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I. Úvod 

 

Podpora základných práv a nediskriminácie v oblasti rodovej rovnosti tvorí 

neoddeliteľnú súčasť ľudsko-právnych štandardov na medzinárodnej úrovni1. 

Premieta sa aj do základných pilierov Európskeho spoločenstva, ako aj 

zákonodarstva a verejnej politiky Slovenskej republiky2. Za všetky3 spomeňme len 

zákon o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou (tzv. 

antidiskriminačný zákon), transponujúci okrem iného aj príslušné smernice EÚ,4.ktorý 

okrem iných dôvodov zakazuje diskrimináciu aj z dôvodu pohlavia, resp. rodu 

v oblasti prístupu k zamestnaniu, odmeňovaniu, kariérnemu rastu, k vzdelaniu, 

k sociálnemu zabezpečeniu, k zdravotnej starostlivosti, ale aj k bývaniu a prístupu 

k tovarom a službám.5. Ľudsko-právny rozmer rodovej rovnosti znamená, že 

všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti  a vykonávať 

výber možností bez obmedzení, ktoré sú dané pohlavím a rodovými rolami ženy 

a muža. Miesto rovnakosti sa rodová rovnosť usiluje o to, aby rozdielne správanie, 

ašpirácie a potreby žien a mužov získané počas socializácie boli rovnako uznávané, 

rovnako hodnotené, brané do úvahy a podporované.6 Rodová rovnosť de jure – 

rovnosť zabezpečená pred zákonom však tvorí iba prvý krok k zabezpečeniu 

rovnosti de facto, teda naplneniu rovnosti žien a mužov aj v praktickom živote. 

Rodová rovnosť ako cieľ tak znamená dosiahnutie reálnych výsledkov v rovnom 

prístupe a využívaní zdrojov a príležitostí ako aj zdieľaní zodpovednosti vo verejnom, 

ako aj súkromnom živote, ku ktorým sme sa zatiaľ nedopracovali. Rodová nerovnosť, 

ktorá sa na Slovensku prejavuje predovšetkým nižším socio-ekonomickým 

postavením žien v spoločnosti je výsledkom dlhodobo pôsobiacich štrukturálnych 

nerovností medzi ženami a mužmi v súkromnom aj verejnom živote. Nerovnosti sú 

dôsledkom pretrvávajúcich rodových stereotypov,7 ktoré sú zároveň týmito 

nerovnosťami ospravedlňované, čím sa kruh znevýhodnenia a diskriminácie 

                                                 
1
 Napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho 
Opčný protokol, Deklarácia OSN o odstránení násilia voči ženám,  Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a jeho dodatkové protokoly,  Istambulský Dohovor  Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu 
a o boji proti nemu, dohovory Medzinárodnej organizácie práce atď.   
2
 Napr. Ústava SR  (zákon č. 460/1992 Zb) zaručuje základné ľudské práva  všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 
jazyk, vieru a náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti, alebo etnickej 
skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie. 
3
 Anti-diskriminačné ustanovenia sa premietli aj do ďalších zákonov, ako napr. do Zákonníka práce, zákona o štátnej službe, 
školského zákona a iné. y/ 
4
 Par 8a) § 5 ods. 2 bod c) zákona o rovnakom zaobchádzaní č.365/2004 Z.z. v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)  dostupné na internete: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365  
5
 Zavádza tiež rôzne formy diskriminácie, ako napr. priama a nepriama diskriminácia, obťažovanie, neoprávnený postih atď. 

Z hľadiska rodu špecificky definuje sexuálne obťažovanie, diskrimináciu na základe tehotenstva a rodovej identifikácie.  Pozri 
pozn. 4  
6
 Glosár rodovej terminológie [online]. www.aspekt.skdostupné na internete: 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=175  
7
 Rodové stereotypy pozostávajú z  organizovaných a všeobecne prijímaných presvedčení o vlastnostiach, charakteristikách a 
aktivitách  primeraných  pre mužov a ženy. Ukážkou môže byť známy pankulturálny výskum Williamsa, Satterwhitea a Bestovej 
(1999), ktorý potvrdil, že s mužmi boli spájané viac tieto charakteristiky: aktívni, dobrodružní, agresívni, ambiciózni, hrubí, 
odvážni, nezávislí, logickí, silní, neemocionálni. So ženami zase boli spájané viac tieto charakteristiky: afektované, milujúce, 
úzkostné, atraktívne, sťažujúce sa, závislé, emocionálne,  ustráchané, márnivé, submisívne, slabé. Zdroj: Kuruc, A., Smitková, 
H. 2007. Rod/gender ako sociálna kategória v psychoterapii a poradenstve. In: Československá psychologie, 51, 2007, 3, s. 
269-278.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365
http://www.aspekt.sk/
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=175
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010011319195501490&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=smitkov%c3%a1&scanu1=1003&elementcount=1&t1=%c4%8ceskoslovensk%c3%a1%20psychologie&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
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uzatvára. Napr. rodové rozdiely v neprospech žien na trhu práce, ktoré sa prejavujú 

okrem nižšej participácie žien na ňom aj nerovnosťami v odmeňovaní 

a obmedzenými možnosťami žien pri kariérnom postupe, sú na jednej strane 

dôsledkom stereotypov prehnane zdôrazňujúcich úlohu žien v súkromnej sfére 

(zodpovednosť za starostlivosť o deti a iných členov domácnosti) a na druhej strane 

sa tieto isté nerovnosti používajú ako odôvodnenie prenášania zodpovednosti za 

zabezpečovanie starostlivosti v súkromnej sfére prevažne na ženy. Nerovnosti tak 

nie sú len dôsledkom stereotypov, ale zároveň vytvárajú prostredie, ktoré ich ďalej 

prehlbuje – napr. spôsobuje ekonomickú závislosť žien od mužov, stavia ženy  pred 

dilemy zosúlaďovania pracovného, súkromného a rodinného života, prispieva 

k feminizácii chudoby a podpisuje sa aj na vysokej prevalencii násilia páchaného na 

ženách. Rodové stereotypy sa do určitej, hoci vo výrazne menšej miere, podpisujú aj 

na mužoch, príkladom je nižší priemerný vek dožitia u mužov alebo obmedzovanie 

mužov, ktorí by sa chceli zapojiť do starostlivosti o rodinu.  

 

Komplexnosť problémov v oblasti rodovej nerovnosti znamená, že ani 

najprogresívnejšie nastavená rovnosť de jure nezmení zo dňa na deň dlhodobo 

pôsobiace faktory a dôsledky pretrvávajúcich nerovností. A preto si politická prax na 

dosiahnutie rovnosti de facto vyžaduje aktívne úsilie v podobe proaktívne cielených 

politík na podporu rodovej rovnosti.  Na tomto poli boli identifikované dve kľúčové 

stratégie: podpora vyrovnávacích opatrení (na posilnenie skupín, ktoré čelili 

dlhodobému znevýhodneniu na základe pohlavia/rodu) a uplatňovanie rodového 

hľadiska na všetkých úrovniach politík a rozhodovania. Vychádzajúc z 

medzinárodnej skúsenosti a odporúčaní sa tieto stratégie premietli aj do základných 

pilierov Európskeho spoločenstva,8 ktoré definujú rodovú rovnosť, čiže rovnosť medzi 

ženami a mužmi nielen ako základný ľudsko-právny princíp, na ktorom Spoločenstvo 

stojí, ale aj ako kľúčovú politickú „úlohu“ a „cieľ“ Spoločenstva. Podporiť rodovú 

rovnosť medzi ženami a mužmi a  eliminovanie rodových nerovností má napomôcť 

stratégia uplatňovania rodového hľadiska – t.j. podpora rodovej rovnosti proaktívnym  

úsilím „vo všetkých iniciatívach“ Spoločenstva, ktorú komplementárne dopĺňa 

nevyhnutnosť prijímať na dočasnej báze tam, kde je to potrebné, vyrovnávacie 

opatrenia v prospech menej zastúpeného či znevýhodneného pohlavia s cieľom 

vyrovnať pretrvávajúce nerovnosti, až kým sa ich príčiny neodstránia.  

Slovenská legislatíva, presnejšie novela antidiskriminačného zákona z roku 2011 

zaviedla možnosť realizovať pozitívne vyrovnávacie opatrenia aj na základe 

pohlavia/rodu, v oblastiach, kde dochádza k ekonomickému a inému znevýhodneniu, 

                                                 
8
 Podľa Amsterdamskej zmluvy… Články Amsterdamskej zmluvy sa premietli aj do Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do 

platnosti v roku 2009 a do Charty základných práv Európskej únie z roku 2010. V nej sa v článku 23 uvádza, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania. Zároveň zásada 
rovnosti nebráni zachovávaniu alebo prijímaniu opatrení, ktoré ustanovujú osobitné výhody v prospech menej zastúpeného 
pohlavia. Dostupné na:  
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-
E%C3%9A.html 
http://EUR-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=SK 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=SK
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teda rodovým nerovnostiam. Ciele rodovej rovnosti a zavádzanie uplatňovania 

rodového hľadiska pre Slovenskú republiku bližšie rozpracovala Národná stratégia 

rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013,9 ktorá ako prvá zavádza dôležitosť „integrácie 

rodového hľadiska vo verejných politikách s presahom na akčné plány. K tomu 

stanovuje 3 základné  úlohy: a) diagnostikovať a identifikovať existujúce nerovnosti, 

špecifické situácie a rozdielne potreby žien a mužov v každej oblasti prostredníctvom 

diferencovanej analýzy, štatistík, štúdií, hodnotení a auditov existujúcej legislatívy; b) 

informovať aktérov a aktérky, nabádať ich k činnosti a vytvárať partnerstvá pre lepšie 

spoznanie problematiky rovnosti žien a mužov a efektívnejšiu koordináciu činnosti 

aktérov a aktérok;  c) používať rodovo citlivý jazyk a vytvárať rodovo citlivé politiky a 

uplatňovať rodovo citlivé východiská pri akejkoľvek činnosti. 

 

Zdôrazňovanie týchto základných téz stratégie vychádza z presvedčenia, že iba 

systematická podpora rodovej rovnosti prostredníctvom vyrovnávacích opatrení 

a uplatňovania prierezového hľadiska rodovej rovnosti (gender mainstreamingu) 

môže priniesť pozitívne výsledky v oblasti dosahovania rodovej rovnosti de facto. 

Úsilie v tejto oblasti naviac podporuje pragmatická potreba neplytvať dostupnými 

zdrojmi a podporiť inkluzívny rast celej spoločnosti, čo si vyžaduje eliminovanie 

prekážok hospodárskeho rastu a rozvoja, medzi ktoré patria aj pretrvávajúce sociálne 

nerovnosti, vrátane rodovej nerovnosti. Inak povedané, podpora rodovej rovnosti 

okrem ľudsko-právneho rozmeru má aj svoj socio-ekonomický rozmer. 

Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov obmedzujú nielen rovnosť 

šancí znevýhodnených skupín, ale zároveň pripravujú spoločnosť aj o možnosť plne 

využívať bohatý ľudský potenciál, tak kľúčový pre rast ekonomiky. Vyrovnanie 

rodových rozdielov by posilnilo nielen spravodlivejšiu spoločnosť, ale zároveň 

podporilo využívanie potenciálu všetkých jej občianok a občanov nielen na trhu 

práce, ale aj v oblasti rozhodovania, umožnilo by naplno rozvinúť kreatívny potenciál 

všetkých, napríklad aj v oblastiach informačných technológií, kde je účasť  žien zatiaľ 

poddimenzovaná, čo by prinieslo potrebný rast inovácií tak zásadný pre éru 

znalostnej ekonomiky. Zlepšenie podmienok žien pre podnikanie prispeje nielen k 

vytvoreniu nových pracovných miest, ale umožní aj  využiť ich osobité podnikateľské 

zručnosti pre rozvoj hospodárstva. Zníženie miery rizika chudoby žien môže viesť 

k efektívnemu zabezpečeniu sociálnej ochrany a pomoci. Prevencia a  eliminácia 

násilia páchaného na ženách ochráni nielen životy žien a detí, ktoré mu čelia, ale 

z dlhodobého hľadiska prinesie aj úsporu nákladov na verejné zdroje a služby, ktoré 

                                                 
9
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2009. Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2019 – 2013 [online]. 

MPSVR SR, 2009, 23 s. Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-
content/uploads/2012/06/N%C3%A1rodn%C3%A1_strat%C3%A9gia_rodovej_rovnosti_na_roky_2007-2013.pdf 
Stratégia sa implementovala prostredníctvom  Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013. Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2010. Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 [online]. MPSVR SR, 2010, 
21 s. Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/NAP_RR_2010_-_2013.pdf. V súčasnosti je 
v platnosti Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Dostupné na internete: 
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2014/11/Akcny-plan-RR_final.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/N%C3%A1rodn%C3%A1_strat%C3%A9gia_rodovej_rovnosti_na_roky_2007-2013.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/N%C3%A1rodn%C3%A1_strat%C3%A9gia_rodovej_rovnosti_na_roky_2007-2013.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/NAP_RR_2010_-_2013.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2014/11/Akcny-plan-RR_final.pdf
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v súčasnosti musíme vynakladať na riešenie dôsledkov pretrvávajúceho násilia (ako 

napr. zdravotnícke a sociálne služby, súdnictvo, polícia a pod).  

 

Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ podporuje prostredníctvom 

základných cieľov štrukturálnej pomoci – konvergencie, regionálnej 

konkurencieschopnosti  a zamestnanosti aj európsku teritoriálnu spoluprácu a 

posilňuje rast a napredovanie Európskeho spoločenstva ako celku, tým, že 

napomáha prekonávať nerovnosti a podporuje rastový potenciál v menej rozvinutých 

regiónoch Európskej únie. Identifikujúc pretrvávajúce (nielen rodové) nerovnosti, EÚ 

základné princípy sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí logicky premietla aj do 

filozofie využívania štrukturálnej pomoci10, ktorá stojí na 9 hlavných zásadách pomoci 

EÚ aj vrátane zásady rovnosti mužov a žien a nediskriminácie11. Tieto zásady 

vymedzujú a upravujú spôsob využívania štrukturálnych fondov aj v programovom 

období 2007 -2013, konkrétne článok 16 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/200612, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“), Európskom sociálnom fonde (ďalej len „ESF“) 

a Kohéznom fonde, uvádza, že členské štáty a komisia majú zabezpečiť rovnosť 

medzi ženami a mužmi, nediskrimináciu a integráciu rodovej perspektívy cez rôzne 

úrovne implementácie fondov. Nariadenie ES 1081/200613 o Európskom sociálnom 

fonde medzi priority podpory ESF zaraďuje aj potrebu podporovať špecifické 

opatrenia (pozitívne vyrovnávacie opatrenia) s cieľom zabezpečiť napredovanie 

uplatnenia žien na trhu práce a zníženie rodovej segregácie na trhu práce, vrátane 

riešenia príčin rodového mzdového rozdielu a zosúlaďovania pracovného 

a súkromného života, ako aj dostupnosti starostlivosti o deti a ostatných blízkych. 

Článok 6 a 10 tohto nariadenia vyžadujú od členských štátov podporiť v ich 

Operačných programoch financovaných z ESF aj rodovú rovnosť, zahrnúť popis, ako 

je táto podpora riešená v programovom a v projektovom cykle v rámci prípravy, 

implementácie, monitoringu a hodnotení programov a projektov a v neposlednom 

rade povinnosť informovať o implementácii uplatňovania rodového hľadiska a iných 

špecifických rodových akcií v rámci výročných správ o vykonávaní operačných 

programov s využitím rodovo členených dát.  

