
Postup k vyplňovaniu Evidencie klientov - súhlasy    

Základné informácie: Tabuľka sa vypĺňa na mesačnej báze. Poverený zamestnanec poskytovateľa služby zasiela súhlasy regionálnemu koordinátorovi, ktorý 
vykonáva medzikontrolu tak, že  odkontroluje každý údaj na súhlase a nesúhlase klienta, vylúči podľa ITMS duplicitný súhlas, následne v ITMS preverí, či sa dá 
klient nahrať, v prípade nejasností RK komunikuje s poskytovateľom a odstraňuje nedostatky. Po dôslednej kontrole zasiela súhlasy priebežne, najneskôr však 
do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci, na ÚSVRK na spracovanie do ITMS a založenie.   

   

Dátum – vypĺňa do súhlasu zamestnanec poskytovateľa služby v deň vstupu klienta do KC     

 

Pohlavie – uvádza sa údaj o účastníkovi v deň vstupu do aktivity a vyberie sa z možností muž/žena   

   

Zamestnanecké postavenie   

1. Neaktívna osoba /NaO/ - sú osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú evidované ako uchádzači o zamestnanie. Sú to študujúci, účastníci odbornej prípravy, dôchodcovia, 

osoby, ktoré zanechali podnikanie, osoby s trvalým zdravotným postihnutím, osoby trvale v domácnosti, osoby na rodičovskej dovolenke, ak po skončení zákonnej rodičovskej 

dovolenky nie sú zamestnané ani registrované na úrade práce, prípadne ďalšie. Neaktívnymi osobami sú aj záujemci o zamestnanie (§ 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti).  

2. Dlhodobo nezamestnaná osoba - uchádzači o zamestnanie súvisle nezamestnaní viac ako 12 mesiacov. (Dlhodobo nezamestnané osoby sú podskupinou kategórie 
„Nezamestnaná osoba".)  

3. Neaktívny ani vo vzdelávaní, ani v zamestnaní, ani v nezamestnaní, ani študujúci - je to účastník projektu, ktorý sa identifikuje ako „Neaktívna osoba“ a ktorý zároveň nie 

je študentom alebo účastníkom odbornej prípravy. (Ide o podskupinu kategórie „Neaktívna osoba“.)  

4. Nezamestnaný - sú osoby v zmysle § 6 (uchádzač o zamestnanie) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide o osoby, ktoré sú bez práce, sú k dispozícii pre prácu 

a aktívne hľadajú prácu a zároveň sú registrované na úradoch práce (vrátane osôb na rodičovskej dovolenke, ak sú registrované na úrade práce).  

5. Zamestnaný - sú osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov, ktoré vykonávajú prácu za mzdu, za účelom zisku alebo rodinného zisku alebo keď nie sú v práci, ale majú prácu alebo 

podnikanie, aj ak z práce / podnikania dočasne absentujú napr. z dôvodu uznania za dočasne práce neschopného. Zamestnané osoby zahŕňajú aj SZČO, osoby na materskej, 

rodičovskej dovolenke a osoby v podporovanom zamestnaní. Za SZČO sú považované osoby podľa § 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Za SZČO sú 

považovaní aj pomáhajúci členovia rodiny (pracujúci členovia rodiny, ktorí nedostávajú mzdu, sa považujú za zamestnané osoby, ak svojou prácou priamo prispievajú k 

prevádzke podnikateľského podniku, farmy alebo praxe, ktorú vlastní alebo prevádzkuje príbuzná osoba, ktorá je členom tej istej domácnosti).  

   

Údaje o účastníkovi vychádzajúc z dátumu narodenia ( alebo RČ ) pri vstupe do aktivít projektu   

1.      Osoby vo veku do 25 rokov - (maximálne vek 25 rokov mínus 1 deň)   

2.      Osoby vo veku od 25 do 30 rokov - (v deň vstupu dosiahnutý vek v rozmedzí 25 až 30 rokov mínus 1 deň)   



3.      Osoby vo veku od 30 rokov do 54 rokov - (v deň vstupu dosiahnutý vek v rozmedzí 30 až 54 rokov mínus 1 deň)   

4.      Osoby v veku od 54 rokov - (v deň vstupu musí byť dosiahnutý vek 54 rokov)   

 

Znevýhodnenie účastníka - je nutné označiť  "X" a pri každom klientovi treba označiť všetky znevýhodnenia, ktoré má (klient môže označiť viacero 

možností). 

1. Bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania -  Ide o osobu, ktorá žije bez prístrešku, alebo bez bytu (nocľaháreň, chatka), bývajú v neistých podmienkach alebo 

bývajú v neprimeraných podmienkach.   

2. Domácnosť nezamestnaných bez vyživovaných detí - žiaden z členov domácnosti nie je zamestnaný, t.j. všetci členovia domácnosti bez ohľadu na vek sú buď nezamestnané 

osoby alebo neaktívne osoby.   

3. Domácnosť nezamestnaných s vyživovanými deťmi - žiaden z dospelých členov domácnosti nie je zamestnaný, t.j. sú buď nezamestnané osoby alebo neaktívne osoby.V 

domácnosti sa nachádza jedno alebo viac vyživovaných detí vo veku od 0 do 17 rokov, alebo v prípade denného štúdia na VŠ aj vo veku 18- 26 rokov.   

4. Iné - je taká osoba, ktorá má istú formu znevýhodnenia, ale nespadá do  iných kategórií   

5.  Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny ( vrátane MRK) - Prisťahovalcom (migrantom) je podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike 

Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov taká osoba, ktorá 

predtým mala obvyklý pobyt v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a ktorá získa svoj obvyklý pobyt na území členského štátu na obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, 

že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov. Účastník s cudzím pôvodom je osoba, ktorej rodičia sa narodili mimo územia Slovenskej republiky. Pojem menšina v spojitosti so 

znevýhodnením sa môže vzťahovať na akúkoľvek skupinu, ktorá na základe svojich charakteristických znakov je predmetom diskriminácie, pričom môže ísť o národnostnú 

menšinu, etnickú skupinu, sociálne vylúčené skupiny alebo marginalizované komunity ako sú napríklad Rómovia.   

6. ZŤP - je osoba v zmysle  § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

7. Osoby z vidieckych oblastí     

Vzdelanie účastníka - uvádza sa dosiahnuté vzdelanie účastníka v čase vstupu do aktivity, dosiahnutá kvalifikácia prostredníctvom podpory v deň výstupu z aktivity, dosiahnutá 

kvalifikácia prostredníctvom ESF podpory 6 mesiacov po výstupe z aktivity. Pri všetkých klientoch sa musí zadať minimálne stupeň vzdelania ISCED 1 a vyšší. ISCED 1 sa použije 

na všetky osoby, ktoré sú vo veku nižšom ako pre ISCED 1 bežné (napr. deti v MŠ), ale aj osoby, ktoré nedosiahli základné vzdelanie prvých štyroch ročníkov, avšak už prekročili 

vekovú hranicu počas ktorej sa dosahuje základné vzdelanie ISCED 1 (dospelí s nedokončeným vzdelaním). Každé dieťa a každý dospelý, ktorý nemá ukončené základné 

vzdelanie spadá do kategórie ISCED 1. 
Všetci jednotlivci tak budú zaznamenaní v jednej z nasledovných úrovní vzdelania:  

ISCED 1  primárne/základné vzdelanie (1. stupeň ZŠ)  

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň ZŠ)  

ISCED 3 vyššie sekundárne vzdelanie (stredné školy, stredné odborné školy)  



ISCED 4 post sekundárne (neterciárne) vzdelanie (pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie)  

ISCED 5  terciárne vzdelanie - vyššie odborné vzdelávanie  

ISCED 6  terciárne vzdelanie - bakalárska úroveň vzdelávania  

ISCED 7  terciárne vzdelanie - magisterská úroveň vzdelávania  

ISCED 8 terciárne vzdelanie - doktorandská úroveň vzdelávania  

Iné - nezaradené  

  


