosť 
realizovaných opatrení na úrovni 60,48%.  
Ako najúspešnejší projekt možno hodnotiť projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých 
UoZ, ktorý dosiahol úspešnosť na úrovni 80,73%.  
 
Tabuľka 31: Účinnosť a stav počtu účastníkov 6 mesiacov po ukončení itervencie 

NÁZOV PROJEKTU POČET ÚČASTNÍKOV 

POČET ÚČASTNÍKOV  
S UŽ UKONČENOU 

ÚČASŤOU NA 
PROJEKTE 

POČET ÚČASTNÍKOV, 
KTORÝ SA NEVRÁTILI 
DO EVIDENCIE UP PO 

6 MESIACOCH 

% ÚČINNOSTI 

Úspešne na trhu práce 5465 4955 3264 65,87% 

Vybrané aktívne 
opatrenia na trhu 
práce pre mladých 
UoZ  7371 7370 5950 80,73% 

Vzdelávanie mladých 
uchádzačov o 
zamestnanie 15401 15401 7357 47,77% 

Reštart pre mladých 
UoZ 28175 28175 14284 50,70% 

Šanca pre mladých 1962 1962 830 42,30% 

Praxou k zamestnaniu 9582 7415 5460 73,63% 

Absolventská prax 
štartuje zamestnanie 16225 14172 10900 76,91% 

SPOLU 84181 79433 48045 60,48% 

Zdroj: UPSVaR SR, vlastné spracovanie  

 
Hodnotenie realizovaných aktivít po  9 mesiacoch od ukončenia účasti učastníka na projekte.  
V sledovanej lehote po 9 mesiacoch od ukončenia účasti na projekte bolo zo všetkých účastníkov s 
ukončenou účasťou na projekte 10 474 opätovne evidovaných na Úrade práce, 40 % zatiaľ sledovanú 
lehotu nenaplnilo a  40 192 účastníkov sa na Úrad práce nevrátilo. Zo strednodobého hľadiska je účinosť 
realizovaných opatrení na úrovni 50,59%.  
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Ako najúspešnejší projekt možno hodnotiť projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých 
UoZ, ktorý dosiahol úspešnosť na úrovni takmer 83%.  
 
 
 
Tabuľka 32: Účinnosť a stav počtu účastníkov 9 mesiacov po ukončení itervencie 

NÁZOV PROJEKTU POČET ÚČASTNÍKOV 

POČET ÚČASTNÍKOV  
S UŽ UKONČENOU 

ÚČASŤOU NA 
PROJEKTE 

POČET ÚČASTNÍKOV, 
KTORÝ SA NEVRÁTILI 
DO EVIDENCIE UP PO 

9 MESIACOCH 

% ÚČINNOSTI 

Úspešne na trhu práce 5465 4955 2766 55,82% 

Vybrané aktívne 
opatrenia na trhu 
práce pre mladých 
UoZ  7371 7370 6116 82,99% 

Vzdelávanie mladých 
uchádzačov o 
zamestnanie 15401 15401 5852 38,00% 

Reštart pre mladých 
UoZ 28175 28175 10195 36,18% 

Šanca pre mladých 1962 1962 125 6,37% 

Praxou k zamestnaniu 9582 7415 4532 61,12% 

Absolventská prax 
štartuje zamestnanie 16225 14172 10606 74,84% 

SPOLU 84181 79433 40192 50,60% 

Zdroj: UPSVaR SR, vlastné spracovanie  

 
Detailnejším náhľadom na štruktúru účastníkov s ukončenou účasťou na projekte, ktorí sa opätovne 
vrátili do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžno vytvoriť profily najmenej úspešných skupín 
účastníkov. Ako bolo uvedené vyššie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa po 9 mesiacoch vrátilo 
10474 osôb z toho 4 765 mužov. Podľa dosiahnutého vzdelania je najkritickejšia skupina účastníkov, 
ktorí dosiahli vyššie sekundárne vzdelanie (4 981) a následne úšastníci s dosiahnutým nižším 
sekundárnym vzdelaním (2 938). Tretou najviac kritickou skupinou sú mladí ľudia s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v počte 1 108 osôb.  
 
 Primáre 

vzdelanie 
Nižšie 
sekundárne 
vzdelanie 

Vyššie 
sekundárne 

Post 
sekundárne 
netercionálne 

Terciálne 
(nie VŠ) 

Terciálne 
(VŠ 1 
stupeň) 

Terciálne 
(VŠ 2 
stupeň) 

Terciálne 
(VŠ 3 
stupeň) 

Bez 
uvedenia 

Počet 774 2938 4981 280 25 360 1108 7 2 

 
U 6 811 učastníkoch bola v priebehu sledovaného obdobia zaznamenaná evidencia počas každého z 
monitorovacích období. To znamená, že boli v evidencii uchádzača o zamestnanie aj po 3, 6 a 9 
mesiacoch od ukončenia účasti na projekte.  Takmer dve tretiny sú ženy.  
 
 
Hodnotenie realizovaných aktivít po  12 mesiacoch od ukončenia účasti učastníka na projekte.  
V sledovanej lehote po 12 mesiacoch od ukončenia účasti na projekte bolo zo všetkých účastníkov s 
ukončenou účasťou na projekte 6 179 opätovne evidovaných na Úrade práce, 57 % sledovaných 
respondentov zatiaľ sledovanú lehotu nenaplnilo a  29 487 účastníkov sa na Úrad práce nevrátilo. Z 
dlhodobého hľadiska je účinosť realizovaných opatrení na úrovni 37,12%.  
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Ako najúspešnejší projekt možno hodnotiť projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých 
UoZ, ktorý dosiahol úspešnosť na úrovni  viac ako 77%.  
 
Tabuľka 33: Účinnosť a stav počtu účastníkov 12 mesiacov po ukončení itervencie 

NÁZOV PROJEKTU POČET ÚČASTNÍKOV 

POČET ÚČASTNÍKOV  
S UŽ UKONČENOU 

ÚČASŤOU NA 
PROJEKTE 

POČET ÚČASTNÍKOV, 
KTORÝ SA NEVRÁTILI 
DO EVIDENCIE UP PO 

12 MESIACOCH 

% ÚČINNOSTI 

Úspešne na trhu práce 5465 4955 1524 30,76% 

Vybrané aktívne 
opatrenia na trhu 
práce pre mladých 
UoZ  7371 7370 5684 77,12% 

Vzdelávanie mladých 
uchádzačov o 
zamestnanie 15401 15401 3386 21,99% 

Reštart pre mladých 
UoZ 28175 28175 6237 22,14% 

Šanca pre mladých 1962 1962 39 1,99% 

Praxou k zamestnaniu 9582 7415 3200 43,16% 

Absolventská prax 
štartuje zamestnanie 16225 14172 9417 66,45% 

SPOLU 84181 79433 29487 37,12% 

Zdroj: UPSVaR SR, vlastné spracovanie 
 
Dosiahnutá miera účinnosti po 12 mesiacoch na úrovni 37,12% predstavuje pozitívny výsledok. 
Vzhľadom k množstvu účastníkov, ktorí zatiaľ nedosiahli časovú lehotu 12 mesiacov je pozitívne, že 
súčaste,  ako klesá hodnota neevidovaných uchádzačov v agendovom systéme UP, klesá aj hodnota 
evidovaných uchádzačov. Z grafu možno vidieť, že medzikvartálny pokles  v počte znova evidovaných na 
Úrade práce však klesá dvakrát rýchlejšie, ako pokles počtu opäť neevidovaných na ÚP.   Možno teda 
predpokladať pozitívny trend rastu miery zamestaných mladých v nasledujúcich mesiacoch.   
 