Záväzok podporiť cieľ rodovej rovnosti, tak ako ho definujú základné dokumenty EÚ, 

ako aj konkrétne nastavenia štrukturálnej pomoci tak predstavujú konkrétne úlohy a 

povinnosti, ktoré si od členských štátov EÚ vyžadujú reálne a praktické kroky na ich 

                                                 
10

 Všeobecné nariadenie, čl. 9 – 17. Ostatné zásady viď NSRR. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), Európskom sociálnom fonde (ďalej len 
„ESF“) a KF 
11

 Špecifické opatrenia na podporu rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce boli navrhnuté napr. v nariadení Rady 1988 
pod cieľom 3 Európskeho sociálneho fondu. Zdroj: Braithwaite, Mary (2000), Mainstreaming Gender in the European Structural 
Funds, Paper prepared for the Mainstreaming Gender in European Public Policy Workshop, University of Wisconsin-Madison, 
October 14-15 2000,  dostupné na internete:  http://eucenter.wisc.edu/conferences/gender/braith.htm  
12

 článok 16 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 http://EUR-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK  
13
Dostupné na internete:  http://EUR-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1081&from=SK  

http://eucenter.wisc.edu/conferences/gender/braith.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1081&from=SK
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naplnenie, nielen ich formálne deklarovanie. V štrukturálnych fondoch je tak okrem 

vytvárania špecifických programov či vyčleňovania špecifických opatrení a aktivít na 

podporu rodovej rovnosti potrebné tiež zaistiť uplatňovanie rodového hľadiska 

(z angl. gender mainstreaming) formou prierezového zohľadňovania rodovo 

špecifickej perspektívy vo všetkých rozhodovacích procesoch, ktoré sa týkajú rozvoja  

politík, stratégií, programov, opatrení,  intervencií, administratívnych a finančných 

aktivít, a to na všetkých stupňoch a úrovniach rozhodovania. Gender mainstreaming 

vyžaduje zohľadňovanie potrieb a skúseností žien, ako aj mužov pri tvorbe, 

implementácii, monitorovaní a hodnotení politík a programov zo strany tých, ktorí 

robia rozhodnutia. To si vyžaduje na každom stupni rozvoja a implementácie 

realizovať rodovú analýzu14 vplyvov (t.j. dopadov) na ženy a mužov a zohľadnenie jej 

výsledkov formou primeraných opatrení. V rámci programovania štrukturálnych 

fondov by sa malo uplatňovanie rodového hľadiska premietnuť predovšetkým: a) do 

prípravy operačných programov a programových manuálov; b) do procesu prípravy 

výziev na predkladanie projektov; c) v rámci zadefinovania hodnotiacich a 

výberových kritérií a procesu s ohľadom na prínos k rodovej rovnosti; d) v rámci 

štruktúry a obsahovej kvality monitorovacích indikátorov zohľadňujúcich rodovú 

rovnosť; e) ako súčasť zazmluvnenia a podpory implementácie projektov cez 

monitorovanie projektov počas ich realizácie, z hľadiska napĺňania cieľov, ale aj 

efektívneho čerpania prostriedkov v súvislosti s využívaním poskytnutých finančných 

prostriedkov; f) v rámci monitorovania na úrovni operačného programu 

prostredníctvom výročných správ; ako aj g) hodnotenia na úrovni operačného 

programu a v neposlednom rade aj h) v rámci informovania a publicity na úrovni 

projektu a na úrovni operačného programu15.  

 

Cieľom predmetnej hodnotiacej správy je pozrieť sa bližšie na to, ako sa 

v dobiehajúcom programovom období 2007 - 2013 Slovenskej republike podarilo 

efektívne pracovať s uplatňovaním rodového hľadiska a podporou rodovej rovnosti 

v rámci ESF operačných programov, ako aj ERDF operačných programov. 

Hodnotenie sa hĺbkovo zameriava práve na dva operačné programy v rámci ESF, 

a to OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie. Správa o plnení 

Národného akčného plánu rodovej rovnosti indikuje, že viaceré úlohy spojené 

s podporou rodovej rovnosti a uplatňovaním rodového hľadiska boli riešené práve 

cez národné projekty a dopytovo orientované projekty v rámci štrukturálnych fondov, 

na čo sme prihliadali aj v rámci hodnotenia. V súčasnosti je v schvaľovacom procese 

nová stratégia a akčný plán, ktoré stavajú na výsledkoch aj predchádzajúceho 

                                                 
14
Metodika analýzy rodových vplyvov na rodovú rovnosť sa týka hodnotenia politiky a praxe s cieľom zistiť, či rozdielne 

ovplyvnia mužov a ženy a so zámerom upraviť politiky/prax tak, aby sa zabezpečilo, že akékoľvek diskriminačné efekty sú 
eliminované.   
15

 Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/prirucka.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/prirucka.pdf
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programového obdobia.16 Zameriavajú sa najmä na nasledovné strategické priority: 

ekonomická nezávislosť a trh práce, participácia v rozhodovaní vo verejnom a 

ekonomickom živote, vzdelávanie, veda a výskum, dôstojnosť a telesná integrita, 

inštitucionálne a legislatívne zabezpečenie rodovej rovnosti, zahraničné vzťahy 

a rozvojová pomoc. Mnohé z nich majú byť opäť zabezpečené prostredníctvom 

štrukturálnej pomoci, preto je dobré zhodnotiť, aké prekážky tomu bránili 

v predchádzajúcom období a nastaviť obsah a čerpanie pomoci tak, aby sa tieto 

strategické priority plnili ešte efektívnejšie. Okrem toho existujú špecifické dokumenty 

zastrešujúce problematiku násilia páchaného na ženách, a to Národná stratégia na 

prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách a Národný akčný 

plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019.17  

Hodnotenie naplnenia cieľov a ukazovateľov rodovej rovnosti v programoch a 

projektoch je dôležité z nasledovných dôvodov: 

 zistenie využitia štrukturálnej pomoci na vyrovnávanie rozdielov v oblasti 

rodovej rovnosti,  

 ohodnotenie potenciálneho vplyvu na trend kontextových ukazovateľov 

zadefinovaných v HP RP, 

 zistenie prístupu prijímateľov pomoci k rodovej rovnosti, či sa rieši formálne, 

alebo aj v praxi, 

 zistenie slabých stránok, bariér, ktoré im bránia/bránili k naplneniu, 

 stanovenie odporúčaní, čo zlepšiť v súčasnom programovom období, 

 identifikovanie príkladov dobrej praxe vhodných na replikáciu, ako aj príkladov 

nedostatkov v implementačnej praxi, z ktorých by bolo dobré sa v budúcnosti 

poučiť,  

 vytvoriť východisko pre zabezpečenie horizontálneho princípu rovnosti žien 

a mužov a ex ante analýzy rodových vplyvov operačných programov v novom 

programovom období – rámec štrukturálnej pomoci 2014 – 202018. 

 

Štruktúra hodnotiacej správy 

V úvodnej kapitole hodnotiacej správy je uvedený stručný stav riešenia 

problematiky rodovej rovnosti na európskej a slovenskej úrovni aj v rámci 

štrukturálnych fondov, ako aj miesto tejto problematiky v programoch financovaných 

zo štrukturálnych fondov. Na záver predstavuje základný cieľ a zameranie prvej fázy 

hodnotenia v zmysle zadávacích podmienok, ktoré predkladaná správa pokrýva.  

                                                 
16

 V júni 2010 prijala Európska rada stratégiu Európa 2020. Vytvorila strategický rámec aj pre štrukturálne fondy v novom 
programovom období. Problémom je, že žiadna z iniciatív neobsahuje politiku uplatňovania rodového hľadiska a rodovej 
rovnosti a informuje sa o nich len v ojedinelých prípadoch. 
17 Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Národná_stratégia_násilie.pdf a 
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/NAP_nasilie_print.pdf   
18

 SKI HP RP verzia 7 dostupná na: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf 

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Národná_stratégia_násilie.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/NAP_nasilie_print.pdf
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V druhej kapitole sú stručne zhrnuté výsledky z vykonaného externého 

hodnotenia.  

V tretej kapitole sú popísané ciele hodnotenia, na ktoré sa zameriavame.  

V štvrtej kapitole je popísaná použitá metodológia, t.j. výber vzoriek vo 

výzvach, projektoch, metodika ich zhodnotenia, ako aj realizácia prieskumu medzi 

prijímateľmi, zároveň sú uvedené obmedzenia a limity hodnotenia. 

V piatej kapitole je zhodnotené napĺňanie cieľov rodovej rovnosti z hľadiska 

kontextových ukazovateľov, ich trendy, či došlo k zníženiu, alebo k zvýšeniu 

rodových rozdielov, či k zachovaniu status quo.  

V šiestej kapitole je zhodnotený príspevok NSRR a OP k cieľom rodovej 

rovnosti z hľadiska dosiahnutých merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti na 

podklade ich programových manuálov a výročných správ a čiastočná komparácia 

s dosiahnutými hodnotami kontextových ukazovateľov rodovej rovnosti.  

V siedmej kapitole prezentujeme zistenia z hodnotenia vzorkového výberu 

výziev vyhlasovaných OP financovaných z ESF (OP ZaSI a OP V) a OP VaV, ktoré 

sme analyzovali so zámerom overiť súlad s cieľmi rodovej rovnosti, posúdiť, akým 

spôsobom nabádajú žiadateľov k ich dosahovaniu a implementácii aktivít s nimi 

spojenými. 

V ôsmej kapitole ponúkame zistenia z analýzy vybraných projektov so 

zameraním na ich prínos k podpore rodovej rovnosti, skúmajúc kvalitu deklarovaného 

príspevku, ako aj úroveň realizácie opatrení zameranej na jej dosiahnutie, či už 

v rámci aktivít, výsledkov, alebo publicitných výstupov.  

V deviatej kapitole analyzujeme výsledky prieskumu medzi prijímateľmi vo 

vzťahu k podpore rodovej rovnosti z hľadiska zamerania realizovaných projektov, 

ktoré implementovali, ako aj z perspektívy budúcnosti, skúmajúc aj ich prístup 

k témam rodovej rovnosti, t.j. či a do akej kvality prekračujú hranice formálneho 

prístupu, ako sa ich prístup pretavuje do ich projektov a ako si predstavujú ciele 

rodovej rovnosti do budúcnosti.  

V desiatej kapitole sú zhrnuté kľúčové zistenia za jednotlivé časti 

a zovšeobecnené spoločné závery z jednotlivých zložiek hodnotenia. V desiatej 

kapitole sa tiež nachádzajú  návrhy a odporúčania na úpravu implementácie cieľov 

rodovej rovnosti v súčasnom programovom období, ako aj pre ďalšie programové 

obdobie 2014 – 2020.  
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II. Zhrnutie výsledkov  

 

Výsledky z hodnotenia analýzy kontextových ukazovateľov cieľov rodovej 

rovnosti 

 V rámci kontextových merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti chýbajú 

stanovené cieľové hodnoty k  cieľom rodovej rovnosti. 

 Ciele rodovej rovnosti sú vo väčšine prípadov prepojené na kontextové 

ukazovatele vhodne, niektoré z nich sa však v priebehu programového obdobia 

menili.  

 Okrem existujúceho prepojenia na Operačné programy chýba pri nich prepojenie 

na prioritné osi v OP, ako aj na súbor aktivít, ktoré by mohli v rámci OP stanovený 

ukazovateľ ovplyvniť.  

 Počas programového obdobia došlo k miernemu zvýšeniu miery zamestnanosti 

žien o 1,4 % a rodový rozdiel medzi ženami a mužmi v mierach zamestnanosti sa 

znížil o 2 %, čiže trend stanovený v cieľoch bol zachovaný. Avšak vzhľadom k 

tomu, že ide o sedemročné obdobie, ide o minimálne zmeny, okrem toho miera 

zamestnanosti mužov poklesla.  

 Počas programového obdobia došlo tiež k minimálnemu zníženiu miery 

nezamestnanosti žien, a to o 0,2 % (miera nezamestnanosti mužov vzrástla) 

a rodový rozdiel sa medzi mužmi a ženami znížil o 1,2 %. Evidovaná miera 

nezamestnanosti na úradoch práce však pri ženách vzrástla o 3,78 % a rodový 

rozdiel poklesol veľmi mierne o 0,29 %. Podiel evidovaných uchádzačiek žien sa 

nezmenil, bolo to 48,2 %. Dá sa povedať, že napriek tomu, že je evidovaných viac 

mužov, v miere nezamestnanosti sa to neodrazilo, aj z toho dôvodu, že ženy sú 

nedisponibilné, ostávajú v domácnosti a je ich viac neaktívnych. Čiže trend 

zníženia miery nezamestnanosti  žien bol zachovaný čiastočne, zatiaľ čo podľa 

údajov Eurostatu poklesla, podľa údajov ÚPSVaR vzrástla a dosiahla približne 

rovnakú úroveň ako u mužov.  

 Základné údaje vypovedajú o tom, že aktívne politiky trhu práce neprispievajú 

k rodovej rovnosti na trhu práce a nie je pri nich uplatňované rodové hľadisko, 

ktoré by mohlo pomôcť efektívnejšie využiť vynaložené finančné prostriedky. 

V rámci opatrení aktívnych politík trhu práce, ktoré boli v prevažnej miere 

financované zo štrukturálnych fondov v rámci OP ZaSI, bol rodový rozdiel v počte 

podporených v neprospech žien 12 %, napriek tomu, že miery zamestnanosti 

jasne poukazovali na to, že sú u žien nižšie. Najviac podpory išlo na vytváranie 

pracovných miest a podporu podnikania, samozamestnania, kde prevažovali 

muži. Paradoxne pri poskytovaní vzdelávania prevažovali ženy, ale nepomohlo im 

to uplatniť sa na trhu práce, keďže len samotný tréning nestačí, resp. mohli byť 

vzdelávané v sektoroch, ktoré zanikli, alebo sú na trhu práce málo zastúpené.  
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 Miera ekonomickej aktivity žien sa zvýšila v priebehu rokov 2006 a 2013 o 0,3 %, 

pričom nemožno povedať, že by došlo k zlepšeniu trendu v tejto oblasti. Rodový 

rozdiel v mierach ekonomickej aktivity sa znížil len o 0,5 %.  

 Miera zamestnanosti žien (20 – 49 rokov) s deťmi sa medzi rokmi 2006 až 2009 

dokonca znížila o 2,1 % (zamestnanosť poklesla aj u mužov) a rodový rozdiel 

medzi mužmi a ženami klesol o 0,1 %. Možno povedať, že v tejto oblasti nedošlo 

k zlepšeniu trendu. Pretrvávajúce rozdiely v miere zamestnanosti matiek oproti 

otcom naznačujú, že pokrok v tejto oblasti nenastal.  

 Počet zariadení materských škôlok klesol o 1,98 % v priebehu rokov 2006 až 

2013. Počet zariadení sociálnych služieb výrazne v sledovanom období stúpol o 

67,75 %, čiže došlo k naplneniu trendu. Z týchto trendov sa javí, že verejná 

politika podporuje, vrátane štrukturálnych fondov, skôr zariadenia sociálnych 

služieb ako zariadenia starostlivosti o deti.  

 V priebehu sledovaného obdobia nebol realizovaný prieskum, ktorý by sa týkal 

prorodinných zamestnávateľov a ich opatrení zameraných na zosúlaďovanie 

pracovných a rodinných povinností. Jediným zdrojom informácií je súťaž 

Zamestnávateľ ústretový k rodine, kde však medzi rokom 2006 a 2013 došlo 

k poklesu počtu prihlásených do súťaže o 30 %. Tento negatívny trend môže byť 

spôsobený slabým využívaním štrukturálnych fondov na motiváciu 

zamestnávateľov zavádzať prorodinné opatrenia. Počas programového obdobia 

sa rodový mzdový rozdiel (ktorý je stále v neprospech žien) znížil len o 0,5 %. 

Počas tohto obdobia jeho výška klesala a v posledných rokoch opäť začala rásť. 

Síce došlo k naplneniu trendu zníženia, ale zdá sa, že situácia sa v posledných 

rokoch po ekonomickej kríze opäť zhoršuje, čiže spomenutý výkyv smerom nadol 

mohol byť spôsobený tým, že skôr poklesli mzdy v sektoroch, kde prevládajú 

muži, ako by rástli mzdy v sektoroch, v ktorých prevládajú ženy.  

 Počas programového obdobia došlo k zvýšeniu horizontálnej rodovej segregácie 

o 1,5 bodu, čo dokazuje aj zvýšenie zastúpenia žien napr. v zdravotníctve, 

nemeniace sa ich zastúpenie v oblasti vzdelávania, ako aj zvýšenie zastúpenia 

mužov v sektoroch, ktoré sú lepšie hodnotené, ako priemyselná výroba 

a informácie a komunikácie. Nebol naplnený cieľ stanovený v SKI HP RP. 

 V programovom období došlo k zvýšeniu vertikálnej rodovej segregácie o 0,5 

bodu, pričom ženy ostávajú hlavne na nižších administratívnych pozíciách a muži 

na zákonodarných a riadiacich pozíciách, teda ženy výrazne zaostávajú aj 

v politickej participácii a na rozhodovaní, aj keď v posledných rokoch sa tam 

situácia mierne zlepšila.  

