
  
 
 

Príloha 4 výzvy 

 
Zoznam merateľných ukazovateľov 

 

Kód Názov ukazovateľa Definícia / metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas 
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevantnosť 
k HP 

Relevancia k 
aktivite1  

 

P0071  Kapacita 
podporených 
zariadení 
starostlivosti o deti 
do troch rokov veku  

Počet užívateľov, ktorí môžu používať novovybudované  alebo zrekonštruované 
zariadenia  starostlivosti o deti  do troch rokov veku dieťaťa. "Užívatelia" v tomto 
kontexte sú deti do troch rokov veku, nie opatrovatelia,  rodičia alebo iné osoby, 
ktoré využívajú  príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa počet novovybudovaných  
zrekonštruovaných alebo modernizovaných zariadení,  ktoré sú výsledkom 
realizácie projektu.  Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý 
je  vyšší ako  počet  skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet 
počtu "užívateľov" podporenej  aktivity  zameranej na starostlivosť o dieťa v 
dôsledku realizácie projektov. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích 
správ a z výstupných zostáv ITMS. Maximálny  počet miest pre deti do troch rokov 
veku v jednom objekte bude 20. 

Miesto v 
zariadení 

starostlivosti 
o deti do 

troch rokov 
veku  

K  bez príznaku UR, RMŽaND d 

P0559  Počet zariadení 
starostlivosti o deti 
do troch rokov veku  

Počet novovybudovaných (novozriadených), zrekonštruovaných alebo 
zmodernizovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, v 
ktorých sa poskytuje alebo bude poskytovať služba na podporu zosúlaďovania 
rodinného života a pracovného života a služba pomoci pri osobnej starostlivosti 
o dieťa.  

počet K bez príznaku  UR, RMŽaND d 

P0700 Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie vo 
verejných 
budovách2 3 

Výpočty vychádzajú z energetického certifikátu, resp. energetických auditov, 
tepelnotechnických posudkov vydaných a spracovaných pred a energetického 
certifikátu vydaného po významnej obnove budovy (pozri čl.12 odsek 1 písm. b) 
smernice 2010/31/EÚ). V súlade s termínom stanoveným v smernici ukazovateľ 
musí platiť pre všetky verejné budovy s celkovou úžitkovou plochou nad 500m2 a 
rekonštruovaných s pomocou zo štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. 
júli 2015, prah pre verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú plochu 250m2. RO 
môže zahrnúť do výpočtu budovy s plochou menšou ako 250m2 (alebo 500m2 
pred 9/7/2015). 
Hodnota sa vypočíta z energetických certifikátov, resp. energetických auditov, 

kWh/rok K, U s príznakom UR f 

                                                        
 
1 Relevancia k aktivite znamená, že v prípade, ak žiadateľ realizuje príslušnú aktivitu, je povinný v rámci PZ priradiť uvedený merateľný ukazovateľ a určiť hodnotu. Žiadateľ priraďuje povinné 

merateľné ukazovatele v závislosti od realizovanej aktivity.    
2 Vo výnimočných prípadoch, kedy z objektívnych dôvodov (napr. rozširovanie kapacít bez stavebno-technických úprav, pri výstavbe nových objektov, k prístavbe/nadstavbe k objektom spĺňajúcim 
požiadavky na energetickú hospodárnosť, a pod.) nedochádza k úspore spotreby primárnej energie je prípustná aj nulová výsledná hodnota. 
3 Do predmetného ukazovateľa sa započítavajú aj budovy súkromných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 



 
 
 

2 
 

tepelnotechnických posudkov vydaných a spracovaných pred a energetického 
certifikátu vydaného po významnej obnove budovy .  Ukazovateľ ukáže celkový 
pokles ročnej spotreby do konca daného obdobia, nie celkovú úsporu energie 
počas daného obdobia. 

P0103 Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových 
plynov4 

Tento ukazovateľ sa vypočíta pre intervencie, ktoré sú priamo zamerané na 
zvýšenie výroby obnoviteľnej energie alebo zníženie spotreby energie 
prostredníctvom opatrení na úsporu energie, preto jeho použitie je povinné len v 
prípadoch, keď tieto ukazovatele sú relevantné. Jeho použitie pre iné intervencie s 
možným vplyvom na vznik skleníkových plynov je dobrovoľné. 
Ukazovateľ vyjadruje celkový predpokladaný ročný pokles ku konca sledovaného 
obdobia, nevyjadruje celkový pokles počas sledovaného obdobia. 
V prípade výroby obnoviteľnej energie odhad vychádza z množstva primárnej 
energie, ktorá bola vyrobená podporovanými zariadeniami v danom roku (za jeden 
rok po ukončení projektu alebo za kalendárny rok po ukončení projektu). 
Obnoviteľná energia by mala byť neutrálna, pokiaľ ide o vznik skleníkových plynov, 
a nahradiť výrobu neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik 
skleníkových plynov sa odhadne podľa celkových emisií skleníkových plynov na 
jednotku neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte. 
V prípade opatrení na úsporu energie, odhad vychádza z množstva primárnej 
energie, ktorá sa ušetrila podporovanými aktivitami v danom roku (za jeden rok po 
ukončení projektu alebo za kalendárny rok po ukončení projektu). Úsporou energie 
má byť nahradená produkcia neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie 
na vznik skleníkových plynov sa odhadne podľa celkových emisií skleníkových 
plynov na jednotku neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte. 