Graf1: Prieb vývoja uchádzačov s ukončenou intervenciou v proebehu sledovaných 12 mesiacoch 

 
Zdroj: UPSVaR SR, vlastné spracovanie 
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7. Analýza efektívnosti realizovaných aktivít na podporu 

zamestnávania mladých ľudí 

7.1. Použitá metodika na analýzu a vyhodnocovanie efektívnosti 

Predmetom tejto časti je analýza a vyhodnotenie efektívnosti aktivít, ktoré boli realizované v rámci 
prioritnej osi 2 OPĽZ a jej špecifického cieľa 2.1.1 OPĽZ. Oprávnené aktivity definované programom sa 
vykonávajú prostredníctvom implementácie jednotlivých podporených projektov. 
 
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje v 
§2 efektívnosť ako najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a 
dosiahnutými výsledkami. 
Pre účely tohto hodnotenia sú: 

1. za použité verejné financie považované prostriedky zodpovedajúce nenávratnému finančnému 
príspevku (NFP) 

2. za dosiahnuté výsledky aktivít považované dosiahnuté efekty, t.j. výstupy a výsledky 
realizovaných aktivít, ktoré je možné exaktne kvantifikovať: 
a. na úrovni projektov prostredníctvom zmluvne záväzných projektových ukazovateľov 
b. na úrovni prioritnej osi a programu prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov 

výsledku a výstupu (v tomto prípade nie sú predmetom hodnotenia doplnkové a finančné 
ukazovatele a ukazovatele o implementačnom pokroku). 

 
Vstupom pre vyhodnotenie efektívnosti aktivít na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú: 

1. dáta zo systému  ITMS2014+ týkajúce sa prioritnej osi 2 OPĽZ s platnosťou k 5.12.2018: 
a. zoznam projektov a ich stavov k hodnotenému dátumu 
b. výška zazmluvneného a čerpaného NFP na úrovni projektov 
c. cieľové a aktuálne hodnoty projektových ukazovateľov 

2. cieľové a aktuálne agregované hodnoty ukazovateľov výsledku a výstupu prioritnej osi 2 OPĽZ.   
 

Nákladová efektívnosť určená na základe NFP môže byť určená ako: 
a) ex ante hodnota – očakávaná úroveň nákladovej efektívnosti určená vopred na základe pomeru 

zazmluvneného NFP a cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa. 
b) ex post hodnota – presné vyčíslenie nákladovej efektívnosti na základe reálne vynaloženého NFP 

a reálne dosiahnutej hodnoty sledovaného ukazovateľa.Tento spôsob určenia nákladovej 
efektívnosti má najvyššiu vypovedaciu schopnosť. 

c) priebežná hodnota - vyčíslenie priebežnej nákladovej efektívnosti na základe doteraz reálne 
vynaloženého NFP a aktuálne dosiahnutej hodnoty sledovaného ukazovateľa. Tento spôsob 
vyčíslenia má najnižšiu vypovedaciu schopnosť, pretože rôzne typy aktivít, resp. projektov majú 
rôznu proporčnosť financovania a dosahovania efektov počas realizácie (napr. 70% čerpaných 
prostriedkov nemusí znamenať dosiahnutie 70% úrovne cieľovej hodnoty ukazovateľa).  
 

Na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ neboli k dátumu hodnotenia evidované žiadne riadne ukončené projekty, 
a preto bol pri hodnotení nákladovej efektívnosti použitý spôsob výpočtu ex ante hodnôt a priebežných 
hodnôt. Nákladová efektívnosť bola ako predmet hodnotenia určená na úrovni: 

1. prioritnej osi 2 OPĽZ ako celku a jej ukazovateľoch výsledku a výstupu 
2. jednotlivých projektov prioritnej osi 2 OPĽZ a ich projektových ukazovateľoch. 
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Určením nákladovej efektívnosti na úrovni projektov je možné k dátumu hodnotenia zároveň vykonať 
korektné porovnanie projektov na základe predpokladaného, resp. priebežne vynaloženého NFP vo 
vzťahu k predpokladaným, resp. priebežne dosiahnutým výsledkom, ktoré sú vykazované rovnakou 
metodikou v rámci posudzovanej skupiny projektov. 

7.2. Analýza efektívnosti 

Predmetom tejto časti je vykonanie nákladovej efektívnosti na úrovni: 
1. prioritnej osi 2 OPĽZ na základe agregovaných dát 
2. jednotlivých projektov prioritnej osi 2 OPĽZ. 

 

7.2.1 Efektívnosť na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ 

V zmysle vyššie popísanej metodiky bola na základe dostupných projektových dát k 5.12.2018 
kvantifikovaná hodnota nákladovej efektívnosti na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ, a to nasledovnými 
spôsobmi: 

● východisková efektívnosť ako pomer alokovaných finančných prostriedkov disponibilných ako 
NFP a cieľových hodnôt sledovaných ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ  

● ex ante hodnota ako pomer agregovaného zazmluvneného NFP a agregovaných cieľových 
hodnôt projektových ukazovateľov priradených príslušným programovým ukazovateľom pre 
prioritnú os 2 OPĽZ  

● priebežná hodnota ako pomer agregovaného čerpaného NFP a agregovaných aktuálnych hodnôt 
projektových ukazovateľov priradených príslušným programovým ukazovateľom pre prioritnú os 
2 OPĽZ . 

 
Alokovaná výška finančných prostriedkov, ktoré môžu byť v rámci prioritnej osi 2 OPĽZ poskytnuté ako 
NFP predstavuje vo verzii 3.0 OPĽZ sumu 228 275 422,00 EUR (zdroje EÚ a ŠR). K hodnotenému dátumu 
5.12.2018 predstavovala súhrnná zazmluvnená výška NFP 253 088 781,70 EUR a súhrnná výška 
čerpaného NFP bola na úrovni 81 156 943,11 EUR. 
 