 V programovom období sa zvýšil počet žien SZČO o 2,7 %, podiel žien 

podnikateliek o 1,2 % a podiel manažérok o 5 %. Podiel žien na týchto 

ekonomicky nezávislejších pozíciách celé obdobie osciloval okolo 30 %, pričom 

stále v nich dominujú muži. Došlo k zvýšeniu podielu žien na týchto pozíciách, ale 

k veľmi pomalému.   
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 Podiel žien výskumníčok sa v programovom období zmenil minimálne, stále je 

tam rodový rozdiel 15 % v ich neprospech, pričom prevládajú skôr v rámci 

pomocného personálu, ako pri výskumníkoch s VŠ vzdelaním tretieho stupňa.  

 V období 2006 – 2013 z hľadiska pohlavia sa miera rizika chudoby pred 

transfermi výrazne nezmenila (stúpla z 19,9 na 20,1 % u žien a klesla u mužov 

z 20,1 na 20 %). U žien sa teda dokonca zvýšila, čiže nedošlo k naplneniu trendu. 

Po transferoch sa miera rizika chudoby z hľadiska pohlavia mierne zhoršila, 

u mužov stúpla z 11,8 % na 12,8 % a u žien z 11,5 % na 12,9 %. Rodové rozdiely 

medzi mužmi a ženami tak bez ohľadu na vek zostali minimálne, resp. otočili sa 

mierne v neprospech žien. Trend opäť nebol naplnený.  

 Výrazné rodové rozdiely pretrvávajú vo vekovej kategórii 65 a viac rokov napriek 

tomu, že došlo k výraznému zlepšeniu celkovej situácie, t.j. došlo k zmierneniu 

rizika chudoby ako u mužov, tak aj u žien v tejto vekovej kategórii.  

 V  období medzi rokmi 2006 až 2012 klesol podiel žien vo vekovej skupine 18 – 

59 rokov, ktoré žijú v domácnostiach, kde nikto nepracuje, o 1,3 % (z 10,1 na 8,8 

%), čiže sa mierne zlepšil. 

 Ako je zrejmé z výsledkov výskumu FRA k poklesu vo vzťahu k podcieľu 1.5 a), k 

zníženiu počtu obetí domáceho násilia, najmä žien, na Slovensku sa zatiaľ, zdá 

sa, nedochádza, napriek tomu, že kriminálne charakteristiky vykazujú výrazne 

znížený počet obetí žien (2008 vs. 2012) pri skutkoch trestných činov podľa § 208 

(373 vs. 209 obetí žien). Keďže sú čísla z prieskumov a kriminálnych štatistík 

rozdielne, môže to znamenať, že ženy v menšom počte ohlasujú takéto prípady, 

aj vďaka pretrvávajúcej absencii služieb pre obete násilia páchaného na ženách.  

 Vo vzťahu k druhému podcieľu v oblasti násilia páchaného na ženách, ktorý sa 

zameriava na dostupnosť služieb, nie je možné identifikovať jednoznačnú 

súvzťažnosť so zvolenými merateľnými ukazovateľmi. Oficiálne nie sú dostupné 

štatistiky, ktoré by dostupnosť takto špecifických služieb sledovala. Z monitoringu 

poskytovaných služieb  vyplýva, že na Slovensku chýba odhadom 457 miest pre 

ženy zažívajúce násilie v špecializovaných ženských bezpečných domoch, čo 

predstavuje dve tretiny absentujúcej kapacity.  

 V programovom období sa  vnímanie diskriminácie na základe rodu viac menej 

nezmenilo (výsledky Eurobarometra), zato narástol počet diskriminovaných obetí 

na základe rodu a pohlavia o 3 %, a čo je najviac problematické, znížilo sa 

povedomie Slovákov a Sloveniek o svojich právach v prípade, ak sú 

diskriminovaní na základe rodu.  

 

Zhodnotenie analýzy základného nastavenia a dosiahnutých výsledkov 

v merateľných ukazovateľoch rodovej rovnosti na úrovni NSRR a OP 

 Podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov v rámci 

NSRR bol v roku 2013 60,8 % (od roku 2009 narástol o 23,8 %). To znamená, že 

viac ako dve tretiny projektov v rámci NSRR prispievali k HP RP, predpokladáme, 
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že mnohé z nich uvádzali aj príspevok k cieľom rodovej rovnosti, keďže tieto ciele 

boli zadefinované skoro vo všetkých OP (s výnimkou OP V). 100 % projektov 

s príspevkom k HP RP bolo len v jednom OP (OPIS), v troch dosiahli podiel nad 

80 % (OP ZaSI, ROP, OPZ) a v jednom nad 60 % (OP VaV), v ďalších šiestich 

OP bol ich podiel menší ako polovica. OP, ktoré sa implementovali v rámci ESF, 

ktoré najviac mali prispieť k cieľom rodovej rovnosti, ani jeden nedosiahol 100 %, 

v rámci OP V to bolo dokonca len 26,5 %, čo naznačuje, že príspevok aj k cieľom 

rodovej rovnosti bol v rámci oblasti vzdelávania nízky, resp. žiadny. 

 Ukazovateľ výsledku na úrovni NSRR (graf č.22) „Počet vytvorených pracovných 

miest obsadených ženami alebo mužmi“ dosiahol v roku 2013 hodnotu 20 816 

vytvorených pracovných miest obsadených ženami a 26 596 mužmi. Podiel žien 

bol teda nižší, a to 44,5 %. Podobný podiel dosiahli ženy aj na počte pracovných 

miest vytvorených v rámci OP, ktoré ich sledovali. Najviac pracovných miest bolo 

vytvorených v rámci OP ZaSI, tam bol podiel žien ešte mierne nižší, a to 43,6 %. 

Nižší podiel na pracovných miestach dosiahli ženy v štyroch OP (OP ZaSI, OP 

KaHR, OP IS a OP BK), išlo o OP, kde vznikalo najviac pracovných miest. Vyšší 

podiel dosiahli ženy v piatich OP (OP VaV, OP ŽP, OP Z, ROP, OP TP), kde 

počty vytvorených miest boli výrazne nižšie. Vytvorené pracovné miesta sú 

jedným z kľúčových merateľných ukazovateľov v štrukturálnych fondoch. 

Vzhľadom na nižší podiel žien na zamestnanosti ich menšie zastúpenie na 

vytvorených pracovných miestach môže indikovať skôr zachovávanie status quo.   

 V rámci ESF, v jeho OP (OP ZaSI, OP V), sa zúčastnilo na projektoch (s 

príspevkom k HP RP) celkovo 45,1 % žien a 54,9 % mužov.  V rámci OP sa 97 % 

osôb zúčastnilo na projektoch OP ZaSI a 3 % na projektoch OP V. Konkrétne 

v rámci OP ZaSI to bolo 43,6 % žien a v OP V zas naopak bolo výrazne viac žien 

(89,5 %). Na nižšom podiele sa teda prejavili najmä počty zastúpenia žien v rámci 

OP ZaSI. V OP V, ktoré sa zameriava na oblasť formálneho vzdelávania, vyšší 

podiel žien vyplýva z vyššieho zastúpenia žien v sektore školstva, ktoré je rodovo 

segregované s nižšími mzdami. ESF by mal vo zvýšenej miere prispievať 

k rodovej rovnosti, je ťažké prepojiť hodnoty účasti na kvalitu intervencií, ale nižší 

podiel žien indikuje, že rodové hľadisko v rámci ESF nebolo dôsledne 

uplatňované.  

 OP ZaSI má určenú relevanciu príspevku k všetkým cieľom rodovej rovnosti. 

Vyhodnotiť sa však na základe merateľných ukazovateľov dajú len niektoré z nich 

a to z toho dôvodu, že buď sú ukazovatele príliš všeobecné, alebo nemajú určené 

merateľné ukazovatele na úrovni OP, ako napr. v rámci cieľa 1.3 zníženie 

rodového mzdového rozdielu. V rámci OP ZaSI bol najväčší podiel projektov 

s príspevkom k HP RP v roku 2013 v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej 

inklúzie (99,5 %). Bolo to zrejme preto, lebo v rámci nej bolo najviac opatrení na 

podporu rodovej rovnosti a zároveň v sociálnych službách dominujú viac ženy, čo 

potvrdili aj väčšie počty žien zúčastnených na projektoch v rámci tejto prioritnej 
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osi. Podiel žien na vytvorených pracovných miestach bol nižší, a to 43,6 %, 

pričom taký istý bol aj podiel žien z cieľových skupín zapojených do podporených 

projektov. Ženy mali väčší podiel na uchádzačoch o zamestnanie 50,9 %, ale na 

počtoch udržaných pracovných miest bol ich podiel nižší len 29,8 %. To znamená, 

že OP ZaSI neprispel k plneniu cieľa 1.1., skôr rodové rozdiely prehĺbil. Cieľ 1.2, 

ktorý sa zameriaval na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života sa 

nenaplnil, keďže ukazovatele, ktoré sa ho týkali sú nulové. Čiastočne sa mohol 

napĺňať v projektoch, kde vzniklo 72 opatrení na predchádzanie a elimináciu 

diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, ale k ich 

vyhodnoteniu je potrebných viac kvalitatívnych údajov z projektov, ktoré ich 

naplnili. Cieľ 1.3 nemožno vyhodnotiť, keďže chýbajú relevantné ukazovatele, 

ktoré by sledovali rodový mzdový rozdiel a horizontálnu a vertikálnu rodovú 

segregáciu. Tento cieľ mohol byť riešený v rámci projektov zameraných na 

podporu rodovej rovnosti, ktorých sa zúčastnilo 2032 osôb. Cieľ 1.4 mohli 

zmierniť opatrenia v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie, kde bolo 

najviac projektov s príspevkom k HP RP. Cieľ 1.5 zameraný na problematiku 

násilia páchaného na ženách sa nenaplnil, keďže relevantný merateľný 

ukazovateľ je nulový. Zachovanie status quo potvrdzujú hodnoty niektorých 

kontextových merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti (sledované aj v rámci 

OP ZaSI). Cieľové trendy sa väčšinou nenaplnili, paradoxom je, že boli nastavené 

tak, že predpokladali horšie hodnoty v ukazovateľoch u žien ako u mužov.  

 OP V nemá uvedenú relevanciu k žiadnym cieľom rodovej rovnosti podľa SKI HP 

RP, aj keď ide o oblasť, kde by relevancia mala byť, vzhľadom k tomu, že sektor 

školstva je výrazne rodovo segregovaný a vzdelávanie je stále rodovo 

stereotypné. Napriek tomu sa v rámci neho sledovali niektoré ukazovatele 

členené podľa pohlavia. Podiel žien na cieľových skupinách projektov bol výrazne 

vyšší, a to 89,6 %, a to aj preto, že ide o sektor, kde prevládajú ženy. Otázkou je, 

či sa robili nejaké opatrenia na zapojenie mužov do týchto projektov. V rámci 

vytvorených vzdelávacích programov k rovnosti príležitostí predpokladáme, že 

pozornosť by mala byť venovaná aj rodovej rovnosti. K tomu, či to tak je, by sme 

však potrebovali viac kvalitatívnych údajov o konkrétnych projektoch, ktoré ich 

vytvorili. Boli vytvorené len 2 opatrenia na predchádzanie a elimináciu 

diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, čo je nízke číslo 

vzhľadom na sektor, kde dominujú ženy.  

 Z hľadiska relevancie uvedenej v SKI HP RP OP VaV prispieva najmä k cieľom 

1.1 zníženie rodových rozdielov v zamestnanosti a 1.3 horizontálna rodová 

desegregácia najmä v oblasti výskumu a vývoja. Čo sa týka cieľa 1.1, tak 

v sledovanom období bolo v rámci OP VaV vytvorené len 1 pracovné miesto pre 

ženu, čo znamená, že vplyv na naplnenie cieľa bol minimálny. Čo sa týka cieľa 

1.3, tak celkovo sa na projektoch podpory výskumu a vývoja zúčastnilo len 35 % 

žien výskumníčok, čo je podiel nižší, ako ich zastúpenie v spoločnosti. To 
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znamená, že OP neprispel k plneniu cieľa. Vyššie hodnoty medzi doktorandkami 

vyplývajú z celkového vyššieho zastúpenia žien na doktorandoch 

a doktorandkách, tam by bolo vhodné zistiť, ako sa uplatnili v oblastiach 

zameraných na techniku, informačné technológie, inžinierstvo.  

 OP KaHR má podľa SKI HP RP relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1. 

zameraným na zníženie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti žien. V rámci 

OP KaHR bol najväčší podiel projektov s príspevkom HP RP na celkovom počte 

projektov v roku 2013  v rámci prioritnej osi 3 Cestovný ruch (80,3 %) a prioritnej 

osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti (64,6 %). Podiel žien na vytvorených 

pracovných miestach bol 49,7 %. Z výsledkov sa dá vyvodiť, že ciele rodovej 

rovnosti 1.1 boli podporované hlavne v oblasti cestovného ruchu, kde je aj 

v skutočnosti vyššie zastúpenie žien. V oblastiach ako energetika a inovácie boli 

ženy na pracovných miestach podporené menej v porovnaní s mužmi.  

 Podľa SKI HP RP má OP ŽP relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1, v rámci 

ktorého vykazuje mierny pozitívny príspevok. Najväčší podiel projektov 

s príspevkom HP RP na celkovom počte projektov  bol v roku 2013  v rámci 

prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo (48,3 %) a prioritnej osi 3 Ochrana 

ovzdušia  minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (42,2 %).   Na 

vytvorených pracovných miestach bol 100 % podiel žien, ich počet však bol nízky 

(39). Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu bol 49,7 %. Miera 

zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektov s príspevkom k HP RP sa 

zvýšila v roku 2013 o 0,37 %. Najviac sa napĺňali ciele rodovej rovnosti v oblasti 

odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia, čiže oblasti, ktoré vo zvýšenej 

miere zasahujú populáciu a ich správanie. Výsledky projektov boli využívané 

približne na polovicu.  Nie je jasná metodika sledovania počtu žien využívajúcich 

výsledky projektu a príspevku k ich miere zamestnanosti.  

 Podľa SKI HP RP má OP IS relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1. a 1.2. 

V rámci OPIS sa najviac, 73 % projektov s príspevkom k HP RP realizovalo  

v rámci prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 

služieb. V roku 2013 bol podiel žien na vytvorených pracovných miestach v rámci 

OP IS 45,8 %. Najviac sa teda prispievalo k rodovej rovnosti k rozvoju 

elektronických služieb, zastúpenie žien na pracovných miestach však bolo nižšie, 

pritom informačné technológie sú sektorom, kde výraznejšie prevládajú muži. 

Príspevok k cieľu 1.1 bol teda skôr nepriaznivý. Príspevok k cieľu 1.2, ktorý sa 

zameriava primárne na opatrenia zosúlaďovania pracovného a rodinného života 

nemal stanovené relevantné ukazovatele, teda sa nenapĺňal.  

 Podľa SKI HP RP má OP BK relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1 a 1.2. 

V rámci OP BK najväčší podiel projektov s príspevkom HP RP v roku 2013  bol v 

rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra (60 %). V roku 2013 bol podiel žien na 

vytvorených pracovných miestach len 33,1 %. Najviac boli z hľadiska RP 

podporené opatrenia v oblasti infraštruktúry v BSK, podiel žien na vytvorených 
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pracovných miestach bol nízky, čiže príspevok k cieľu 1.1 bol negatívny. Medzi  

ukazovatele RP bol zaradený aj ukazovateľ Počet podporených začínajúcich 

MSP – “start-ups”, ten sa však nesledoval z hľadiska pohlavia. Cieľ 1.2 zameraný 

na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, v tomto prípade na 

infraštruktúru starostlivosti o deti, nie je možné vyhodnotiť, keďže nemal 

relevantný merateľný ukazovateľ.  

 Podľa SKI HP RP má OP Z relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1. V rámci OP 

Z bol v roku 2013 najväčší podiel projektov s príspevkom HP RP v  rámci 

prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc (94,2 %). Podiel 

žien na vytvorených pracovných miestach bol 70 %. Keďže ide o sektor 

zdravotníctva, kde prevládajú ženy, podiel kopíruje situáciu na trhu práce. 

Podpora RP smerovala najmä do nemocníc, pričom pri prevencii chorôb bola 

nižšia, chýba zameranie na reprodukčné zdravie.  

 Najväčší podiel projektov s príspevkom HP RP  v rámci OP D  bol v roku 2013 v 

rámci prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná doprava (100 %). Ukazovatele 

rodovej rovnosti sa v rámci OP D nenapĺňali, resp. nesledovali, nie je možné 

zhodnotiť príspevok k cieľu 1.1.  

