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Rozdelenie účastníkov projektu1 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2012 
Prichádzajúci účastníci 

projektu2 
Odchádzajúci účastníci 

projektu3 
Účastníci pokračujúci 

z predchádzajúceho roku4 
Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy Spolu z toho ženy 

Celkový počet účastníkov 70 63  161 149  91 86 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 29  29 59 57 30 28 
z toho samostatne zárobkovo činné 
osoby 2  2 7 6  5  4 

Nezamestnaní 22 20 64 59 42 39 

z toho dlhodobo nezamestnaní5 11 11 22 22 11 11 

Neaktívne osoby6 MD, študenti 19 14 38 33 19 19 
z toho študujúci/účastníci odbornej 
prípravy 

 3  3 6 6  3  3 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov) 16 14 28 25 12 11 

Staršie osoby (55 - 64 rokov)   7   7 24 24 17 17 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi7 

Migranti 0 0  0 0  0 0  

Menšiny 8 5 27 21 19 16 

Zdravotne postihnutí 4  3 16 14 12  11 

Iné znevýhodnené osoby8 28 26 85 82  57 56 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania  
Základné alebo nižšie stredné 
vzdelanie (ISCED 1 a 2) 33 30 53 48 20 18 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 29 27 81 77 52 50 
Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie (ISCED 4)  1  1 2 2  1   1 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)  7  5 25 22 18 17 

 

                                                 
1 Účastníkmi projektu sa rozumejú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti 
vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. 
Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby 
cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na 
vydanie publikácií používatelia týchto publikácií). Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav 
dosiahnutý za príslušný kalendárny rok.  
2 Uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku. 
3 Uvádza sa počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roku ukončili participáciu na aktivitách projektu vrátane osôb, 
ktoré participáciu na aktivitách projektu neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré nezískajú  
certifikát za úspešne absolvovaný vzdelávací kurz). 
4 Uvádza sa počet účastníkov, ktorí pokračujú v participácii na aktivitách projektu z predchádzajúceho kalendárneho roku. 
5 Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami 
Štatistického úradu SR). 
6 Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
7 V prípade, že účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín 
zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môže byť súčet účastníkov rozdelených podľa 
jednotlivých skupín zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov. 
8 Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