t ekviv. CO2 U s príznakom UR f 

P0228 Počet nových 
verejných budov5 

Počet nových budov vďaka podpore počet K bez príznaku RMŽaND d 

P0374 Počet renovovaných 
verejných budov6 

Počet budov - obnovených pomocou prístavby, nadstavby, dostavby počet K bez príznaku RMŽaND d 

P0613 Podlahová plocha 
nových verejných 
budov7 

Podlahová plocha nových verejných budov m2 K bez príznaku UR d 

P0614 Podlahová plocha 
renovovaných 

m2 obnovených budov - renovovaných - prístavba, nadstavba, dostavba m2 K bez príznaku UR d 

                                                        
 
4 Vo výnimočných prípadoch, kedy z objektívnych dôvodov (napr. rozširovanie kapacít bez stavebno-technických úprav, pri výstavbe nových objektov a pod.) nedochádza k zníženiu emisií  
skleníkových plynov je prípustná aj nulová výsledná hodnota. 
5 Do predmetného ukazovateľa sa započítavajú aj budovy súkromných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
6 Do predmetného ukazovateľa sa započítavajú aj budovy súkromných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
7 Do predmetného ukazovateľa sa započítavajú aj budovy súkromných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
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verejných budov8 

P0617 Postavené alebo 
zrenovované 
verejné alebo 
komerčné budovy v 
mestských 
oblastiach 

Rozloha nových a renovovaných budov realizovaných na území stratégií 
udržateľného mestského rozvoja.  

m2 K bez príznaku UR, RMŽaND d 

 
 

Zoznam iných údajov9 
 

Kód Názov ukazovateľa Definícia / metóda výpočtu Merná jednotka Čas plnenia Relevantnosť 
k HP 

D0260 Miera zabezpečenia bezbariérového 
prístupu osôb so zdravotným 
postihnutím k výsledkom projektu 

Údaj vyjadruje mieru prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným 
postihnutím s najväčšou možnou nezávislosťou primeranými a účinnými opatreniami 
(napr. formou stavebných úprav, umiestnením asistenčného zariadenia, pomôcky 
alebo podpornej technológie, príp. inými riešeniami umožňujúcimi prístup osobám so 
zdravotným postihnutím). Uvedené opatrenia sa vzťahujú na fyzické prostredie 
dostupné verejnosti. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej 
republiky a požiadaviek EÚ 100 %, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere. 
Metóda výpočtu: Hodnota údaju sa stanovuje ako podiel počtu odstránených bariér k 
počtu prekážok brániacim prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom 
projektu, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu, 
násobený číslom 100. 
Prekážkou brániacou prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu 
je každé stavebnotechnické adispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa 
technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky 
zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Existujúce bariéry identifikuje 
odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov, ktoré sú 
špecifikované najmä vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

% K RMŽaND 

                                                        
 
8 Do predmetného ukazovateľa sa započítavajú aj budovy súkromných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
9 Nie sú povinné. Zo strany žiadateľa/prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu, resp. táto hodnota nebude pre žiadateľa/prijímateľa záväzná.  
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výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V projektovej dokumentácii na 
rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa v objekte vykonávajú, vrátane 
odstránenia prekážok. 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok 
refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorých mzdy sú 
plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na 
ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa 
podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, projektová 
manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.), ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú 
prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). 
Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-
právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, 
ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad 
hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani 
osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, 
konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 

FTE K RMŽaND 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so 
zdravotným postihnutím 
refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 
postihnutím, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného 
projektu, prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj 
zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu 
(napr. projektový manažér, manažérka účtovník, účtovníčka a pod.), ako aj osoby, 
ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne 
pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom 
obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. 
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v 
rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v 
mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-
právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 

FTE K RMŽaND 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok 
mladších ako 25 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 
rokov veku, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného 
projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj 
zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu 
(napr. projektový manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka a pod.) ako aj osoby, 
ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne 
pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom 
obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. 
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v 
rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v 
mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-
právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 