 Podľa SKI HP RP sú relevantné pre ROP ciele rodovej rovnosti 1.1 a 1.2. V rámci 

ROP bol najväčší podiel projektov s príspevkom HP RP v roku 2012 v rámci 

prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany 

a kurately (99,2 %). Podiel  žien na vytvorených pracovných miestach bol 68,3 %, 

čiže pozitívne prispel k cieľom 1.1. V rámci ROP bolo podporených 123 projektov  

zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti 

príležitostí a 622 projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa 

problematiky rovnosti príležitostí, z toho 62 materských škôlok. Najväčší 

príspevok bol k cieľu 1.2, k zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života vďaka 

podpore sociálnej infraštruktúry, zariadenia sociálnych služieb a vzdelávacej 

infraštruktúry, najmä materských škôlok (nie je jasný presný počet podporených 

materských škôlok). Pri materských škôlkach sa však javí podľa kontextových 

ukazovateľov, že ich počet stále nestačí pokryť disponibilnú populáciu detí a skôr 

len udržiava status quo.  

 Podľa SKI HP RP má OP TP relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1 a 1.3. 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP bol v rámci prioritnej osi 2  

Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít 

v týchto oblastiach. Podiel žien na zamestnancoch a zamestnankyniach TA bol 

v roku 2013 63,3 %. Vytvorené miesta boli zastúpené ženami v 68 % (nie je jasný 

spôsob výpočtu) a výsledky projektov v roku 2011 využívalo 17 žien, čiže prispel 

k sledovanému cieľu 1.1. Cieľ 1.3 zníženie rodového mzdového rozdielu 

nemožno vyhodnotiť, keďže v rámci OP TP sa nesledoval adekvátny merateľný 

ukazovateľ.  
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 Z hľadiska hodnotenia programových dokumentov možno konštatovať, že 

základný cieľ OP ZaSI neobsahuje rodové hľadisko. V cieľoch prioritných osí OP 

ZaSI neobsahuje ciele rodovej rovnosti, v rámci opatrení je to len v opatrení 2.3, 

ktoré sa zameriava na problematiku zosúladenia pracovného a rodinného života 

(cieľ 1.2). Prepojenie prioritných osí OP ZaSI na ciele rodovej rovnosti podľa SKI 

HP RP je relevantné a dostačujúce. V rámci ex ante hodnotenia v programovom 

dokumente OP ZaSI nie je uvedená rodová analýza, čiastočne je situácia 

v problematike rodovej rovnosti uvedená v SWOT analýze. Východisková situácia 

v programovom dokumente obsahuje rodovo členené dáta a časti, ktoré sa 

venujú rodovej rovnosti, rodové hľadisko však nie je uplatnené prierezovo. 

V rámci časti horizontálna priorita RP sa programový dokument sústreďuje skôr 

na technické aspekty koordinácie RP. V Programovom manuáli OP ZaSI sú ciele 

rodovej rovnosti HP RP zaradené len do niekoľkých rámcových aktivít niektorých 

prioritných osí. Ukazovatele v programovom manuáli sú členené pri pracovných 

miestach aj podľa pohlavia, takisto sa sledujú niektoré kontextové ukazovatele, 

ale napr. pri ukazovateli rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme nie je jasné, 

ako sa v rámci OP ZaSI napĺňa, čo ho ovplyvňuje. Výročné správy OP ZaSI 

príspevok k ESF (článok 10 nariadenia) k uplatňovaniu rodového hľadiska 

formulovali skôr formálne, alebo len všeobecne, alebo sa zamerali len na 

kvantitatívnu analýzu účastníkov a účastníčok na projektoch.  

 Keď sa pozrieme na výsledky OP ZaSI z pohľadu rodovo členených dát 

z hľadiska účastníkov a účastníčok na projektoch, tak sa na projektoch tohto OP 

zúčastnilo 47,3 % žien (733 232) a 52,7 % mužov (816 525). To znamená, že 

z intervencií OP ZaSI, ktorý je zameraný najmä na rast zamestnanosti, podporu 

sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí o 5 % viac profitovali muži.  Pritom väčšina 

rodových rozdielov v týchto oblastiach je  v neprospech žien. V rámci prioritnej osi 

1 zameranej na zamestnanosť profitovali z intervencií viac muži ako ženy, a to 

približne o 6 %. Základný cieľ OP V neobsahuje rodové hľadisko. Problematické 

je, že v OP V nebola uvedená relevancia k cieľom rodovej rovnosti. Súčasťou ex 

ante analýzy OP V nebola rodová analýza, závery a odporúčania problematiku 

rodovej rovnosti nespomínajú. Východisková situácia obsahuje čiastočne aj 

rodovo členené dáta, ale nie všetky. Časť, ktorá sa venuje HP RP je popísaná 

všeobecne, bez špecifík vo vzťahu k OP V. V rámcových aktivitách chýbajú 

aktivity/vyrovnávacie opatrenia zamerané na rodovú rovnosť, rodové hľadisko sa 

neuplatňuje ani pri cieľových skupinách. V rámci programového manuálu sa 

uvádza, že ukazovatele stanovené v rámci jednotlivých opatrení sa budú sledovať 

aj podľa pohlavia, výročné správy OP V však takéto členenie neuvádzajú. Oproti 

OP ZaSI v časti HP RP sú uvedené aj špecifické informácie vo vzťahu k OP V. 

 V rámci intervencií OP V dominujú ženy, ktoré sa zúčastňujú na projektoch v 73,4 

%, muži len v 26,6 %. Je to preto, lebo školstvo je sektor, kde je koncentrovaných 

viac žien s nižšími mzdami, čiže v ňom dochádza k rodovej segregácii. Samotní 
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študenti a študentky participovali na projektoch v nižšej miere vo všetkých 

prioritných osiach.  

 Základný cieľ OP VaV nezohľadňuje rodové hľadisko, ani priority, opatrenia 

a rámcové aktivity. V rámci ex ante analýzy bola rovnosť príležitostí vyhodnotená 

formálne.  

Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky výziev z vybraných operačných 

programov 

 Zistenia z analýzy výziev ukazujú, že prepojenia na problematiku rodovej rovnosti 

sa neukázali v žiadnej výzve ako explicitne pomenované. Naopak, výzvy sa 

zvyčajne obmedzujú na uvádzanie HP RP ako súčasť povinnosti žiadateľského 

subjektu, t.j. dôraz na napĺňanie cieľov tejto priority sa preniesol na úroveň 

projektov a  zodpovednosť za jeho napĺňanie je tak nielen prakticky, ale aj 

symbolicky ukotvená  na pleciach žiadateľských subjektov.  

 Analýza prepojenia na ciele HP RP, v prípadoch kedy ich výzvy uvádzali, ukázala, 

že väčšina týchto výziev sa vzťahuje k rozmanitým cieľom HP RP, medzi ktoré 

boli zahrnuté aj ciele na podporu rodovej rovnosti, ale aj ciele na podporu iných 

aspektov RP. Výlučne rodovej rovnosti sa venoval výrazne menší podiel výziev. 

Celkovo viac ako polovica, čiže 18 výziev (52,9 %) uvádza aspoň 1 cieľ 

vzťahujúci sa k podpore rodovej rovnosti, pričom väčšina z nich sa súčasne viaže 

aj k ďalším cieľom HP RP. Menej ako 1/4 z nich (4 z 18) sa vzťahuje výlučne  

k podpore rodovej rovnosti. 

 Celkovo bolo 27 výziev z 34 (t.j. 79 %), ktoré neuvádzajú žiadne skupiny 

z rodového hľadiska. Cieľové skupiny v analyzovaných výzvach zahrňovali ako 

inštitúcie, tak aj skupiny ľudí. V prípade osôb boli často skupiny formulované 

v generickom maskulíne (teda mužskom rode, prevažne množného, ale aj 

jednotného čísla), bez explicitného zdôraznenia, že by tieto kategórie zahŕňali ako 

mužov, tak ženy, napr. použitím dvojtvaru, či rodovo variabilnou príponou. 

 Ženy ako skupina ohrozená rodovými nerovnosťami v konkrétnych kontextoch, 

kde cieľovou skupinou mohli byť ako muži, tak aj ženy (napr. pri rozširovaní 

vzdelávacích možností, podpore zamestnanosti) sa zvyčajne neobjavovala ako 

explicitne pomenovaná súčasť cieľovej skupiny. Z hľadiska rodu boli priamo 

špecifikované cieľové skupiny iba v 5 výzvach, a to najmä s ohľadom na ženy 

z etnických minorít, resp. ženy po materskej dovolenke zo sociálne ohrozených 

komunít. V ďalších dvoch výzvach boli nepriamo formulované skupiny súvisiace 

s rodovými otázkami (osoby s rodičovskými povinnosťami). 

 Pozitívnym zistením je skutočnosť, že ak už výzva indikátory HP RP 

špecifikovala, drvivá väčšina z výziev zaradila medzi ne aj ukazovatele zamerané 

na diferencovanie údajov podľa pohlavia, resp. priamo ukazovatele sledujúce 

podporu zameranú na ciele v oblasti rodovej rovnosti. Hlbšia analýza z hľadiska 

obsahu, teda aké typy indikátorov boli vo výzvach uvádzané, ukázala, že sa 

RO/SORO najčastejšie obmedzovali na elementárne ukazovatele – t.j. zapojenie 
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– t.j. počet zapojených  žien a mužov do podporených projektov z cieľovej 

skupiny, ktoré sa objavili až v 16 prípadoch. 

 Väčšina hodnotených výziev uvádzala samostatné hodnotiace kritérium pre 

podporu HP RP (27 z 34) a v 6 prípadoch sa aspekty HP RP museli podeliť o 

spoločné kritérium s inými HP RP. Váha kritéria, ktoré bolo spojené s prínosom k 

HP RP bola v drvivej väčšine na úrovni 1. Väčšina formulácii hodnotiaceho kritéria 

(s výnimkou OP V) sa obmedzovala na skôr všeobecné, resp. rámcové 

zhodnotenie (áno/nie), t.j. neumožňovala príliš hĺbkové posúdenie prínosu k HP 

RP. 

 V drvivej väčšine prípadov ani výzva samotná a ani príručka pre žiadateľa 

neobsahovali informácie o legislatíve a politicko-strategických dokumentoch 

vzťahujúcich sa na rovnosť príležitostí a dokonca ani vzťahujúcich sa na rodovú 

rovnosť.   

 Pozitívnejšie výsledky sme zaznamenali s ohľadom na zaradenie podporných 

informácií či nástrojov, ktoré dokumentácia výziev ponúkla žiadateľským 

subjektom v súvislosti s uplatňovaním HP RP. Približne polovica (18 z 34) výziev 

odkazovala na príručku pre implementáciu HP RP, prípadne ju priamo  

v podpornej dokumentácii zaradila v elektronickej podobe (5 z nich). Necelá 

polovica teda príručku alebo priamy odkaz na ňu neobsahovala. Nepriamo sa 

k nej žiadateľské subjekty mohli dopracovať cez odkaz na Odboru rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí (www.gender.gov.sk), ktorý väčšina výziev 

obsahovala (iba tri výzvy tento základný odkaz neobsahovali). Príklady aktivít na 

podporu rodovej rovnosti sa objavili v 15 výzvach, v OP ZaSI boli zvyčajne 

prepojené na konkrétne zameranie výzvy, v OP V a OP VaV sa skôr opakoval 

paušálne rovnaký výpočet aktivít (viď príklady v relevantnej  podkapitole). V 13 

prípadoch sa objavili inštrukcie, ktoré navádzali na rodovú analýzu východiskovej 

situácie alebo potrieb cieľovej skupiny (zvyčajne cez potrebu uvádzať rodovo 

podelené dáta). Možnosť konzultovať otázky HP RP sa objavila 17 krát.  

 V ani jednej výzve sme nenašli explicitné pomenovanie či analýzu rodových 

nerovností v oblasti, na ktorú je výzva zameraná. Žiadna z výziev explicitne 

neponúkala v rámci informačných seminárov možnosť zodpovedať aj na otázky k 

HP RP. Na druhej strane polovica výziev odkazovala v podpornej dokumentácii 

na možnosť konzultovať osobitne otázky HP RP. Išlo najmä o výzvy OP V a OP 

VaV, kde sa v prípade otázok ohľadne HP RP mohli žiadatelia obrátiť najmä 

mailovou formou na RO OP vďaka uvedeným kontaktným emailom.  

 

Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky projektov z vybraných operačných 

programov  

 Väčšina projektov získala maximálny možný počet bodov za kritériá súvisiace 

s HP RP (53 %), avšak vo väčšine prípadov to nebolo viac ako 2 body (57 

projektov z 80). V prípade 10 projektov nebolo možné spracovať bodové 

http://www.gender.gov.sk/
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hodnotenie za HP RP buď pre nedostupné údaje alebo nezrovnalosti 

v dokumentácii, ktorá bola k dispozícii. Je zrejmé, že z hľadiska formálneho 

hodnotenia bol príspevok k HP RP odsunutý skôr do marginálnej pozície, čo 

dokresľuje aj skutočnosť, že v súbore sme identifikovali dokonca dva prípady, kde 

projekt za HP RP nezískal projekt žiadne body a napriek tomu boli takéto projekty 

v systéme evidované ako projekt s príspevkom k HP RP.  

 Bližšia kvalitatívna analýza uvádzaného prínosu k HP RP v projektoch ukázala, 

že najčastejšie sa projekty obmedzovali na uvádzanie iba formálne 

deklarovaného rovného prístupu všetkých k aktivitám alebo výstupom projektu, 

teda odvolávkami na všeobecný nediskriminujúci, teda rovný/rovnaký prístup 

k aktivitám/výstupom projektu bez ohľadu na pohlavie, rod, vek, národnostný či 

etnický pôvod, rodinný stav, zdravotné postihnutie a podobne. Takto formulovaný 

HP RP príspevok sme identifikovali v ¾ projektov, pričom necelá polovica 

projektov sa obmedzovala výlučne na uvádzanie tohto prístupu. Iba v necelej 

štvrtine projektov sme identifikovali referenciu, ktorá by popisovala 

znevýhodnenia, resp. východiskovú situáciu konkrétnej znevýhodnenej cieľovej 

skupiny a menej ako pätina projektov zahrnula do príspevku k HP RP návrh 

špecifických podporných aktivít alebo vyrovnávacie opatrenia pre konkrétnu 

znevýhodnenú skupinu ako súčasť projektu  

 26 projektov (29 %) s príspevkom k HP RP neuvádzalo rodové hľadisko. Na 

druhej strane väčšina projektov (59 z 90, čiže 61 %) zvyčajne zaradila do HP RP 

aj rodové hľadisko, resp. aspekt pohlavia/rodu.  Projekty, ktoré do prínosu k HP 

RP zaradili aj rodové hľadisko, prevažovali najmä v OP ZaSI, no i tu sa vyskytla 

najmenej štvrtina projektov, ktorá hľadisko rodovej rovnosti nezahrnula. Hľadisko 

rodovej rovnosti bolo v prevažnej miere aj súčasťou prínosu k HP RP v OP VaV 

(7 z 10 projektov) avšak výrazne absentovalo v OP V, kde bolo celkovo 7 z 11 

projektov, v ktorých prínos k HP RP nezahrňoval rodové hľadisko. Príklady 

stereotypných formulácii, resp. zmätočných či neadekvátnych zdôvodnení vo 

vzťahu k podpore rodovej rovnosti sme identifikovali v 6 projektoch. 

 Previazanosť projektov na konkrétne ciele HP RP bola limitovaná. Väčšina 

projektov neuvádzala žiadne prepojenie na špecifické ciele HP RP (74 projektov, 

resp. 82 %). Medzi ostatnými projektami (16 projektov, 18 %), v ktorých sme 

identifikovali previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, bolo 7 projektov (8 %), 

ktoré uvádzali prepojenie na ciele HP RP výlučne/primárne z oblasti rodovej 

rovnosti. Jeden projekt uviedol prepojenie na viac cieľov rovnosti príležitostí, 

zahŕňajúc aj ciele z oblasti rodovej rovnosti. 

 Rodovo podelené dáta spolu s čiastočnou alebo hlbšou rodovou analýzou sa 

objavili iba v 6 prípadoch (3 + 3 prípady, spolu 6,6 %). Rodovo podelené dáta bez 

hlbšej analýzy z rodového hľadiska zahrnulo 10 projektov (11 %). Absencia 

rodového hľadiska vo východiskovej situácii sa týkala najmä OP V a OP VaV. 
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 Aktivity priamo zamerané na podporu rodovej rovnosti sa objavovali v projektoch 

veľmi ojedinele. V troch prípadoch sa objavili osobitné aktivity na podporu rodovej 

rovnosti (ako vyrovnávacie opatrenia) a podobne sa tri krát objavila aj publicita a 

budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rodovú rovnosť. 