Tabuľka 34: Nákladová efektívnosť na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ 

 Východisková efektívnosť 
 (stratégia programu) 

Ex ante efektívnosť 
(na základe projektov) 

Priebežná efektívnosť 
(na základe projektov) 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa na 

úrovni prioritnej 
osi 

Východisková 
efektívnosť vo 

vzťahu k alokácii 
NFP 

Agregovaná cieľová 
hodnota 

priradeného 
ukazovateľa 

Ex ante efektívnosť 
vo vzťahu k 

zmluvnému NFP 

Agregovaná 
aktuálna hodnota 

priradeného 
ukazovateľa 

Priebežná 
efektívnosť vo 

vzťahu k 
čerpanému NFP 

CR01 57 578,00 3 964,63 88 366,00 2 864,10 46 255,00 1 754,56 

CR02 20 564,00 11 100,73 43 165,00 5 863,29 26 853,00 3 022,27 

CR03 41 127,00 5 550,50 48 484,00 5 220,05 31 221,00 2 599,43 

CR04 8 128,00 28 085,07 14 624,00 17 306,40 10 460,00 7 758,79 

CR05 2 979,00 76 628,20 11 961,00 21 159,50 6 099,00 13 306,60 
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CR06 4 214,00 54 170,72 7 499,00 33 749,67 9 050,00 8 967,62 

CR07 1 645,00 138 769,25 69,00 3 667 953,36 12,00 6 763 078,59 

CR08 494,00 462 096,00 14,00 18 077 770,12 0,00 N/A 

CR09 658,00 346 923,13 13,00 19 468 367,82 0,00 N/A 

CR10 4 113,00 55 500,95 2 363,00 107 104,86 375,00 216 418,51 

CR11 20 564,00 11 100,73 30 481,00 8 303,17 19 964,00 4 065,16 

CR12 2 468,00 92 494,09 1 204,00 210 206,63 955,00 84 981,09 

O0085 82 255,00 2 775,22 136 978,00 1 847,66 68 726,00 1 180,88 

Zdroj: ITMS 1024+, Openstat, vlastné spracovanie 

 
Vyššie nákladová efektívnosť znamená nižšie náklady na jednotku výsledku, resp. výstupu daného 
ukazovateľa (t.j. na počet nezamestnaných, účastníkov, osôb atď.). 
Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že v prípade sledovaných ukazovateľov CR01, CR02, CR03, CR04, 
CR05, CR06, CR11 a O0085 (zeleno podfarbené) je aktuálne úroveň očakávanej ex ante a priebežnej 
nákladovej efektívnosti vyššia ako bola pôvodne predpokladaná nákladová efektívnosť nastavená v 
stratégii OPĽZ. 
Naopak v prípade ukazovateľov CR07, CR08, CR09 a CR10 sú identifikované negatívne hodnoty. 
Nákladová efektívnosť na úrovni týchto ukazovateľov niekoľkonásobne prekračuje východiskovú 
hodnotu uvedenú v stratégii programu, resp. je v prípade priebežnej efektívnosti zatiaľ nevyčísliteľná. Na 
úrovni ukazovateľa CR12 je priebežná efektívnosť ukazovateľa síce vyššia ako východisková efektívnosť, 
ale v prípade riadneho ukončenia príslušných projektov v zmysle uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP 
presiahne východiskovú hodnotu stanovenú programom. 

7.2.2 Efektívnosť na úrovni projektov prioritnej osi 2 OPĽZ 

V zmysle vyššie popísanej metodiky bola na základe dostupných projektových dát k 5.12.2018 
kvantifikovaná hodnota nákladovej efektívnosti na úrovni projektov prioritnej osi 2 OPĽZ, a to 
nasledovnými spôsobmi: 

● ex ante hodnota ako pomer zazmluvneného NFP a cieľovej hodnoty projektového ukazovateľa 
● priebežná hodnota ako pomer čerpaného NFP a aktuálnej hodnoty projektového ukazovateľa. 

 
Detailný prehľad hodnôt nákladovej efektívnosti na úrovni každého sledovaného projektového 
ukazovateľa v členení podľa jednotlivých podporených projektov je vo forme tabuľkových prehľadov 
obsahom Prílohy 1. Na úrovni každého sledovaného projektového ukazovateľa je tak možné určiť: 

● nákladovo najefektívnejší projekt (najnižšia suma na jednotku výsledku, resp. výstupu) 
● nákladovo najmenej efektívny projekt (najvyššia suma na jednotku výsledku, resp. výstupu). 

Z uvedených tabuľkových prehľadov vyplýva, že na úrovni každého zo sledovaných ukazovateľov 
predstavujú rozdiely medzi minimálnou a maximálnou hodnotou nákladovej efektívnosti 
niekoľkonásobné.  

8. Závery 
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V predchádzajúcich kapitolách sme analyzovali finančný a fyzický pokrok v dosahovaní stanovených 

cieľových hodnôt, no hodnotenie IZM má aj ďalší rozmer v podobe zodpovedania stanovených 

hodnotiacich otázok. Počas hodnotenia sme zistili, že na základe dostupných dát dokážeme zodpovedať 

všetky hodnotiace otázky avšak v budúcnosti bude potrebné vykonať ďalšie hodnotenia, ktoré prinesú 

okrem štatistických hodnotení aj kvalitatívne hodnotenia zaoberajúce sa dopadom jednotlivých 

intervencií na jednotlivca (účastníka) po 12 mesiacoch och ukončenia intervencie.  

 

V krátkom sumáre je znázornené, či hodnotiaca otázka bola zodpovedaná, alebo nie: 

● V akom socioekonomickom kontexte sa iniciatíva vykonáva? - IZM sa vykonáva ako súčasť OPLZ 

prostredníctvom samostatnej prioritne osi. Hlavným vykonávateľom intervencií je UPSVR, ktorý 

implmentuje štátnu politiku Zamestnanosti prostredníctvom nástrojov na trhu práce ukotvených 

v legislatíve SR. Neštátne služby zamestnanosti sú doplnkovými službami, ktoré sa vykonávajú 

cez mimovládne organizácie,  a rôzne iné organizácie, ktorých cieľom je podpora najviac 

znevýhodnených skupín, kde patrí aj  podpora absolventov. Hlavným cieľom je prepojenie 

jednotlivých služieb a dosiahnuť tak inkluzívne zamestnávanie. Mladí nezamestnaní sú 

podporovaný aj prostredníctvom iných špecifických cieľov OPLZ -  kapitola 3 

●  Akú úlohu iniciatíva zohráva z hľadiska záruky pre mladých ľudí, resp. ako by mala k nej prispieť? 

- kapitola 3 

● Boli najvýznamnejšie cieľové skupiny predmetom záujmu už v štádiu návrhu? - kapitola 3 

● Zaoberala sa iniciatíva dôležitými potrebami týchto skupín?  - kapitola 3 

● Umožnila iniciatíva rýchlu reakciu v prípade naliehavosti problému?  - Každý rok Riadiaci orgán 

vykonáva správu o pokroku, súčasťou ktorej je aj posúdenie pokroku prioritnej osi 2. Na základe 

dosahovaných hodnôt bolo odporúčané vykonať určité zmeny, ktoré smerovali k revízii 

operačného programu. Predmetné zmeny sú popísané v  kapitole 3. 