FTE K RMŽaND 
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Osoba mladšia ako 25 rokov veku je osoba ktorá v deň vstupu do aktivity dosiahla 
vek maximálne 25 rokov mínus 1 deň (platí pre ESF/IZM); osoba, ktorá v deň 
začiatku realizácie aktivít projektu dosiahla vek maximálne 25 rokov mínus 1 deň 
(platí pre EFRR/KF) 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok 
starších ako 54 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 
rokov veku, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného 
projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj 
zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu 
(napr. projektový manažér, manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.) ako aj osoby, 
ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne 
pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom 
obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. 
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v 
rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v 
mimopracovnom pomere, ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-
právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.). 
Osoba staršia ako 54 rokov veku je osoba, ktorá najneskôr v deň vstupu do aktivity 
dosiahla vek 54 rokov alebo vyšší (platí pre ESF/IZM); osoba, ktorá najneskôr v čase 
začiatku realizácie aktivít projektu dosiahla vek 54 rokov alebo vyšší (platí pre 
EFRR/KF). 

FTE K RMŽaND 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok 
patriacich k etnickej, národnostnej, 
rasovej menšine refundovaných z 
projektu mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok,  ktorí sa hlásia k 
etnickej, národnostnej, rasovej menšine, ktorých mzdy sú plne, alebo čiastočne 
refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného 
úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a 
implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka 
a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni 
pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v 
pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v 
slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu 
prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, 
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na 
základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne 
zmluvy a pod.). 
Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba preukazuje 
prostredníctvom formálne zaznamenanej sebadeklarácie. 

FTE K RMŽaND 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu 
(priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z projektu. Do 
údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach 
vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učňov a študentov na prevádzkovej 
praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú 
pracovnú zmluvu v danej organizácii. 

EUR K RMŽaND 
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Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých 
miezd za všetkých pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa 
vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu 
(čitateľ) a súčtu daných pracovníkov, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu 
(medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd mužov, 
refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá 
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učňov a 
študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich 
spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných hrubých miezd 
za všetkých  pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta 
ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované 
obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu. 

EUR K RMŽaND 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu 
(priemer) 

Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z projektu. Do 
údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach 
vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda učníc a študentiek na prevádzkovej 
praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré 
nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii. 
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých 
miezd za všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa 
vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu 
(čitateľ) a súčtu daných pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ). 

EUR K RMŽaND 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu 
(medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd žien, 
refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá 
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učníc a 
študentiek na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich 
spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej 
organizácii.  
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných hrubých miezd 
za všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako 
aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované 
obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu. 

EUR K RMŽaND 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách 
projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na riadiacich pozíciách, zodpovedných za riadenie 
projektu, alebo časti projektu. 
Za riadiacu pozíciu projektu sa považuje pozícia, z ktorej vyplývajú manažérske a 
koordinačné úlohy so zodpovednosťou za projekt ako celok, alebo jeho ucelenú čas 
(zväčša ide o pozície ako projektová manažérka, manažérka projektu, finančná 

% K RMŽaND 
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manažérka, líniová manažérka, manažérka technického zabezpečenia projektu a 
pod.). Započítavajú sa riadiace pozície na projekte jednak za prijímateľa, ako aj 
partnerov projektu, avšak bez ohľadu na charakter pozície v danej organizácii 
(osoba, ktorá vykonáva manažérske a koordinačné úlohy v rámci riadenia projektu 
nemusí mať formálnu riadiacu, alebo vedúcu pozíciu v danej organizácii). 
Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v riadiacich pozíciách projektu na celkovom počte 
osôb v riadiacich pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna riadiaca pozícia obsadená 2 
osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v riadiacich pozíciách 
projektu sa započítava hodnota 2. 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich 
pozíciách projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, radových pozíciách projektu, ktoré 
nezodpovedajú za riadenie žiadnej časti projektu ani jeho celku. Započítavajú sa 
radové projektové pracovné pozície za prijímateľa aj partnerov projektu, však bez 
ohľadu na charakter pozície v danej organizácii (osoba v danej organizácii môže mať 
formálne riadiace alebo vedúce postavenie, avšak v rámci projektu vykonáva iné než 
riadiace úlohy projektu). 
Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v radových pozíciách projektu na celkovom počte 
osôb v radových pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna pracovná pozícia obsadená 2 
osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v radových pozíciách 
projektu sa započítava hodnota 2. 

% K RMŽaND 

 
 
Legenda: 
Čas plnenia (rok vykazovania hodnoty MU) 

 K - koniec realizácie projektu 
 U - v rámci udržateľnosti projektu 
 
Relevantnosť k HP 

RMŽaND – relevantné pre HP Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie 
UR – relevantné pre HP Udržateľný rozvoj 