Vzdelávacie aktivity zamerané na rodovú rovnosť a výskumné aktivity a analýzy z 

rodového hľadiska sa objavili iba dva krát. Vytvorenie vzdelávacích programov s 

príspevkom k rodovej rovnosti sa objavilo iba raz. 

 Cieľové skupiny s ohľadom na znevýhodnené skupiny sa  objavili vo viac ako 71 

% projektoch (64), či už osobitne alebo ako súčasť širšieho záberu, pričom ale 

väčšina z nich (50) rodové hľadisko, resp. aspoň hľadisko pohlavia osobitne 

nezohľadnila vôbec. 

 Potreby cieľových skupín sú len veľmi zriedka popísané z rodového hľadiska, 

a ak, tak sú skôr popísané limitovane, resp. čiastočne. Viac ako tri štvrtiny 

projektov (78 %) nezahrňovalo žiadnu reflexiu potrieb cieľových skupín 

z rodového hľadiska, pričom sa to dialo najmä v OP V, kde takýto aspekt 

nezahrnul žiadny projekt, a OP VaV, kde sa to týkalo 9 z 10 projektov. 

 V 78 % projektov boli medzi MU zahrnuté aj MU rodovej rovnosti, avšak vo viac 

ako 61 % neboli dostatočne obsiahnuté všetky relevantné MU (t.j. ďalšie 

relevantné MU chýbali). Najčastejšie sa objavovali MU, ktoré možno považovať 

za ukazovatele na elementárnej úrovni, t.j. zapojenie do projektu, presnejšie 54 % 

sledovalo „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- 

ženy“ a „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov-  

muži. Všetky ostatné ukazovatele sa objavovali iba sporadicky. 

 Pri viac ako desatine projektov (13 %, 12 projektov, všetky v OP ZaSI) sme 

nemali k dispozícii žiadnu priebežnú monitorovaciu správu. Väčšina správ, ktoré 

dostupné boli sa obmedzili iba na informáciu o napĺňaní zmluvných ukazovateľov 

(69 % všetkých projektov, resp. 88 % projektov, u ktorých bola nejaká priebežná 

MS vôbec k dispozícii). 

 Publicitné výstupy vo väčšine prípadov nebolo možné identifikovať (62 % 

projektov). V ostatných prípadoch (38 projektov) sa opäť v prevažnej miere 

publicitné výstupy téme podpory rodovej rovnosti alebo rovnosti príležitostí 

explicitne nevenovali (22 z 38 projektov, t.j. 65 %). Často (13 x) sa vyskytovalo 

používanie rodovo nevyváženého jazyka (teda pomenovanie osôb, pozícií 

a profesií v mužskom rode). 

 Pri väčšine projektov (78 %) nebolo možné identifikovať formulár dobrej praxe, 

a tak sú k dispozícii iba limitované zistenia o 20 projektoch. Spomedzi týchto 

projektov prevažovali projekty, ktoré neuvádzali vo svojom formulári dobrej praxe 

žiadnu referenciu k podpore rovnosti príležitostí alebo rodovej rovnosti (17 

projektov).  

 Celkovo sa ukázalo, že takmer dve tretiny projektov (62 %) indikovalo, že 

realizácia projektu neprispela k posilňovaniu rodovej rovnosti, skôr možno hovoriť 
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o tom, že zachovávajú status quo. V prípade 6 projektov sme nadobudli 

podozrenie, že tieto projekty indikovali skôr negatívny príspevok k rodovej 

rovnosti. 

 

Vyhodnotenie prieskumu medzi prijímateľmi pomoci vo vzťahu k rodovej 

rovnosti  

 Celkovo sa do prieskumu zapojilo 241 subjektov. Medzi organizáciami, ktoré sa 

zapojili do prieskumu, dominovali inštitúcie z verejného sektora. Viac ako polovica 

(56 %) organizácií, ktoré sa zapojili do prieskumu, boli inštitúcie verejnej správy 

a ďalších 7 % predstavovali inštitúcie štátnej správy. 17 % zapojených 

predstavovali podnikateľské subjekty a iba 8 % zúčastnených boli mimovládne 

organizácie. 

 Najčastejšie sa objavili inštitúcie zabezpečujúce formálne vzdelávanie – 29 % 

(súkromné aj verejné školy až po vysokoškolský stupeň štúdia). Takmer štvrtina 

subjektov sa venovala zabezpečovaniu samosprávnych činností a služieb a 17 % 

sa venovalo súkromnému podnikaniu. Výrazný bol podiel aj bližšie 

nešpecifikovaných verejnoprospešných služieb, teda činnosti verejnej správy. 

 Z ponúkaných možností sa ani jedna organizácia neprofilovala ako organizácia, 

ktorá by sa zameriavala na výchovu k ľudským právam a ich ochranu, kde by sme 

očakávali organizácie venujúce sa témam rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti 

ako svojim hlavným témam. 

 S ohľadom na vek organizácií vzhľadom práve na dominanciu verejného sektora 

výrazne dominovali inštitúcie a organizácie, ktoré fungujú viac ako 10 rokov. 

Týchto organizácii bolo viac ako 88 % a ďalších 9 % aspoň 5 rokov. 

 Vzhľadom na podiel žien na počte ľudí, ktorí v organizáciách pracovali, môžeme 

povedať, že dominovali organizácie, v ktorých pracovali prevažne ženy. V takmer 

dvoch tretinách organizácií (63 %) bol podiel žien vyšší ako 60 %. Iba v pätine 

organizácií (22 %) bol podiel žien viac či menej vyrovnaný – teda v rozpätí od 40  

do 60 %. 

 Väčšina organizácií patrí medzi skúsené organizácie, čo sa týka projektovej práce 

ako takej, takmer polovica z nich (46 %) má skúsenosť s realizáciou viac ako 10 

projektov celkovo. Takmer tretina (31 %) dokonca viac ako 20 projektov. Osobitne 

sme sledovali aj skúsenosti s realizáciou projektov v rámci programového 

obdobia 2007 – 2013. Približne jedna štvrtina má skúsenosti iba s 1 projektom 

a viac ako tretina s 2 až 4 projektami. To znamená, že menej ako polovica (40 %) 

mala skúsenosti s 5 a viac projektami v súčasnom programovom období.  

 Organizácie, ktoré odpovedali na prieskum, realizovali projekty predovšetkým v 

OP Vzdelávanie (44 %), v Regionálnom operačnom programe (38 %)  a  OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (34 %). Až 15 % organizácií uviedlo aj projekty 

realizované v OP Výskum a vývoj, podobne v OP Životné prostredie. Najmenej 
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skúseností mali organizácie s projektami v OP Doprava (1 %) a OP Technická 

pomoc (<0 %, 1 projekt).   

 Podľa údajov od prijímateľov viac ako polovica (56 %) realizovala v programovom 

období jeden, maximálne dva projekty s príspevkom k HP RP. Tri, resp. štyri 

projekty s HP RP realizovalo 13,3 % prijímateľov, 15,4 % 5 až 9 projektov a 7,9 % 

realizovalo 10 a viac projektov s príspevkov k HP RP.   

 Z týchto projektov 43 % nerealizovalo projekt, v ktorom by sa príspevok k HP RP 

vzťahoval k otázkam pohlavia a rodu. Na druhej strane viac ako polovica, teda 57 

% uviedlo, že realizovalo najmenej 1 projekt, ktorý prispel k hľadisku pohlavie/rod, 

pričom necelá štvrtina projektov realizovala iba 1 takýto projekt a podobný podiel 

uviedol, že týchto projektov bolo 3 a viac. Hľadisko sexuálnej orientácie uviedlo 

iba 11 % projektov, ktoré uviedli aspoň jeden projekt s príspevkom k HP RP.  

 Z hľadiska prínosu projektov k špecifickým cieľom HP RP s ohľadom na rodovú 

rovnosť sa najviac organizácií prihlásilo k  zmierneniu rozdielov v zamestnanosti 

a nezamestnanosti žien a mužov (47 % organizácií). Jedna štvrtina organizácií 

deklarovala, že ich projekty prispievali k zlepšeniu mechanizmov ochrany 

a prevencie diskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným skupinám, ktorý zahŕňal aj 

rodový aspekt. 14 % prispievalo k zníženiu rodového mzdového rozdielu. Po 11 

% prispievalo prostredníctvom opatrení na zosúlaďovanie pracovného 

a rodinného života a opatrení zameraných na horizontálnu a vertikálnu rodovú 

desegregáciu. 4 % sa venovali zníženiu rizika chudoby žien a len 2 % prevencii 

a eliminácii násilia páchaného na ženách.  

 Viac ako polovica organizácií uvádza, že všetci ľudia mali rovnaké šance na 

zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na pohlavie/rod (54 %, 130 organizácií), 

pričom drvivá väčšina z nich však iné aktivity v kombinácii s touto neuviedla. 

Inými slovami, tieto organizácie z hľadiska pohlavia/rodu deklarovali formálnu 

rovnosť v prístupe k realizovaným aktivitám. Až 42 % uvádzalo, že aktivity v tejto 

oblasti nerealizovali vôbec. Ku konkrétnejším aktivitám na podporu rodovej 

rovnosti sa prihlásil iba zlomok organizácií. V 5 % organizácie realizovali 

špecifické aktivity pre ženy, v 3 % zaradili do projektov zvyšovanie povedomia, 

prevenciu v oblasti odstraňovania diskriminácie na základe pohlavia a doplnkové 

podporné služby starostlivosti o deti pre osoby s rodičovskými povinnosťami. V 2 

% organizácií sa realizovali špecifické aktivity pre matky s deťmi, v  1 % (t.j. max. 

v 2 projektoch pre každú aktivitu) sa realizovali špecifické aktivity v oblasti 

prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, resp. špecifický rodový 

výskum, resp. prípadne špecifické aktivity pre mužov. Aktivity na podporu otcov 

s deťmi sme nezaznamenali.  

 Celkovo iba 5 % organizácií spomenulo konkrétne príklady realizovaných 

projektov, ktoré sa týkali problémov rodovej nerovnosti najmä v oblasti výskumu 

a vývoja, rodového mzdového rozdielu, horizontálnej segregácie.  
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 Až 140 organizácií (čiže 58 % z celého súboru) uvádza, že v ich organizácii 

žiadne expertky ani experti nepracujú s témou rovnosti príležitostí. Drvivá väčšina 

z nich zároveň uviedla, že nepracujú ani s témou rodovej rovnosti. Inými slovami 

väčšina organizácií nemá odborné ľudské kapacity, ktoré by mali skúsenosti 

s témou rovnosti príležitostí. Celkovo bol omnoho vyšší podiel organizácií, ktoré 

uviedli, že experti a expertky v ich organizácii nepracujú s témou rodovej rovnosti 

- až 72 % organizácií (t.j. 172 z 238). S témou rodovej rovnosti pracujú experti 

a expertky iba v 28 % organizácií (66 z 238). Pri dopytovaní sa na konkrétne 

využitie odbornej podpory ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sa 

ukázalo, že priamo v projektoch odbornú podporu ľudí s expertízou v oblasti 

rovnosti príležitostí nevyužilo až 79 % (109 z 138) z týchto organizácií, ktoré 

nemajú ani vlastných odborníkov či odborníčky, čo by pracovali s témou rodovej 

rovnosti a ani s témou rovnosti príležitostí. Z celkového počtu zapojených 

organizácií do prieskumu prijímateľov predstavujú tieto organizácie viac ako 

tretinu (35 %). 

 Traja zo štyroch (78 %) nevedelo odpovedať na otázku, či je hodnotiace kritérium 

za rovnosť príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, pretože im nie je 

známy podiel bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti celkovému 

počtu bodov. Z ostatných ho väčšina považuje za adekvátne (16 % z celkového 

súboru). 

 Viac ako polovica respondentov a respondentiek uviedla, že pozná Príručku pre 

uplatňovanie HP rovnosť príležitostí (58 %). Štvrtina  (25 %) ju využila pri príprave 

viacerých častí projektového zámeru (ciele, aktivity, ukazovatele). Podobne 

necelá štvrtina (24 %) ju využilo len špecificky pri popisovaní príspevku k rovnosti 

príležitostí v žiadosti o NFP v časti 15D. Celkovo iba 12 % uviedlo, že príručku 

využívajú pri implementácii projektov a 3 % pri plánovaní rôznych projektov 

nezávisle na štrukturálnych fondoch. Ľudia, čo poznali príručku, vo väčšine 

prípadov hodnotili viaceré aspekty príručky pozitívne. Presnejšie 72 % z tých, čo 

príručku poznajú, súhlasí, resp. skôr súhlasí s tým, že príručka je zrozumiteľná, 

69 % súhlasí, resp. skôr súhlasí s tým, že bola prakticky použiteľná, a 65,5 % 

súhlasí, či skôr súhlasí s tým, že príručka zrozumiteľne objasňovala otázky 

rodovej rovnosti.   

 Témy, ktoré by si podľa respondentov a respondentiek v budúcom programovom 

období zaslúžili, aby sa im venovala vysoká pozornosť, boli najmä v oblasti 

participácie žien na trhu práce (64 %) vrátane rovného odmeňovania (66 %) a 

odstraňovanie bariér v kariérnom postupe žien (60 %), či podpory zosúlaďovania 

rodinného a pracovného života (66 %) ako aj podpora rovnomerného zdieľania 

starostlivosti o deti medzi mužmi a ženami (53 %). Vysokú prioritu väčšina 

pripísala aj prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách (64 %) a 

znižovaniu rizika chudoby u žien, najmä vo vyššom veku a u osamelých matiek 

(64 %). 
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III. Východiská, cieľová skupina a témy hodnotenia 

 

3.1. Aké sú východiskové rámce pre toto hodnotenie?  

 

Ciele rodovej rovnosti boli v programovom období 2007 – 2013 v rámci NSRR 

subsumované pod HP RP. V zmysle schváleného NSRR je globálnym cieľom HP RP 

zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám 

diskriminácie. HP RP naprieč všetkými OP podporuje predchádzanie a eliminovanie 

diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského 

vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie vytváraním 

podmienok vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich špecifické 

potreby.  

Koordinátorom HP RP sa stalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 

presnejšie Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, ktorý na tento 

účel vytvoril Podporné stredisko k rovnosti príležitostí. Neskôr bolo toto stredisko 

zrušené, pričom jednotlivé úlohy boli prerozdelené na pracovníkov a pracovníčky 

odboru, ktorý však dlhodobo zápasí s nedostatkom personálnych kapacít v tejto 

oblasti. Ešte predtým však stredisko zabezpečovalo vypracovanie a aktualizáciu 

základných dokumentov, medzi ktoré v prvom rade patril Systém koordinácie 

implementácie  HP RP (verzia 1 z novembra roku 2007), inicioval zriadenie pracovnej 

skupiny pre HP RP, v spolupráci s ktorou boli bližšie zadefinované aj  špecifické ciele 

rovnosti príležitostí, medzi nimi aj ciele rodovej rovnosti, vypracované indikátory 

a identifikovaná aj relevancia jednotlivých OP k cieľom HP RP (viď. tabuľka č. 1 SKI 

HP RP). Relevancia OP bola identifikovaná najmä s ohľadom na to, či rámcové 

aktivity a podaktivity indikovali potenciálny vplyv na rodovú rovnosť. SKI HP RP 

v prvom rade zadefinoval základné kontextové ukazovatele rovnosti príležitostí, 

vrátane ukazovateľov rodovej rovnosti pre jednotlivé ciele. Ukazovatele sa 

zadefinovali s ohľadom na stav rodových rozdielov, resp. nerovností v roku 2006 

a ako cieľové hodnoty sa nastavili miesto konkrétnych hodnôt skôr trendy smerom k 

zlepšeniu situácie v danej oblasti19. Súčasťou tohto hodnotenia je teda aj posúdenie 

týchto trendov z hľadiska vyhodnotenia, do akej miery došlo k zmierneniu 

identifikovaných rodových rozdielov, resp. nerovností. Popri kontextových 

ukazovateľoch sa zadefinovali aj merateľné ukazovatele HP RP, vrátane rodovej 

rovnosti pre jednotlivé operačné programy, najmä s ohľadom na ich členenie podľa 

pohlavia/rodu, opäť v spolupráci s pracovnou skupinou. 