 

Hlavné hodnotiace otázky k vykonávaniu 

● Ako bol systém plnenia navrhnutý a ako fungoval? - kapitola 4, 5 

● Postačoval tento systém na zabezpečenie efektívneho vykonávania stratégie pre Iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí? - kapitola 5,6,7 

● Aké typy opatrení boli financované na účel vykonávania iniciatívy? Išlo o individuálne 

opatrenia podpory alebo boli súčasťou postupov alebo balíkov podpory? - kapitola 5,6,7 

● Využili sa v rámci vykonávania iniciatívy existujúce partnerstvá? Vytvorili sa nové 

partnerstvá s cieľom podporiť vykonávanie iniciatívy? Bola zabezpečená efektívna účasť 

príslušných zainteresovaných strán? - nebolo zodpovedané 

● Financovali sa v rámci vykonávania existujúce opatrenia alebo sa zaviedli nové prístupy? - 

kapitola 3, nebolo zodpovedané 

● Prebehlo vykonávanie iniciatívy podľa plánu (z finančného hľadiska, resp. na základe 

dosiahnutia plánovaných míľnikov a cieľov)? Ak nie, prečo? - kapitola 5,6,7 

● Aké boli silné a slabé stránky systémov plnenia?Akým spôsobom dopĺňa ostatné nástroje na 

podporu politík týkajúcich sa mladých ľudí? - kapitola 5,6,7 

 

Hlavné hodnotiace otázky k účinnosti 
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● Ako resp. v akej miere iniciatíva prispela k dosiahnutiu všeobecného cieľa udržateľného 

začleňovania mladých ľudí na pracovný trh a k dosiahnutiu špecifických cieľov v rámci ESF? Ako 

prispela k riešeniu problému ľudí z kategórie NEET? - Keďže sa IZM realizuje prevažne z Prioritnej 

osi 2, tak predpokladáme, že nastavenie cieľových hodnôt pre cieľovú skupinu vychádzalo z 

podrobnej analýzy socioekonomického prostredia a nastavené hodnoty boli adekvátne a v súlade 

s Národným plánom implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike. Samotné 

príspevky sú podrobné popísané v  kapitolách 5,6,7 

●  Boli finančné prostriedky v rámci iniciatívy čerpané v prospech tých ľudí, ktorí potrebujú 

podporu najviac? Boli predmetom záujmu znevýhodnené osoby, osoby z marginalizovaných 

komunít a osoby opúšťajúce vzdelávanie bez kvalifikácie? - Spôsob výberu účastníkov do 

jednotlivých projektov nebol predmetom analýzy. Kapitola 5,6,7 popisuje jednotlivé skupiny, 

počet účastníkov priradených ku skupine a taktiež finančné prostriedky priradené k týmto 

skupinám.  

● Boli pokryté špecifické cieľové skupiny tak, ako sa plánovalo?  - kapitola 5,6,7 

● Pokračujú účastníci iniciatívy v zamestnaní, ďalšom vzdelávaní alebo odbornej príprave, 

učňovskej príprave alebo v stáži po odchode z intervencie? Ak nie, prečo?  - V rámci kapitoly 6 

bolo vykonané hodnotenie účinnosti v časových intervaloch po 3, 6, 9 a 12 mesiacov po ukončení 

intervencie jednotliva. Aj napriek tomu, že projekty ešte niesú ukončené, podľa dosiahnutých 

výsledkov a zvolenej metodiky vidíme, či sa účastníci iniciatívy objavujú medzi nezamestnanými. 

Účastníci majú možnosť využiť viac aktivít v rámci projektu a taktiež sa môžu zúčastniť na 

viacerých projektoch pokiaľ je to relevantné. Sledovanie spávania účastníkov po skončení 

intervencie bude možné vyhodnotiť až na základe dát, ktoré v súčasnoti nie sú dostupné a súvisia 

s prebiehajúcou implementáciou, budú až po uplynutí aspoň 12 po skončení intervencie.  

● Aká bola kvalita ponúk, ktoré účastníci dostali? Pochádzajú tieto ponuky z otvoreného trhu, z 

chráneného trhu práce alebo z verejných systémov na podporu zamestnanosti? Dostávali ich v 

rámci systémov záruky pre mladých ľudí?  - nie je zodpovedané 

● Aký pokrok dosiahli účastníci iniciatívy z hľadiska ďalšieho vzdelávania, udržateľných a 

dôstojných pracovných miest, učňovskej prípravy alebo kvalitných stáží? - Neboli vykonávané 

osobné rozhovory, ani prieskum, ktorý by zhodnotil pokrok na jednotlivých účastníkoch. 

Odporúčame vykonať kontrafaktuálne hodnotenie, ktoré porovná vzorky jednotlivých 

špecifických skupín účastníkov s rovnakou vzorkou mladých ľudí, ktorí nie sú účastníkmi 

programu. Základným predpokladom na identifikáciu účastníka je v súčasnosti jeho 

zaregistrovanie sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Kontrolná vzorka by mala byť preto z 

mladých ľudí, ktorí  nie sú registrovaní na UPSVR a zamestnanie si našli bez akejkoľvek 

intervencie od štátu, alebo neštátnych služieb zamestnanosti.  

● Aká bola charakteristika pracovných miest a stáží, ktorých sa bývalí účastníci zúčastnili 

prostredníctvom Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí?  - Neboli vykonávané 

osobné rozhovory, ani prieskum, ktorý by zhodnotil kvalitu a charakter pracovných miest a stáži. 

Na základe analýzy účinnosti možno konštatovať, že po 3 mesiacoch po ukonční intervencie sú 

účastníci intervencie úspešní pri zaradení sa na trh práce, avšak až údaje o účastníkoch, ktoré ich 

budú monitorovať po dobu 12 mesiacov môžu ukázať relevantné údaje. Na základe takto 

zozbieraných údajov bude možné zodpovedať aj túto evaluačnú otázku.   
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● Ktoré typy intervencií boli najúčinnejšie, pre ktoré skupiny a v akom kontexte? – Hodnotenie 

účinnosti realizovaných opatrení na úrovni jednotlivca bolo posudzované na účastníkoch, ktorých 

intervencia už bola ukončená, v kapitole 6 je vidieť v akých časových úsekoch boli intervencie 

ukončované a akú mali účinnosť. Taktiež je vyhodnotená účinnosť jednotlivých realizovaných 

projektov.  