Okrem toho Podporné stredisko pripravilo metodickú príručku, tak pre RO, ako aj 

pre žiadateľov/prijímateľov, ako nastaviť a implementovať rovnosť príležitostí v 

programoch a v projektoch a zabezpečilo realizovanie školenia o rovnosti príležitostí 

                                                 
19

 Príloha č. 4 SKI HP RP, dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/01/SKI-HP-RP-
7.0_pr%C3%ADloha-4.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/01/SKI-HP-RP-7.0_pr%C3%ADloha-4.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/01/SKI-HP-RP-7.0_pr%C3%ADloha-4.pdf
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pre kontaktné osoby RO a ďalších zamestnancov a zamestnankyne štrukturálnych 

fondov (sprostredkovateľské orgány pod RO). 

V zmysle SKI HP RP mali riadiace orgány v rámci programovania povinnosť 

zabezpečiť, aby sa ciele  HP RP (aj z hľadiska rodovej rovnosti) a ich implementácia 

premietli do operačných programov, programových manuálov, usmernení, do 

dopytovo orientovaných výziev a priamych vyzvaní, ich podpornej dokumentácie  

a monitorovať ich plnenie vo výročných správach.  

SKI HP RP ďalej definuje potrebu uplatňovať HP RP vrátane podpory rodovej 

rovnosti na úrovni programov a projektov, ktorú následne rozpracoval do špecifických 

metodických príručiek (viď vyššie). V zmysle týchto nastavení sú žiadatelia povinní 

označiť prípadný príspevok k HP RP v žiadosti o NFP, popísať ho a stanoviť si 

relevantné merateľné ukazovatele. Úlohou prijímateľa bolo následne sledovať  

napĺňanie týchto ukazovateľov v monitorovacích správach.  

Za obdobie 2007 – 2010 bola vypracovaná externá hodnotiaca správa, ktorá sa 

zamerala na vhodnosť nastavenia systému relevancie cieľov HP RP, ich 

dosiahnuteľnosť, na nastavenie merateľných ukazovateľov HP RP, ako aj efektívnosť 

distribučných mechanizmov tejto problematiky vo všeobecnosti. Jej záverečné 

odporúčania boli východiskom aj pre toto hodnotenie.20 Správa upozornila okrem 

iného na to, že nastavenia základných rámcov a mechanizmov uplatňovania HP RP 

v zmysle vyššie uvedeného mali však aj svoje limity, ktoré by sa dali zhrnúť 

nasledovne: 

1) Ciele rodovej rovnosti neboli v programoch a projektoch sledované osobitne, 

a preto bolo náročné podľa tohto vyselektovať ich, čo sa odrazilo aj na 

realizácii tohto hodnotenia.  

2) Stanoveniu cieľov (aj rodovej rovnosti) a k vytvoreniu celého systému 

koordinácie došlo až po schválení NSRR a OP, v ktorých nebola urobená 

(alebo len veľmi okrajovo) ex ante rodová analýza stanovených cieľov a 

zavádzaných opatrení, a preto bolo výzvou pre koordinátora HP RP adekvátne 

nastaviť ciele HP RP vrátane cieľov rodovej rovnosti. 

3) V súvislosti s definovaním merateľných ukazovateľov HP RP vrátane 

ukazovateľov rodovej rovnosti pre jednotlivé OP predstavoval zásadnú výzvu 

nedostatok rodovo členených dát, najmä na začiatku programového obdobia. 

Väčšina sledovaných ukazovateľov sa v ITMS nešpecifikovala podľa pohlavia 

a tak bola pre niektoré OP programy požiadavka sledovať využívanie aktivít 

rôznymi cieľovými skupinami náročná.  

4) Príspevok k HP RP sa často prezentoval ako dobrovoľne deklarovaná kvalita 

projektu, a to aj v rámci programov financovaných z ESF, čo indikuje 

                                                 
20

 Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-
content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_2._%C4%8Dast.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_2._%C4%8Dast.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_2._%C4%8Dast.pdf
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nedostatočne zdôrazňovaný význam tohto horizontálneho princípu, tak ako ho 

definujú relevantné usmernenia ES.21 

5) Nevýhodou bol tiež limitovaný priestor vytvorený pre žiadateľov na podporu 

príspevku HP RP – presnejšie možnosť vybrať si len jeden ukazovateľ 

výsledku HP RP pre žiadateľov, ktorí sa väčšinou obmedzovali na 

najvšeobecnejšie kvantitatívne indikátory, pričom kvalitatívne indikátory 

(zamerané na obsah projektov) ostali často nevyužité.  

 

3.2. Komu sú výsledky hodnotenia určené?  
 

Očakávame, že výsledky hodnotenia budú nápomocné predovšetkým koordinátorovi 

HP RP, ktorému by mali poslúžiť pri celkovom zhodnotení implementácie HP RP 

v súčasnom programovacom období. Zároveň môžu napomôcť pri dolaďovaní 

nastavenia systému koordinácie súvisiacich prierezových tém v budúcom 

programovom období, presnejšie stanoviť nastavenie horizontálneho princípu 

rovnosti žien a mužov tak, aby sa posilnili šance reálnym výsledkom a zmierňovaním 

rodových nerovností, ako aj upresniť, akým oblastiam sa venovať.  

Výsledky môžu zásadným spôsobom inšpirovať aj kontaktné body pre HPRP na 

jednotlivých RO/SORO v procese monitorovania záverečnej fázy, ako aj 

vyhodnocovania celkového prínosu realizovaných OP. Nápomocné môžu byť aj pre 

prípravné tímy a pracovné skupiny zodpovedné za nastavenie budúcich OP 

v ďalšom programovom období.  

 

3.3. Cieľ a témy hodnotenia  

 

Zámerom prvej fázy hodnotenia22, ktorej sa venujeme v predkladanej správe, bolo 

vykonať ad hoc (operatívne) hodnotenie v kritických oblastiach vykazujúcich 

najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle interného manuálu procedúr 

5.0 (ďalej len „IMP“) zameraných na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť). 

Základnou úlohou hodnotenia teda bolo zamerať sa na špecifické ciele v oblasti 

rodovej rovnosti s osobitným zreteľom na ciele, ktoré v zmysle posledných 2 

výročných správ vykazovali odklon od stanovených cieľov (t.j. ciele 1.1 a 1.3, iné 

nevylučujúc) a poskytnúť obraz o možných príčinách neplnenia stanovených cieľov 

HP RP v závislosti od doterajších výsledkov konkrétnych OP (s dôrazom na OP 

ZaSI). Od hodnotenia sa očakával hĺbkový prieskum identifikujúci nedostatky 

v implementácii na úrovni programov i projektov, ale aj identifikácia príkladov dobrej 

praxe a najmä formulovanie relevantných odporúčaní pre nápravu.  

                                                 
21

 Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp- 
content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf  
22

 Kompletné zadávacie podmienky pre všetky tri fázy hodnotenia predstavuje príloha č. 1 



                                             Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                      horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

31 

 

V zmysle zadávacích podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto správy, boli špecifické 

témy, na ktoré sa malo hodnotenie zamerať, nasledovné:  

1) Zhodnotenie výsledkov implementácie cieľov a špecifických cieľov HP RP 

zameraných na rodovú rovnosť z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov 

a kvality realizovaných projektov. 

2) Zhodnotenie príčin neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na 

rodovú rovnosť (aj na základe výskumu), stanovenie odporúčaní na nápravu, 

vypracovanie prípadových štúdií.   
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IV.  Prístup, metodológia a obmedzenia 

 
Dva základné prístupy, ktoré sme v rámci realizovaného hodnotenia využili, bola 

analýza sekundárnych zdrojov – teda analýza dostupnej dokumentácie a druhým 

prístupom bola komplementárna analýza zameraná na kľúčové primárne zdroje 

informácií.  

 

V prvej fáze hodnotenia sme sa zamerali na analýzy relevantnej dokumentácie, t.j. 

analýzu sekundárnych zdrojov (známu aj ako „desk-review“). Zámerom analýzy 

dostupnej dokumentácie bolo vyhodnotiť efektívnosť implementácie HP RP ako takej  

v rámci vybraných operačných programov. Do analýzy sekundárnych zdrojov sme 

zaradili dokumentáciu dostupnú na troch základných úrovniach:  

a) programová dokumentácia na úrovni  operačných programov (predovšetkým 

znenie operačných programov, programové manuály, výročné správy 

o vykonávaní operačných programov a pod.),  

b) dokumentácia na úrovni výziev na predkladanie dopytovo orientovaných 

projektov v rámci OP (znenie výziev, príručky pre žiadateľov atď.),  

c) dokumentácia  na úrovni realizovaných projektov – zahŕňajúc ako národné, tak 

aj dopytovo orientované projekty (údaje zo žiadostí o NFP a ITMS)23, 

d) ostatná dokumentácia na podporu analýzy širšieho kontextu (napr. štatistické 

údaje podporujúce analýzu kontextových ukazovateľov HP RP). 

Jednotlivé okruhy analyzovaných aspektov vykonaných na základe analýzy 

dostupných dokumentov bližšie približujú nasledované podkapitoly.  

V ďalšej fáze sme sa zamerali na analýzu primárnych zdrojov, t.j. informáciu od 

tých, čo realizovali schválené projekty, t.j. prijímateľov pomoci. Zámerom bolo získať 

komplementárne informácie k analýze dokumentov z perspektívy relevantných 

primárnych zdrojov, t.j. z pohľadu ľudí zapojených priamo do realizácie projektu, 

zodpovedných za koordináciu a manažment riadenia konkrétnych projektov, ktoré sa 

prihlásili k príspevku k HP RP. K tomuto účelu sme využili dotazníkovú metódu, ktorá 

poslúžila na zrealizovanie kvalitatívno-kvantitatívneho prieskumu medzi prijímateľmi 

pomoci z prostriedkov EÚ  v programovom období 2007- 2013 (viď objasnenie ďalej). 

Zamerali sme sa výlučne na tých prijímateľov, ktorých projekty sa vo svojich 

žiadostiach o nenávratný finančný príspevok prihlásili k podpore HP RP. 

 

4.1. Analýza kontextových ukazovateľov cieľov rodovej rovnosti 

 

V prvej časti sme využili metódu rodovej analýzy kontextových ukazovateľov rodovej 

rovnosti, tak ako boli pri jednotlivých relevantných cieľoch rodovej rovnosti uvedené 

                                                 
23

 ITMS je vládny informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a 
monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. http://sk.wikipedia.org/wiki/ITMS  

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0truktur%C3%A1lne_fondy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A9zny_fond
http://sk.wikipedia.org/wiki/ITMS
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v SKI HP RP. Ukazovatele sme sa snažili doplniť o ďalšie, ktoré by mohli vypovedať 

o danej oblasti. Sledovali sme obdobie vývoja týchto ukazovateľov od roku 2004 až 

po rok 2013 (v prípadoch, kde boli údaje k dispozícii, prípadne po rok 2012) 

a následne sme analyzovali tento trend v porovnaní s rokom 2006, keďže v roku 

2007 sa spustilo programové obdobie a my sme chceli popísať, či sa situácia 

v danom cieli zlepšila, alebo zhoršila, resp. sa nemení a v ďalších častiach prepojiť 

výsledky s tým, ako k zmene mohli prispieť a prispeli štrukturálne fondy 

prostredníctvom svojich operačných programov. Snažili sme sa jasne ukázať 

pretrvávajúce, resp. meniace sa rodové rozdiely prostredníctvom prehľadných 

grafov.  Sledovali sme teda nasledovné oblasti: 

 Ciele 1.1 zamerané na rodové rozdiely v zamestnanosti a nezamestnanosti, teda 

na trhu práce. 

 Ciele 1.2 zamerané na vplyv na starostlivosť o deti a blízkych, na ekonomickú 

aktivitu žien a ich zamestnanosť, neplatenú prácu, rozdelenie času v práci a v 

domácnosti.   

 Ciele 1.3 zamerané na ekonomickú nezávislosť žien, ktorú dokumentuje rodový 

mzdový rozdiel, rodová segregácia v sektoroch a povolaniach, ako aj zastúpenie 

na úrovni SZČO, podnikateliek, výskumníčok a v rozhodovacích pozíciách vo 

firmách.  

 Ciele 1.4 sa zameriavajú na indikátory feminizácie chudoby, najmä miera rizika 

chudoby,  dôchodky, ale aj problémy s bývaním, na osamelých rodičov, špecificky 

starších žien.  

 Ciele 1.5 sa špecificky venujú vývoju v problematike násilia páchaného na 

ženách, sumarizáciu toho, aké výskumy sa urobili, kam sa výsledky posunuli.  

 Cieľ 4 sa zameriava na opatrenia zamerané na antidiskrimináciu, v tomto prípade 

z dôvodu pohlavia/rodu, a to prostredníctvom prieskumov Eurobarometer, ktoré 

ukazujú, ako sa tento fenomén vníma v slovenskej spoločnosti (či sa zvýšilo ich 

povedomie o tejto téme aj napr. prostredníctvom štrukturálnych fondov).  

 

4.2. Analýza základného nastavenia a dosiahnutých výsledkov 

v merateľných ukazovateľoch rodovej rovnosti na úrovni OP 

 

V ďalšej časti sme použili metódu rodovej analýzy OP, programových manuálov 

a výročných správ na úrovni jednotlivých OP, pričom našim cieľom bolo v zmysle 

zadávacích podmienok preskúmať stav plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti a výsledkov, ktoré 

dosiahli. Pozreli sme sa na výsledky dosiahnuté z hľadiska merateľných 

ukazovateľov rodovej rovnosti jednotlivých OP, či a akým spôsobom potenciálne 

prispeli k trendom tak, ako ich predvídali kontextové ukazovatele HP RP, resp. sme 

overovali možné riziká negatívneho dopadu na prehlbovanie rodových rozdielov. 
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Špecificky v programoch financovaných z ESF sme sa pozreli aj na účastníkov 

projektov (povinnosť, ktorú zadefinovalo nariadenie č. 1081/2006 o ESF) a ako 

prispeli k uplatňovaniu rodového hľadiska a špecifickým opatreniam rodovej rovnosti 

z hľadiska výročných správ.  

Ďalej sme sa usilovali zistiť, či v rámci vybraných OP boli zrealizované ex-ante 

rodové analýzy, či zahŕňajú konkrétne ciele a rámcové aktivity, cieľové skupiny, ktoré 

sa týkajú problematiky rodovej rovnosti. Posudzovali sme osobitne časť venovanú 

horizontálnej priorite rovnosť príležitostí a to najmä s ohľadom na jej previazanosť na  

špecifiká daného OP.  

 

4.3. Analýza dopytovo orientovaných výziev vo vybraných OP z hľadiska 

cieľov rodovej rovnosti 

 

Ďalším okruhom, na ktorý sme sa zamerali pri analýze dostupnej dokumentácie, bola 

analýza vyhlásených výziev vo vybraných operačných programoch. Cieľom analýzy 

výziev bolo v zmysle zadávacích podmienok preskúmať stav plnenia, resp. príčin 

neplnenia cieľov HP RP prostredníctvom implementácie operačných programov 

a výsledkov, ktoré dosiahli, s dôrazom na OP ZaSI. Po konzultácii s koordinátorom 

HP RP sme rozšírili tento výber na tri operačné programy s najvyšším potenciálom 

pre podporu HP RP, špecificky na podporu rodovej rovnosti, t.j. OP podporujúce 

posilňovanie kapacít pre znalostnú ekonomiku, zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu. 

Išlo o nasledovné operačné programy: 

 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 Operačný program Vzdelávanie  

 Operačný program Výskum a vývoj  

 

Samotnú analýzu sme zrealizovali na  náhodne vybranej vzorke výziev z troch 

vybraných programov. Metódu výberu vzoriek, ako aj metodológiu samotnej analýzy 

výziev predstavíme v nasledujúcich častiach. 

 

4.3.1.  Metodológia výberu vzorky výziev vo vybraných OP  

 

Pre výberovú analýzu vzorky výziev sme sa zamerali na dopytovo orientované výzvy  

podľa príslušnej prílohy poslednej dostupnej výročnej správy o vykonávaní. V zmysle 

tejto prílohy sme sa sústredili iba na výzvy uzavreté bez ohľadu na počet 

zazmluvnených alebo schválených projektov. V prípade operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej OP ZaSI) sme základný zoznam riadne 

ukončených výziev vypracovali bola prílohy č. 2a Výročnej správy OP Zamestnanosť 

a Sociálna inklúzia 2013. V prípade OP Vzdelávanie to bola príloha č.2 vo Výročnej 
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správe za rok 2013 a v OP Výskum a vývoj (ďalej OP V a OP VaV) tiež príloha č.2 vo 

Výročnej správe za rok 2013.   