 

Hlavné hodnotiace otázky k efektívnosti 

● Aké boli jednotkové náklady na typ operácie a cieľovú skupinu? - kapitola 5,6,7 

● Ktoré typy operácií boli najefektívnejšie a najúspornejšie z hľadiska nákladov? - kapitola 5,6,7 

 

Hlavné hodnotiace otázky ku vplyvu intervencií 

● Aký vplyv má podpora v rámci iniciatívy na šancu mladých nezamestnaných ľudí nájsť si v 

budúcnosti zamestnanie? Aký veľký účinok má podpora iniciatívy z hľadiska vstupu na pracovný 

trh? Aký by bol zamestnanecký status jednotlivcov v prípade absencie podpory?  - Pre 

zodpovedanie evaluačnej otázky je potrebné vykonať kontrafaktuálne hodnotenie, ktoré nebolo 

súčasťou zadania pre túto správu z hodnotenia z dôvodu nedostatku času. Napriek tomu je 

účinnosť popísaná  kapitole 6, nieje však dokázané aký by bol zamestnanecký status jednotlivcov 

bez podpory.  

● Aký bol čistý vplyv opatrení v rámci iniciatívy? Nastali presuny? Vznikli náklady mŕtvej váhy 

(dead weight loss) a substitučné efekty? - Na základe osobných rozhovorov s implementačnými 

štruktúrami je zjavné, že používaný informačný systém neumožňuje včasnú identifikáciu duplicít 

účastníkov, predovšetkým medzi národnými projektami a dopytovo orientovanými projektami, 

ktoré poskytujú poradenstvo a vzdelávacie programy. Žiadateľ  nie je konečný prijímateľ pomoci, 

preto nevie vopred definovať či a v akom programe je účastník zaradený. Uvedená skutočnosť 

môže mať negatívny vplyv na dosahovanie cieľov Iniciatívny na podporu zamestnávania mladých 

ľudí.  

●  Boli zaznamenané nejaké štrukturálne vplyvy (zmeny vo vzdelávacom systéme, v systéme 

odbornej prípravy, vo verejných službách zamestnanosti)? - nebolo hodnotené, hodnotenie 

odporúčame vykonať po skončení programového obdobia, keďže vykonanie štrukturálnych, 

alebo systémových zmien vyžaduje dlhší čas. 

●  Nastali nejaké zmeny v politikách týkajúcich sa mládeže, ktoré boli spôsobené YEI?  nebolo 

hodnotené, hodnotenie odporúčame vykonať po skončení programového obdobia, keďže 

vykonanie štrukturálnych, alebo systémových zmien vyžaduje dlhší čas. 

● Ako iniciatíva prispela k zmenám v miere zamestnanosti/nezamestnanosti/ekonomickej aktivity 

mladých ľudí v oblastiach, ktoré sú predmetom iniciatívy?  - Projekty ešte neboli ukončené, na 

dosiahnutie validnej informácie o vplyve iniciatívy na zamestnanosť je potrebný dlhší čas. 

Účinnosť je popísaná v kapitole 6 z ktorej možno vidieť hodnoty  mladých, ktorí sa na trhu práce 

uplatnili.  

● Boli zaznamenané neplánované vplyvy, napr. na ľudí starších než 25 rokov alebo mladých ľudí, 

ktorí sú v procese vzdelávania alebo majú zamestnanie?   

● Čo by nastalo v prípade, ak by nedošlo k intervencii iniciatívy? - Pokiaľ by nebola samostatná 

intervencia Iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí, boli by mladí nezamestnaní v tom 
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istom programe ako ostatní nezamestnaní. Väčšinu nástrojov aktívnej politiky trhu práce by mali 

možnosť poberať bez ohľadu na vek. Napriek tomu aj legislatíva SR definuje mladých ľudí do 26 

rokov, ako znevýhodnenú skupinu, preto aj v rácmi opatrení AOTP sú definoavné nástroje na 

podporu zaradenia mladých do pracovného procesu. V súčasnosti je práve skupina 

nezamestnaných absolventov kritickou skupinou, ktorá vyžaduje odlišný podporný program, ako 

napríklad dlhodobo nezamestnaní, alebo nezamestnaní nad 50 rokov, ktorí majú odlišnú 

kvalifikačnú úroveň a vyžadujú iné vzdelávacie a rekvalifikačné programy.  Kvalitatívna analýza 

na úrovni kontrafaktuálneho hodnotenia nebola vykonaná, preto nemožno jednoznačne 

pomenovať scenáre spojené s uplatňovaním, alebo neuplatňovaním intervencií iniciatívy.  

 

9. Odporúčania 

V rámci hodnotenia bolo identifikovaných viacero dporúčaní, ktoré navrhujeme vykonať s ohľadom na 

zlepšenie implementácie prioritnej osi 2, ale aj na  skvalitnenie služieb IZM. 

 

Odporúčania v oblasti merateľných ukazovateľov: 

 
1. Disponibilná alokácia prioritnej osi je zazmluvnená na 110%, a preto nie je predpoklad na 

realizáciu ďalších projektov. V prípade ukazovateľov prioritnej osi, u ktorých je predpoklad že ich 
cieľová hodnota nebude dosiahnutá, by mal RO vykonať analýzu, na základe ktorej by bola 
identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa pri 
existujúcej alokácii finančných prostriedkov. Navýšenie alokácie prioritnej osi 2 OPĽZ v záujme 
dosiahnutia deklarovanej cieľovej hodnoty sledovaného ukazovateľa prostredníctvom podpory 
ďalších relevantných projektov v súčasnosti RO nepredpokladá. 

 
2. Absolútna väčšina projektov prioritnej osi 2 OPĽZ je podľa evidencie ITMS2014+ v omeškaní 

oproti pôvodne predpokladanému termínu ukončenia. RO by mal dôsledne monitorovať 
realizáciu najmä tých zazmluvnených projektov, ktoré majú predpokladaný príspevok k 
ukazovateľom na úrovni prioritnej osi 2 OPĽZ, ktorých cieľové hodnoty ešte neboli dosiahnuté. 
 

3. RO by mal dbať na dôslednú a aktuálnu evidenciu údajov v ITMS2014+ Boli identifikované 
nedostatky týkajúce evidovania údajov v ITMS2014+, napr.: 

● oneskorené evidovanie zmeny stavu projektu na “Zmluva uzavretá”, niekedy aj s 
odstupom viacerých mesiacov, prípadne aj rokov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP (viď. 
napr. projekty s ITMS kódom 312021A017, 312021A051, atď. ). 

● evidovanie projektov v neukončenom stave po uplynutí plánovaného termínu ukončenia 
aktivít projektu, a to bez evidovanej informácie o tom pripravovanom dodatok k zmluve o 
poskytnutí NFP, ktorým by došlo k aktualizácii harmonogramu projektu (viď. napr. projekt 
s ITMS kódom 312021G695). 

● Za nedostatočnú považujeme evidenciu kariet účastníkov. Na základe dodaných kariet 
účastníkov sme nedokázali vykonať kvalitatívne hodnotenie. Cieľom karty účastníka by 
malo byť získanie čo najpresnejšej  informácie o účastníkovi, o jeho motivácii, 
charakteristike a následne aj jeho zaradenie na trhu práce. Odporúčame kartu účastníka 
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monitorovať aj po skončení intervencie po dobu 12 mesiacov.  
 