Z takto vypracovaného zoznamu výziev sme v rámci príslušných operačných 

programov náhodne vybrali 25 % vzorku výziev na analýzu v členení podľa opatrení, 

t.j. 25 % vzorku sme aplikovali v rámci každého opatrenia v danom operačnom 

programe osobitne. Ak v danom opatrení príslušného programu boli vyhlásené 

najviac 4 výzvy alebo menej výziev, vybrali sme najmenej 1 výzvu na analýzu. Na 

náhodný výber sme použili nástroj RandomChooser,24 V prípadoch, keď bolo v rámci 

opatrenia v príslušnom programe viac vyhlásených výziev ako 4, vypočítali sme 25 % 

vzorku z celkového počtu výziev v danom opatrení a na výber náhodnej vzorky sme 

použili nástroj RandomizeList.25 Nasledujúce tabuľky ilustrujú aplikovanie týchto 

postupov na jednotlivé OP.  

 

Tabuľka č. 1 Celkový počet výziev a výpočet výberovej vzorky pre OP ZaSI:  
Prioritná os a opatrenie Počet výziev Výpočet vzorky 25 % 

Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov 

a podpory podnikania 

11 riadne 

ukončených výziev 

vzorka 25 % = 2.75 

zaokrúhlené na 3 výzvy 

Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením alebo soc. vylúčených prostredníctvom 

rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity 

13 riadne 

ukončených výziev 

vzorka 25 % = 3,25 = 4 

výzvy 

Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v 

prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených 

skupín na trh práce s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity 

4 riadne ukončené 

výzvy 
vzorka 25 % = 1 výzva 

Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného 

života 

2 riadne ukončené 

výzvy 
vzorka 25 % = 1 výzva 

Prioritná os 3 - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK 

Opatrenie 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia 

zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú 

spoločnosť 

2 riadne ukončené 

výzvy 
vzorka 25 % = 1 výzva 

Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a 

zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom 

samosprávnom kraji 

4 riadne ukončené 

výzvy 
vzorka 25 % = 1 výzva 

                                                 
24

 Nástroj RandomChoooser je k dispozícii na webovskej stránke http://www.mauvecloud.net/randomchooser.html. Nástroj 
umožňuje vybrať náhodne jednu položku z poskytnutého zoznamu.  
25

 Nástroj RandomizeList je k dispozícii na webovskej stránke  http://www.randomizelist.com/. Nástroj umožňuje zoradiť zoznam 
položiek do náhodného poradia. Do nástroja sme vložili zoznam výziev príslušného opatrenia v poradí, tak, ako boli uvedené v 
prílohe výročnej správy. Nástroj ich následne vhodne premiešal a z takto náhodne preusporiadaného zoznamu sme následne 
vybrali príslušný počet výziev na prvých miestach poradia (napr. prvú, druhú a tretiu výzvu, podľa toho, ako to indikoval 
potrebný počet na naplnenie 25 % vzorky pre dané opatrenie). 

http://www.mauvecloud.net/randomchooser.html
http://www.randomizelist.com/
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Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných 

verejnou správou a neziskovými organizáciami 

3 riadne ukončené 

výzvy 
vzorka 25 % = 1 výzva 

Celkový počet 38 výziev 12 výziev 

 
Tabuľka č. 2 Celkový počet výziev a výpočet výberovej vzorky pre OP V  

Prioritná os a opatrenie Počet výziev Výpočet vzorky 25 % 

Prioritná os 1  - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

 Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
8 riadne 

ukončených výziev  
vzorka 25 % = 2 výzvy 

 Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory 

rozvoja vedomostnej spoločnosti 

7 riadne 

ukončených výziev  

vzorka 25 % = 1,75 

zaokrúhlene 2 výzvy 

Prioritná os 2  -  Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

 Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 
4 riadne ukončené 

výzvy  
vzorka 25 % = 1 výzva  

 Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 
8 riadne 

ukončených výziev  
vzorka 25 % = 2 výzvy 

Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

 Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít 

4 riadne ukončené 

výzvy  

vzorka 25 % = 1 výzva, 

vzhľadom na zameranie 

na MRK bola do vzorky 

zahrnutá + 1 výzva, spolu 

2 výzvy   

 Opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s 

osobitými vzdelávacími potrebami 

 1 riadne 

ukončená výzvy 
 1 výzva  

Prioritná os 4  - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 

 Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre 

Bratislavský kraj 

5 riadne 

ukončených výziev  

vzorka 25 % = 1,25 

zaokrúhlene 1 výzva   

 Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti 

Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja 

vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania 

4 riadne ukončené 

výzvy  
vzorka 25 % = 1 výzva  

Celkový počet  41 výziev  12 výziev 

 
Tabuľka č. 3 Celkový počet výziev a výpočet výberovej vzorky pre OP VaV  
Prioritná os a opatrenie Počet výziev Výpočet vzorky 25 % 

Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja 

 Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja 

2 riadne ukončené 

výzvy  
vzorka 25 % = 1 výzva 

Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja 

 Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk 

výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 

nadregionálnej spolupráce 

3 riadne ukončené 

výzvy  
vzorka 25 % = 1 výzva 

 Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných 11 riadne Vzorka 25 % = 2,75 
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výskumom a vývojom do praxe ukončených výziev zaokrúhlene 3 výzvy  

Prioritná os 3 - Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

 Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

0 riadne 

ukončených výziev   
vzorka 25 % = 0  

Prioritná os 4  - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 

 Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk 

výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v 

Bratislavskom kraji 

4 riadne ukončené 

výzvy  
vzorka 25 % = 1 výzva 

 Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných 

výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 

9 riadne 

ukončených výziev 

Vzorka 25 % = 2,25 

zaokrúhlene 3 výzvy  

Prioritná os 5 -  Infraštruktúra vysokých škôl 

Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a 

modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu 

5 riadne 

ukončených výziev 

Vzorka 25 % = 1,25 

zaokrúhlene 1 výzva  

Celkový počet  34 výziev  10 výziev 

 

Jednotlivé zoznamy ukončených výziev spolu s označením následne vybraných 

výziev poskytuje príloha č. 1. Celkovo sme do analýzy vybrali 34 výziev za tri OP, 

v ktorých sme identifikovali celkovo 113 ukončených výziev na dopytovo orientované 

projekty. Pôvodný plán 25 % vzorky sa tak navýšil na 30 %, čo spôsobili najmä 

opatrenia s malým počtom výziev (2-3, kde sme do vzorky museli vybrať aspoň jednu 

výzvu). Z týchto 34 vybraných výziev 12 z nich bolo z OP ZaSI, (pokrývajúc 31 % 

z ukončených výziev ku koncu roka 2013 v tomto OP), 12 výziev z OP V (pokrývajúc 

29 % ukončených v tomto OP)  a 10 výziev z OP VaV (pokrývajúc 29,4 % z riadne 

ukončených výziev v danom OP).  

4.3.2  Metodológia analýzy vzorky výziev vo vybraných operačných 

programoch  

 

Cieľom analýzy výziev bolo posúdiť súčinnosť dokumentácie výzvy, t.j. základného 

balíka výzvy vo vzťahu k podpore implementácie HP RP, pričom pre potreby tejto 

fázy hodnotenia sme sa sústredili predovšetkým na rovnosť príležitostí z hľadiska 

rodovej rovnosti.  Pre analýzu vzorky výziev vo vybraných operačných programoch 

sme vypracovali hodnotiacu maticu, pomocou ktorej sme zbierali a analyzovali dáta 

o jednotlivých výzvach. Matica, resp. hodnotiaci dotazník okrem základných údajov 

zahŕňala 5 základných oblastí a jeden doplnkový okruh.  

1. Zameranie výzvy 

2. Cieľové skupiny 

3. Merateľné ukazovatele HP RP 

4. Hodnotiace kritériá 

5. Obsahová podpora RR a RP  

6. Správa o vyhodnotení výzvy 
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V časti Zameranie výzvy sa posudzovalo zameranie výzvy (ciele, špecifické ciele, 

rámcové a oprávnené aktivity) a ich relevancia k podpore rodovej rovnosti. Skúmali 

sme aj relevanciu k cieľom HP RP, tak, ako sú uvedené v SKI HP RP (Verzia 7.0). 

V časti Cieľové skupiny sme skúmali do akej miery boli uvádzané cieľové skupiny 

vo výzve špecifikované z hľadiska rodu. V časti Merateľné ukazovatele sme skúmali 

podporu HP RP prostredníctvom relevantných merateľných ukazovateľov HP RP, 

pričom osobitnú pozornosť sme venovali ukazovateľom na sledovanie podpory 

rodovej rovnosti. V časti Hodnotiace kritériá sme skúmali váhu, ktorú mali kritériá 

hodnotiace prínos podaných žiadostí o NFP k rovnosti príležitostí, prípadne rodovej 

rovnosti, ak sa to ukázalo byť relevantné. Posledná základná oblasť, na ktorú sme sa 

pozreli, bola obsahová podpora uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 

prostredníctvom HP RP. V tejto časti sme sa zamerali na informácie nad rámec 

základných informácií poskytnutých v základných programových dokumentoch t.j. 

skúmali sme kvalitu vecnej podpory prostredníctvom informácií zapracovaných do 

základnej dokumentácie výzvy (znenie výzvy alebo špecifikácie výzvy, podporné 

informácie v príručkách pre žiadateľov o NFP, resp. v ostatnej podpornej 

dokumentácii). Doplnkovou oblasťou bola časť venovaná správam o vyhodnotení 

výzvy. Ak bola táto správa verejne dostupná, overili sme, do akej miery je podpora 

implementácie HP RP v správe zohľadnená, vrátane informácií o podpore rodovej 

rovnosti. Úplnú maticu je možné si pozrieť detailne v prílohe č. 2.  

Predmetom analýzy boli nasledovné typy dokumentácie obsiahnutej v balíku 

dopytovo orientovaných výziev:  

 Výzva, prípadne špecifiká výzvy vrátane príloh v podobe formulárov žiadosti 

o NFP, opisu projektu a pod. 

 Príručka pre žiadateľov o NFP a relevantné prílohy, ako napr. merateľné 

ukazovatele, vzor zmluvy, čestné vyhlásenia, ale aj podporné prílohy (napr. 

príručka HP RP, metodologické usmernenia atď.) 

 Hodnotiace kritériá  

 Informácia o informačných seminároch  

 Správa o vyhodnotení výzvy (ak bola verejne dostupná) 

 Súbory častých otázok a odpovedí (ak boli osobitne spracované k predmetnej 

výzve) 

 Ostatná súčasť podpornej dokumentácie.  

Predmetom analýzy vo výzve nebol operačný program ani programový manuál 

operačného programu, ani manuál publicity, nakoľko tieto dokumenty sú spoločné 

pre všetky výzvy a sú predmetom analýzy základného nastavenia programov v rámci 

hodnotenia pokroku na úrovni NSRR.  
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4.4.  Analýza realizovaných projektov vo vybraných OP z hľadiska 

plnenia cieľov rodovej rovnosti  

 

Poslednou čiastkovou analýzou, v ktorej sme využili prístup analýz dokumentov, teda 

analýzu sekundárnych zdrojov, bola analýza zrealizovaných projektov. Podobne ako 

v prípade výziev, aj tu sme analyzovali výberovú vzorku projektov vo vybraných 

operačných programoch. Vychádzajúc zo zadávacích podmienok sme sa najprv 

zamerali na analýzu stavu plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP s dôrazom na 

OP ZaSI. Po konzultácii s koordinátorom HP RP sme rozšírili tento výber celkovo na 

tri operačné programy s najvyšším potenciálom pre podporu HP RP, resp. rodovú 

rovnosť osobitne, t.j. programy posilňujúce kapacity pre znalostnú ekonomiku, 

zamestnanosť a sociálnu inklúziu.  

Išlo o nasledovné operačné programy 

 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 Operačný program Vzdelávanie  

 Operačný program Výskum a vývoj 

V nasledujúcej časti objasníme metodológiu výberu vzoriek aj metodológiu 

aplikovania na samotnú analýzu projektovej dokumentácie.  

4.4.1  Metodológia výberu vzorky projektov vo vybraných operačných 

programoch  

 

Na analýzu projektov sme si vybrali dva typy výberovej vzorky. Jednu predstavovala 

náhodne generovaná vzorka projektov s príspevkom k HP RP naprieč všetkými 

opatreniami vo vybraných operačných programoch. Druhou bola tematicky zameraná 

výberová vzorka projektov, ktoré boli vyhodnotené na základe dostupných informácii 

ako projekty s potenciálne významným prínosom k rovnosti príležitostí, obzvlášť 

k oblasti rodovej rovnosti.  

 

Náhodné výberové vzorky  
Základný súbor pre výber náhodnej vzorky predstavoval zoznam zazmluvnených 

riadne ukončených projektov s deklarovaným príspevkom k HP RP, ktorý bol v rámci 

daného operačného programu vygenerovaný zo systému ITMS v júni 2014. Kritérium 

riadne ukončeného projektu malo za cieľ umožniť posúdenie nastavenia projektu ako 

takého, ale aj samotného procesu realizácie a najmä dosiahnutých výsledkov, 

prípadné dopady daného projektu. Do vzorky sme zaradili 5 % projektov zo 

základného súboru, a to v rámci každého opatrenia príslušného OP osobitne. 

V prípade, že by 5 % vzorka numericky nebola dostatočná vzhľadom na obmedzený 

počet ukončených projektov v danom opatrení, boli zo základného súboru v rámci 
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tohto opatrenia náhodne vybrané 1 až 2 projekty do náhodnej vzorky. Na náhodný 

výber sme využili funkciu RAND v programe MS Excel26.  

 

Tabuľka č. 4 Výpočet náhodnej vzorky OP ZaSI 

Opatrenia Počet ukončených projektov  Výpočet vzorky 5 % konečná vzorka 

opat 1.1 11 0,55 2 

opat 1.2 295 14,75 15 

opat 2.1 404 20,2 20 

opat 2.2 47 2,35 3 

opat 2.3 opatrenie bolo vybrané do tematickej vzorky 

opat 3.1 11 0,55 2 

opat 3.2 opatrenie bolo vybrané do tematickej vzorky 

opat 3.3 3 0,15 1 

opat 4.1 70 3,5 4 

Súčet 841 42,75 47 

 

Tabuľka č. 5 Výpočet náhodnej vzorky OP V 

opatrenia Počet ukončených projektov  Výpočet vzorky 5 % konečná vzorka 

opat 1.1 0 0 0  

opat 1.2 13 0,65 3 

opat 2.1 1 0,05 1  

opat 2.2 0 0 0  

opat 3.1 8 0,4  2 

opat 3.2 1 0,05  1 

opat 4.1 0 0  0 

opat 4.2 1 0,05 1 

Súčet 24 1,2  8 

 

Tabuľka č. 6 Výpočet náhodnej vzorky OP VaV 

opatrenia Počet ukončených projektov  Výpočet vzorky 5% konečná vzorka 

opat 1.1 0 0 0 

opat 2.1 6 0,3  2 

opat 2.2 36 1,8  4 

                                                 
26

 Projekty zoradené podľa čísla ITMS sme rozdelili na osobitné hárky podľa opatrení. Projektom v príslušnom opatrení sme 
funkciou RAND priradili náhodne vygenerované číslo. Následne sme projekty opäť zoradili, tentokrát podľa náhodne 
generovaného čísla funkciou RAND a to od najmenšieho po najväčšie. Podľa počtu projektov potrebných pre naplnenie 5 % 
vzorky (viď príslušné tabuľky) sme z takto získaného „náhodného“ poradia vybrali prvých X projektov, pričom X reprezentuje 
príslušný počet pre naplnenie 5 % vzorky. 
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opat 3.1 0 0 0  

opat 4.1 4 0,2  1 

opat 4.2 25 1,25 2  

opat 5.1 3 0,15 1 

Súčet 74 3,7  11 

 

Zoznamy vybraných projektov do náhodnej vzorky podľa jednotlivých OP približuje 

príloha č. 3a.  