Odporúčania v oblasti kvalitatívnej analýzy: 

Ako už bolo uvedené pri odpovediach na evaluačné otázky, množstvo tém nebolo súčasťou tohto 

hodnotenia z dôvodu nedostatku času, málo ukončených projektov na ktorých by bolo možné sledovať 

dopady v rôznych časových lehotách a nezrealizoavanom kontrafaktuálnom hodnotení.  

Hlavným nedostatkom je, že nebolo možné vykonať kontrafaktuálne hodnotenie, ktoré by umožnilo 

posúdiť kvalitu a účinnosť realizovaných intervencií v porovnaní s jednotlivcami bez realizovanej 

intervencie. Zavedenie kontrafaktuálneho hodnotenia vyžaduje minimálne 6 mesiacov a viac, jedná sa o 

dlhodobú techniku hodnotenia, ktorá začína stanovaním vhodných vzoriek respondentov a následným 

dôsledným monitorovaním ich správania na trhu práce. Odporúčame aby Riadiaci orgán vytvoril tím, 

ktorý vykoná analýzu zbieraných dát a následne stanový okruh pre kontrafaktuálne hodnotenie, ako aj 

spôsob výberu kontrolnej vzorky. Výstupy z kontrafaktuálneho hodnotenia by mali byť nevyhnutným 

predpokladom pre definovanie politík na podporu zamestnávania mladých v budúcom programovom 

období.  
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10. Prílohy 
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Príloha 1 Efektívnosť na úrovni jednotlivých projektov prioritnej osi 2 
OPĽZ 

 
Príloha obsahuje prehľad hodnôt nákladovej efektívnosti dosiahnutej na úrovni jednotlivých 
projektových ukazovateľov v členení podľa podporených projektov. Zdroj údajov je z ITMS 2014+ 
 
Tabuľka 1: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0099 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 30 2 629,66 52 536,74 31 1 694,73 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 4 100 12 195,12 25 482 785,31 6 013 4 237,95 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 17 000 1 125,00 7 220 118,22 10 675 676,36 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 3 500 14 280,47 6 396 489,06 400 15 991,22 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 20 635 1 501,53 8 319 385,49 10 242 812,28 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 14 700 679,90 5 999 787,46 10 458 573,70 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 42 3 494,54 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 6 700 1 791,04 8 541 469,02 6 017 1 419,56 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 45 3 214,27 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 18 1 512,52 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 3 870 12 919,90 19 056 460,04 2 387 7 983,44 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 20 9 034,95 10 917,13 1 10 917,13 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 27 3 202,11 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 15 1 732,43 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 50 1 918,71 0 0 N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 64 1 898,27 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 20 2 408,13 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 17 500 1 710,99 0 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 30 3 498,57 76 994,64 31 2 483,70 

 
Tabuľka 2: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0101 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 4 300 11627.91 25 482 785,31 4 586 5 556,65 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 7 400 2584.46 7 220 118,22 6 445 1 120,27 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 4 200 11 900,39 6 396 489,06 777 8 232,29 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 8 844 3503.39 8 319 385,49 2 618 3 177,76 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 9 800 1 019,85 5 999 787,46 4 989 1 202,60 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 5 400 2 222,22 8 541 469,02 4 397 1 942,57 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 31 4 665,87 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 15 1 815,03 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 3 130 15 974,44 19 056 460,04 3041 6 266,51 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 86 457,03 16 5 403,56 0 0 N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

mladých 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 6 496,62 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 5 19 187,08 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 60 744,55 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 18 2675.70 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 N/A 76 994,64 0 N/A 

 
Tabuľka 3: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0100 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 9 8 765,52 52 536,74 11 4 776,07 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 3 900 12 820,51 25 482 785,31 6 809 3 742,52 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 8 000 2 390,63 7 220 118,22 7 132 1 012,36 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 2 800 17 850,59 6 396 489,06 764 8 372,37 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45  8 844 3 503,39 8 319 385,49 2 389 3 482,37 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77  4 900 2 039,70 5 999 787,46 4 254 1 410,39 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 13 11 290,06 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 1 000 11 999,99 8 541 469,02 6 220 1 373,23 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 14 10 331,58 0 0 N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 3 9 075,13 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 2 960 16 891,89 19 056 460,04 3 633 5 245,38 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 8 22 587,38 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 3 28 819,01 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 6 496,62 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 5 19 187,08 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 10 12 148,91 0 0 N/A! 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 2 24 081,34 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 16 000 1 871,40 0 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 9 11 661,88 76 994,64 9 8 554,96 

 
Tabuľka 4: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0038 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 1450 34 482,75 25 482 785,31 2159 11 803,05 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 110 173 863,63 7 220 118,22 268 

26 940,73 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 3 500 14 280,46 6 396 489,06 400 15 991,22 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 2 947 10 513,73 8 319 385,49 2 244 

3 707,39 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 3 900 2 562,70 5 999 787,46 1 742 

3 444,19 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 1 800 6 666,66 8 541 469,02 2 694 3 170,55 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 45 3 214,26 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 11 2 475,03 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 840 59 523,80 19 056 460,04 953 19 996,28 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 43 228,51 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 6 496,62 0 0 #DIV/0! 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 #DIV/0! 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 15 8 099,27 0 0 #DIV/0! 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 N/A 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 N/A 76 994,64 0 N/A 

 
Tabuľka 5: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0040 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A! 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 950 52 631,58 25 482 785,31 1 357 18 778,77 

Absolventská prax štartuje 19 125 000,01 120 15 9375, 7 220 118,22 133 54 286,60 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

zamestnanie 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 4 200 11 900,39 6 396 489,06 777 8 232,29 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 1 474 21 020,35 8 319 385,49 395 21 061,74 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 2 900 3 446,39 5 999 787,46 591 10 151,92 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 1 325 9 056,59 8 541 469,02 1691 5 051,13 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 31 4 665,87 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 8 3 403,17 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 945 52 910,05 19 056 460,04 1 155 16 499,10 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A! 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 43 228,52 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 6 496,62 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 60 744,55 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 N/A 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 N/A 76 994,64 0 N/A 

 
Tabuľka 6: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0039 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 
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NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 990 50 505,05 25 482 785,31 1 394 18 280,33 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 60 318 750,00 7 220 118,22 321 22 492,58 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 2 800 17 850,59 6 396 489,06 764 8 372,37 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 1 474 21 020,35 8 319 385,49 2 298 3620.27 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 980 10 198,51 5 999 787,46 443 13 543,54 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 210 57 142,80 8 541 469,02 2 677 3 190,69 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 14 10 331,58 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 3 9 075,13 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 965 51 813,47 19 056 460,04 1 153 16 527,72 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 0 N/A 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 3 40496.37 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 N/A 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 N/A 76 994,64 0 N/A 
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Tabuľka 7: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0094 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 N/A N/A 52 536,74 N/A N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 N/A N/A 25 482 785,31 N/A N/A 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 N/A N/A 7 220 118,22 N/A N/A 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 N/A N/A 6 396 489,06 N/A N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 N/A N/A 8 319 385,49 N/A N/A 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 N/A N/A 5 999 787,46 N/A N/A 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 N/A N/A 0 N/A N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 N/A N/A 8 541 469,02 N/A N/A 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 4 6 806,35 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 N/A N/A 19 056 460,04 N/A N/A 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 39 4 633,31 10 917,13 12 909.76 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 12 7 204,75 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 14 8 677,79 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 N/A 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A N/A 76 994,64 N/A N/A 

 
Tabuľka 8: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0095 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 N/A N/A 52 536,74 N/A N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 N/A N/A 25 482 785,31 N/A N/A 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 N/A N/A 7 220 118,22 N/A N/A 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 N/A N/A 6 396 489,06 N/A N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 N/A N/A 8 319 385,49 N/A N/A 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 N/A N/A 5 999 787,46 N/A N/A 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 N/A N/A 0 N/A N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 N/A N/A 8 541 469,02 N/A N/A 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 2.00 13 612,69 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 N/A N/A 19 056 460,04 N/A N/A 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 9 9 606,34 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 60 744,55 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 1 48 162,68 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A N/A 76 994,64 N/A N/A 

 
Tabuľka 9: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0096 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 N/A N/A 52 536,74 N/A N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 N/A N/A 25 482 785,31 N/A N/A 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 N/A N/A 7 220 118,22 N/A N/A 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 N/A N/A 6 396 489,06 N/A N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 N/A N/A 8 319 385,49 N/A N/A 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 N/A N/A 5 999 787,46 N/A N/A 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 N/A N/A 0 N/A N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 N/A N/A 8 541 469,02 N/A N/A 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 2 13 612,69 0 0.00 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 N/A N/A 19 056 460,04 N/A N/A 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

180 699,07 2 90 349,54 10 917,13 0 N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

práce 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 3 28 819,01 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 60 744,55 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 4 12 040,67 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A N/A 0 N/A N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A N/A 76 994,64 N/A N/A 

 
Tabuľka 10: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0639 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 194 257 731,96 25 482 785,31 29 878 716,73 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 878 21 782,46 7 220 118,22 43 167 909,73 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 122 409 685,61 6 396 489,06 1 6 396 489,06 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 294 105 387,73 8 319 385,49 62 134 183,64 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 680 14 697,86 5 999 787,46 173 34 680,85 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 10 1 199 998,80 8 541 469,02 43 198 638,81 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 10 14 464,21 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 2 13 612,69 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 166 301 204,82 19 056 460,04 24 794 019,17 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 43 228,52 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 60 744,55 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 3 16 054,23 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 0 N/A 0 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A N/A 76 994,64 N/A N/A 

 
Tabuľka 11: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0637 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 2 400 20 833,33 25 482 785,31 2 603 9 789,78 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 9 250 2 067,57 7 220 118,22 10 027 720,07 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 912 54 804,44 6 396 489,06 21 304 594,72 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 2 947 10 513,74 8 319 385,49 2 313 3 596,79 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 2 900 3 446,39 5 999 787,46 1 585 3 785,35 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 915 13 114,74 8 541 469,02 1 453 5 878,51 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 27 5 357,11 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 9 3 025,04 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 1 114 44 883,30 19 056 460,04 1 962 9 712,77 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 43 228,52 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 5 24 297,82 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 N/A 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 10 000 2 994,24 0 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 N/A 76 994,64 0 N/A 

 
Tabuľka 12: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0636 

Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 N/A 52 536,74 0 N/A 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 45 1 111 111,11 25 482 785,31 50 509 655,71 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 30 637 500,00 7 220 118,22 289 24 983,11 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 122 409 685,61 6 396 489,06 0 N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 294 105 387,73 8 319 385,49 257 32 371,15 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 350 28 555,84 5 999 787,46 139 43 163,94 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 N/A 0 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 140 85 714,20 8 541 469,02 189 45 192,96 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 10 14 464,21 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 0 N/A 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 108 462 962,96 19 056 460,04 31 614 724,52 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 0 N/A 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 N/A 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 N/A 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 5 24 297,82 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 N/A 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 100 299 424,00 0 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 N/A 76 994,64 0 N/A 

 
Tabuľka 13: Nákladová efektívnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0108 
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Názov projektu Cieľová hodnota Aktuálna hodnota 

NFP 

(zmluva) 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Čerpaný 

NFP 

Ukazovateľ Nákladová 

efektívnosť 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 30 2 629,66 52 536,74 31 1 694,73 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 9 920 5 040,32 25 482 785,31 8 000 3 185,35 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 23 500 813,83 7 220 118,22 13 639 529,37 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 7 000 7 140,23 6 396 489,06 1 939 3 298,86 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 29 479 1 051,05 8 319 385,49 11 271 738,12 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 24 500 407,94 5 999 787,46 21 611 277,63 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 42 3 494,54 0 7 0,00 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 7 700 1 558,44 8 541 469,02 7 067 1 208,64 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 45 3 214,27 0 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 18 1 512,52 0 0 N/A 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 9 685 5 162,62 19 056 460,04 5 130 3 714,71 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 N/A 10 917,13 0 N/A 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 45 1 921,27 0 0 N/A 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 15 1 732,43 0 0 N/A 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 50 1 918,71 0 0 N/A 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 64 1 898,27 0 0 N/A 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 20 2 408,13 0 0 N/A 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 24 835 1 205,65 0 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

104 956,96 30 3 498,57 76 994,64 31 2 483,70 
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a okolí 
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Príloha 2 Účinnosť na úrovni jednotlivých projektov prioritnej osi 2 
OPĽZ 

 
Príloha obsahuje prehľad plnenia určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na 
použité verejné financie na úrovni jednotlivých podporených projektov. Zdroj údajov je z ITMS 2014+ 
 
Tabuľka 14: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0099 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 30 52 536,74 31 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 4 100 25 482 785,31 6 013 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 17 000 7 220 118,22 10 675 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 3 500 6 396 489,06 400 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 20 635 8 319 385,49 10 242 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 14 700 5 999 787,46 10 458 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 42 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 6 700 8 541 469,02 6 017 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 45 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 18 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 3 870 19 056 460,04 2 387 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 20 10 917,13 1 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 27 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 15 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 50 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 64 0 0 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 20 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 17 500 0 0 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 30 76 994,64 31 

 
Tabuľka15: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0101 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 4 300 25 482 785,31 4 586 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 7 400 7 220 118,22 6 445 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 4 200 6 396 489,06 777 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 8 844 8 319 385,49 2 618 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 9 800 5 999 787,46 4 989 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 5 400 8 541 469,02 4 397 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 31 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 15 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 3 130 19 056 460,04 3041 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 16 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 5 0 0 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 18 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 76 994,64 0 

 
Tabuľka16: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0100 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 9 52 536,74 11 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 3 900 25 482 785,31 6 809 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 8 000 7 220 118,22 7 132 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 2 800 6 396 489,06 764 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45  8 844 8 319 385,49 2 389 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77  4 900 5 999 787,46 4 254 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 13 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 1 000 8 541 469,02 6 220 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 14 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 3 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 2 960 19 056 460,04 3 633 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 8 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 3 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 0 0 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 5 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 10 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 2 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 16 000 0 0 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 9 76 994,64 9 

 
Tabuľka 17: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0038 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 1450 25 482 785,31 2159 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 110 7 220 118,22 268 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 3 500 6 396 489,06 400 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 2 947 8 319 385,49 2 244 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 3 900 5 999 787,46 1 742 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 1 800 8 541 469,02 2 694 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 45 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 11 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 840 19 056 460,04 953 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 86 457,03 2 0 0 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

mladých 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 15 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 76 994,64 0 

 
Tabuľka 18: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0040 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 950 25 482 785,31 1 357 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 120 7 220 118,22 133 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 4 200 6 396 489,06 777 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 1 474 8 319 385,49 395 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 2 900 5 999 787,46 591 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 1 325 8 541 469,02 1691 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 31 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 8 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 945 19 056 460,04 1 155 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 4 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 76 994,64 0 

 
Tabuľka 19: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0039 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 990 25 482 785,31 1 394 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 60 7 220 118,22 321 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 2 800 6 396 489,06 764 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 1 474 8 319 385,49 2 298 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 980 5 999 787,46 443 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 210 8 541 469,02 2 677 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 14 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

27 225,38 3 0 0 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

práce 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 965 19 056 460,04 1 153 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 0 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 3 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 76 994,64 0 

 
Tabuľka 20: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0094 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 N/A 52 536,74 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 N/A 25 482 785,31 N/A 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 N/A 7 220 118,22 N/A 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 N/A 6 396 489,06 N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 N/A 8 319 385,49 N/A 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 N/A 5 999 787,46 N/A 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 N/A 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 N/A 8 541 469,02 N/A 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 N/A 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 4 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 N/A 19 056 460,04 N/A 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 39 10 917,13 12 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 12 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 14 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A 76 994,64 N/A 

 
Tabuľka 21: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0095 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 N/A 52 536,74 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 N/A 25 482 785,31 N/A 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 N/A 7 220 118,22 N/A 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 N/A 6 396 489,06 N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 N/A 8 319 385,49 N/A 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 N/A 5 999 787,46 N/A 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 N/A 0 N/A 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 N/A 8 541 469,02 N/A 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 N/A 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 2.00 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 N/A 19 056 460,04 N/A 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 9 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 1 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A 76 994,64 N/A 

 
Tabuľka 22: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0096 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 N/A 52 536,74 N/A 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 N/A 25 482 785,31 N/A 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 N/A 7 220 118,22 N/A 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 N/A 6 396 489,06 N/A 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 N/A 8 319 385,49 N/A 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 N/A 5 999 787,46 N/A 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 N/A 0 N/A 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 N/A 8 541 469,02 N/A 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 N/A 0 N/A 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 2 0 0.00 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 N/A 19 056 460,04 N/A 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 2 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 3 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 4 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 N/A 0 N/A 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A 76 994,64 N/A 

 
Tabuľka 23: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0639 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 194 25 482 785,31 29 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 878 7 220 118,22 43 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 122 6 396 489,06 1 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 294 8 319 385,49 62 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 680 5 999 787,46 173 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 10 8 541 469,02 43 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 10 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 2 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 166 19 056 460,04 24 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 2 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 3 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 0 0 0 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 N/A 76 994,64 N/A 

 
Tabuľka 24: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0637 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 2 400 25 482 785,31 2 603 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 9 250 7 220 118,22 10 027 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 912 6 396 489,06 21 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 2 947 8 319 385,49 2 313 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 2 900 5 999 787,46 1 585 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 915 8 541 469,02 1 453 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 27 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 9 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 1 114 19 056 460,04 1 962 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 2 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 5 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 10 000 0 0 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 76 994,64 0 

 
Tabuľka 25: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0636 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 0 52 536,74 0 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 45 25 482 785,31 50 

Absolventská prax štartuje 19 125 000,01 30 7 220 118,22 289 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

zamestnanie 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 122 6 396 489,06 0 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 294 8 319 385,49 257 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 350 5 999 787,46 139 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 0 0 0 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 140 8 541 469,02 189 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 10 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 0 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 108 19 056 460,04 31 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 0 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 0 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 0 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 5 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 0 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 100 0 0 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 0 76 994,64 0 

 
Tabuľka 26: Účinnosť projektov vo vzťahu k ukazovateľu P0108 

Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Podpora zamestnanosti obcí 

mikroregiónu Hanušovce nad 

Topľou 

78 889,71 30 52 536,74 31 
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Názov projektu NFP (zmluva) Cieľová hodnota Čerpaný NFP Aktuálna hodnota 

Praxou k zamestnaniu 50 000 000,00 9 920 25 482 785,31 8 000 

Absolventská prax štartuje 

zamestnanie 

19 125 000,01 23 500 7 220 118,22 13 639 

Šanca pre mladých 49 981 644,8 7 000 6 396 489,06 1 939 

Vzdelávanie mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

30 983 991,45 29 479 8 319 385,49 11 271 

Reštart pre mladých 

uchádzačov o zamestnanie 

9 994 542,77 24 500 5 999 787,46 21 611 

Uplatnenie mladých ľudí na 

trhu práce v regióne Horný 

Šariš 

146 770,74 42 0 7 

Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ 

11 999 988,00 7 700 8 541 469,02 7 067 

Zdvihnime príležitosť a 

poďme 

144 642,08 45 0 0 

Podpora mladých a sociálne 

vylúčených Rómov na trhu 

práce 

27 225,38 18 0 0 

Úspešne na trhu práce 50 000 000,00 9 685 19 056 460,04 5 130 

Zvyšovanie osobnostného 

rastu pre fungovanie vo svete 

práce 

180 699,07 0 10 917,13 0 

Centrá pracovnej záruky 

mladých 

86 457,03 45 0 0 

Podpora mladých UoZ 25 986,48 15 0 0 

Aby mladí mohli pracovať aj z 

domu 

95 935,39 50 0 0 

Interaktívna aktivizácia 

podnikania mladých NEET a 

podpora ich zamestnanosti v 

regiónoch Kysúc a Oravy 

121 489,1 64 0 0 

Chyťme sa príležitostí 48 162,68 20 0 0 

Reštart pre mladých UoZ 2 29 942 400,00 24 835 0 0 

Podpora zamestnania 

mladých ľudí v Giraltovciach 

a okolí 

104 956,96 30 76 994,64 31 

 
 