 

 

Tematické výberové vzorky  
Ako sme uviedli vyššie, zámerom tematicky zameranej výberovej vzorky projektov 

bolo zohľadniť projekty, ktoré predstavujú potenciálne významný príspevok k rovnosti 

príležitostí. Takto zameraný výber si kládol za cieľ pomôcť analyzovať a objasniť 

najmä príklady dobrej praxe. Projekty vybrané do tejto vzorky neboli vyberané 

náhodne, ale na základe ich relevancie k podpore rovnosti príležitostí s osobitnou 

pozornosťou venovanou problematike rodovej rovnosti. Tematickú vzorku sme 

identifikovali prostredníctvom informácií poskytnutých vo výročných správach 

operačných programov, prípadne sme do nej zaradili projekty z konkrétneho 

opatrenia, ktoré boli obsahovo explicitne zamerané na otázky rovnosti príležitostí, 

resp. rodovej rovnosti, pričom sme zohľadnili dopytovo orientované, ako aj národné 

projekty.  

V prípade Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia základ 

tematickej vzorky tvorí zoznam riadne ukončených projektov “riešiacich problematiku 

rovnosti príležitostí”, ako ich uvádza výročná správa OP ZaSI 2013 (pracovná verzia, 

tabuľka č. 4.3/4, s. 150) ako aj všetky riadne ukončené projekty v opatrení 2.2 a 3.2 

v celkovom počte 14 projektov, ďalej tematicky vybrané 4 projekty z opatrenia 2.127 

a ukončené národné projekty so zameraním, ktoré sme vyhodnotili ako relevantné aj 

pre podporu rodovej rovnosti. Celkovo bolo do tematickej vzorky vybraných 16 DOP 

a 8 NP projektov.  

V prípade Operačného programu Vzdelávanie tvorí základ tematickej vzorky 

zoznam národných projektov, ktoré vo všetkých prípadoch zatiaľ neboli ukončené 

a indikujú možný vplyv na rovnosť príležitostí, resp. na rodovú rovnosť vzhľadom na 

svoje ciele, cieľové skupiny a zameranie. Celkovo boli do tematickej vzorky v OP 

V vybrané 3 národné projekty.   

Zoznamy vybraných projektov do tematickej vzorky podľa jednotlivých OP približuje 

príloha č. 3b. 

 

                                                 
27

 Projekty do tejto tematickej vzorky boli boli zaradené na základe zoznamu projektov „riešiacich problematiku rovnosti 
príležitostí”, ako ich uvádza výročná správa OP ZaSI 2013 (pracovná verzia, tabuľka č. 4.3/4, s. 150) 
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4.4.2  Metodológia analýzy výberovej vzorky projektov vo vybraných 

operačných programoch  

 

V rámci analýzy vzorky projektov bolo naším zámerom skúmať kvalitu a komplexnosť 

implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí na úrovni projektov vo 

vybraných operačných programoch. Vzhľadom na zameranie predmetnej správy sme 

sa sústredili predovšetkým na podporu tých aspektov rovnosti príležitostí, ktoré sa 

viažu k rodovej rovnosti. Pre analýzu vzorky projektov v troch vybraných operačných 

programoch sme vypracovali hodnotiacu maticu, pomocou ktorej sme zbierali 

a analyzovali dostupné informácie o dizajne, procese implementácie a dosiahnutých 

výsledkoch jednotlivých projektov, tak ako ich reflektuje dokumentácia v systéme 

ITMS. Tú istú maticu sme aplikovali na náhodné aj tematické výberové vzorky 

projektov. Matica, resp. hodnotiaci dotazník okrem základných údajov zahŕňala 

niekoľko oblastí:  

1. Základné informácie 

2. Formálne hodnotenie projektu za HP RP 

3. Cieľ - zameranie projektu 

4. Východisková situácia 

5. Aktivity v projekte 

6. Cieľové skupiny 

7. Merateľné ukazovatele 

8. Výsledky projektu - monitorovacie a záverečné správy 

9. Publicita 

10. Záverečné zhodnotenie 

Časť Základné informácie umožnila základnú identifikáciu a kategorizáciu projektov. 

Časť Formálne hodnotenie projektu za HP RP mapovala popis príspevku k HP RP, 

jeho kvalitu, ale aj relevanciu formálneho hodnotenia HP RP, ktoré projekt v procese 

hodnotenia získal. Posúdili sme aj kvalitu popísaného príspevku k HP RP z pohľadu 

rodovej rovnosti. Časť Cieľ - zameranie projektu  posudzovala zohľadnenie prínosu 

k HP RP a k rodovej rovnosti cez ciele projektu, t.j. do akej miery je relevantné 

prepojenie cieľov s deklarovanou podporou HP RP a špecificky rodovej rovnosti ako 

aj prepojenie na konkrétne ciele HP RP podľa SKI HP RP. Časť Východisková 

situácia skúmala zohľadnenie hľadiska, RP resp. rodovej rovnosti do analýzy 

východiskovej situácie projektu. Časť Aktivity v projekte mapovala podporu 

implementácie HP RP prostredníctvom konkrétnych aktivít so špecifickým 

zameraním na typy aktivít zacielených na podporu rodovej rovnosti, resp. 

odstraňovanie rodových nerovností. Skúmali sme osobitne aj prítomnosť špecifických 

vyrovnávacích opatrení. V časti Cieľové skupiny sme sledovali diferencovanosť 

cieľových skupín a osobitne či, a do akej miery sú zohľadnené cieľové skupiny 

z hľadiska rodu, vrátane zohľadnenia špecifických potrieb cieľových skupín 

z rodového hľadiska. V časti Merateľné ukazovatele sme mapovali využitie 
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merateľných ukazovateľov HP RP podľa SKI HP RP. Časť Výsledky projektu si kládla 

za cieľ preskúmať, do akej miery dostupné monitorovacie správy o dosiahnutých 

výsledkoch reflektovali aj prínos k HP RP, špeciálne z hľadiska podpory rodovej 

rovnosti. Predposledná časť Publicita skúmala kvalitu podpory princípov rovnosti 

príležitostí a rodovej rovnosti v rámci publicitných činností realizovaných na podporu 

realizácie projektu. V časti Záverečné zhodnotenie bol zhodnotený celkový prínos 

projektu k posilňovaniu rodovej rovnosti na základe zistení, ktoré priniesla analýza 

dostupnej dokumentácie daného projektu. Kompletnú maticu približuje príloha č. 3c.  

 

Predmetom analýzy bola dostupná dokumentácia získaná za asistencie koordinátora 

HP RP zo systému ITMS a verejne dostupné informácie, ako napr. webstránka 

žiadateľa, resp. SORO/RO vo vzťahu k danému projektu, ak boli relevantné 

a dostupné. Zoznam skúmaných dokumentov zahŕňal:   

 Informácie z ITMS ako  

o Cieľ a špecifické ciele projektu  

o Východisková situácia 

o Očakávaná situácia po skončení projektu  

o Spôsob realizácie (aktivity) 

o Zdôvodnenie realizácie 

o Popis príspevku k HP RP (rovnosť príležitostí) 

o Udržateľnosť  

o Merateľné ukazovatele – vrát. ukazovateľov HP RP  

 Žiadosť o NFP a príloha Opis projektu (ak boli k dispozícii)  

 Monitorovacie správy priebežné, záverečná monitorovacia správa a dopadové 

správy (tzv. MS následne)  

 Matica účastníkov projektu (povinná pre projekty z ESF) 

 Výstupy publicity a formulár dobrej praxe (ak boli k dispozícii) 

 Verejne dostupné informácie (webstránky projektu, iné dostupné stránky 

s informáciami o projekte – ako SORO/RO stránky či iné publicitné výstupy) 

 

4.5  Prieskum medzi prijímateľmi pomoci v programovacom období 2007-

2013 

 

Prístup analýzy primárnych zdrojov sme využili pri získavaní komplementárneho 

obrazu o realizovaných projektoch s príspevkom k HP RP zo strany prijímateľov 

pomoci. Našim zámerom bolo získať informácie priamo od tých, ktorí priamo realizujú 

projekty prispievajúce k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí v širšom spektre 

NSRR, pričom ako hlavnú metódu sme využili dotazníkový prieskum zmiešavajúci 

položky zisťujúce ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne typy údajov. Realizácia 
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prieskumu by nebola možná bez úzkej spolupráce s Koordinátorom HP RP 

a príslušnými RO/SORO, ktorá umožnila cielene zapojiť do prieskumu tých 

prijímateľov pomoci z programového obdobia 2007-2013, ktorí realizovali projekty 

s príspevkom k HP RP. Prieskum bol vystavaný tak, aby prispel k hodnoteniu 

všetkých troch fáz, ktoré sú súčasťou zadania externého hodnotenia, t.j. a)  

zhodnotenie uplatňovania HP RP so zameraním na rodovú rovnosť (rovnosť mužov 

a žien), b) zhodnotenie uplatňovania HP RP so zameraním na zdravotné postihnutie 

a vek a v neposlednej rade poskytnúť aj vhľad, ktorý by prispel k záverečnému 

aspektu hodnotenia: c) strategické hodnotenie uplatňovania HP RP. Predmetom tejto 

hodnotiacej správy budú zistenia pre prvú fázu hodnotenia – teda otázky 

uplatňovania HP RP so zameraním na rodovú rovnosť.  

 

 

4.5.1  Metodológia prieskumu medzi  prijímateľmi pomoci v programovacom 

období 2007-2013  

 

Na prieskum medzi prijímateľmi pomoci z programového obdobia 2007-2013 sme 

vybrali online dotazníkový prieskum. Dotazník bol vypracovaný hodnotiacim tímom 

so skúsenosťami v podobných prieskumoch a následne prekonzultovaný v spolupráci 

s koordinátorom HP RP (Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny – Odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí). Sfinalizovaný dotazník bol sprístupnený 

online (pomocou nástroja Google Docs) na adrese http://goo.gl/RfkukM. Následne 

koordinátor HP RP v spolupráci s kontaktnými bodmi pre HP RP na jednotlivých 

riadiacich orgánoch zariadil distribúciu medzi prijímateľmi pomoci v programovom 

období 2007-2013. Dotazník bol určený vybranému okruhu prijímateľov pomoci, 

presnejšie tým, ktorých projekty sa prihlásili v príspevku k horizontálnej priorite 

rovnosť príležitostí. Zamerali sme sa tak iba na subjekty, ktoré realizovali projekty, 

o ktorých je možné vo výsledkoch očakávať pozitívny prínos k uplatňovaniu HP RP. 

Dotazník bol distribuovaný 6. augusta 2014 a prvé odpovede boli zaznamenané už 7. 

augusta. Pôvodný termín pre distribúciu dotazníkov bol 31. augusta 2014. Menšia 

komplikácia vyvstala s distribúciou dotazníkov prijímateľom OP ZaSI, ktorý má vo 

svojom portfóliu najrozsiahlejší objem projektov s príspevkom k HP RP a ktorý si 

vyžadoval dodatočnú asistenciu so získaním kontaktných emailov pre distribúciu 

dotazníka. V tomto prípade bolo nevyhnutné zabezpečiť súčinnosť s tímom pre 

podporu ITMS, ktorý pomohol zabezpečiť rozsiahly zoznam kontaktov na distribúciu 

dotazníkov. Aj z tohto dôvodu bol následne predĺžený termín pre vypĺňanie 

dotazníkov do konca septembra 2014. Celkovo dotazník vyplnilo 241 prijímateľov.   

Dotazník obsahoval vyvážený pomer kvantitatívne, ako aj kvalitatívne nastavených  

položiek, čo umožnilo skúmať nielen rozsah, ale do istej miery aj kvalitu 

implementácie HP RP prostredníctvom projektov prijímateľov pomoci naprieč 

všetkými operačnými programami. Otázky umožňovali zvoliť buď uvedenie 

http://goo.gl/RfkukM


                                             Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                      horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

45 

 

konkrétneho čísla, vybrať si jednu z viacerých možností, prípadne zvoliť viacero 

odpovedí v rámci jednej otázky. Naviac dotazník obsahoval aj textové polia, v ktorých 

mohli respondentky a respondenti bližšie objasniť konkrétne aspekty, prípadne 

detailnejšie popísať relevantné skúsenosti. Z obsahového hľadiska sa dotazník 

skladal z úvodu a 6 častí : 

             Úvod  

I. časť: Základné informácie o organizácii - prijímateľovi pomoci 

II. časť: Implementácia projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť 

príležitostí 

III. časť: Príklady dobrej praxe spomedzi projektov s príspevkom k horizontálnej 

rovnosti príležitostí 

IV. časť: Podpora pri implementácii projektov s príspevkom k horizontálnej 

priorite rovnosť príležitostí v programovom období 2007-2013 

V. časť: Priority v oblasti rovnosti príležitostí do budúcnosti 

VI. časť: Záverečné otázky pre osobu, ktorá vyplnila dotazník 

Úvodná časť predstavila celkové pozadie externého hodnotenia a miesto 

dotazníkového prieskumu v ňom, objasnila zámer dotazníkového prieskumu a 

kľúčovú úlohu, ktorú prijímatelia pomoci zohrávajú v procese realizovaného 

hodnotenia, vymedzila cieľovú skupinu prieskumu – t.j. prijímatelia pomoci, ktorí 

realizovali alebo realizujú projekty v programovom období 2007-2013 

s deklarovaným príspevkom k HP RP a poskytla praktické inštrukcie, ako čas 

potrebný pre vyplnenie, najvhodnejšie pozície v tíme realizátorov, ktoré by sa mali 

podieľať na vypĺňaní dotazníka a v neposlednej rade aj kontaktný email 

(hodnotenieHPRP@gmail.com), kam sa respondentky a respondenti mohli obrátiť 

v prípadne nejasností. Požiadali sme prijímateľov, aby dotazník vyplnili iba raz aj 

v prípadoch, ak realizovali viac projektov s príspevkom HP RP, či už v jednom alebo 

viacerých operačných programoch (pričom do príslušnej časti sme zapracovali 

potrebné diferenciačné otázky). Prvá časť Základné informácie o organizácii 

prijímateľovi pomoci mapovala typy organizácií, ich veľkosť (z hľadiska počtu 

zamestnancov a zamestnankýň a skúsenosti s realizáciou projektov ako takých a 

projektov, ktoré implementovali v programovom období 2007-2013) а OP, ktoré 

využili v programovom období 2007-2013. V druhej časti Implementácia projektov s 

príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí sme mapovali projekty 

s príspevkom k HP RP, ich počet a špecifickejšie zameranie v rámci HP RP, 

t.j. konkrétnejšie aspekty rovnosti príležitostí, ku ktorým prispievali, ako aj typy aktivít, 

ktoré realizovali s cieľom podporiť RP, vrátane hľadiska rodovej rovnosti, 

zdravotného postihnutia a veku. Možnosť popísať konkrétne príklady úspešne 

realizovaných projektov s príspevkom k HP RP ponúkla tretia časť Príklady dobrej 

praxe spomedzi projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí. 

Štvrtá časť Podpora pri implementácii projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 

rovnosť príležitostí v programovom období 2007-2013 mapovala využívanie rôznych 

nástrojov pomoci pri podpore HP RP, ako napr. interných a externých personálnych 

mailto:hodnotenieHPRP@gmail.com
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kapacít prijímateľov pomoci so zameraním na ich využívanie pri podpore rovnosti 

príležitostí, vrátane hľadiska rodovej rovnosti, ale aj využívanie podpory pri 

implementácii HP RP zo strany poskytovateľa pomoci – t.j. manažmentu jednotlivých 

programov, vrátane nástrojov dostupných v procese predkladania žiadostí o NFP, ale 

aj v procese realizácie projektov. Okrem využitia nástrojov sme získavali aj spätnú 

väzbu k využitiu skúmaných zdrojov a nástrojov na podporu HP RP. V predposlednej 

piatej časti Priority v oblasti rovnosti príležitostí do budúcnosti sme prijímateľov 

požiadali o vyjadrenie svojho názoru k témam, ktoré by považovali za dôležité priority 

v oblasti podpory rovnosti príležitostí pre budúcnosť, medzi ktorými boli aj priority 

v oblasti rodovej rovnosti. Šiesta, záverečná časť zbierala základné demografické 

údaje o osobách, ktoré v mene prijímateľa vypĺňali dotazník. Možnosť ponechať 

kontaktné údaje v tejto časti bola dobrovoľná a slúžila k možnosti nadviazať kontakt 

s projektami, ktoré sa chceli podeliť o viac informácií v oblasti príkladov dobrej praxe. 

V záujme zachovania anonymity tieto kontaktné údaje nebudú zdieľané so 

zadávateľom hodnotenia a slúžia iba pre expertný tím vo fáze objasňovania 

doplňujúcich aspektov prostredníctvom osobných rozhovorov.  

 

4.5.2  Metodológia analýzy výsledkov prieskumu medzi  prijímateľmi pomoci 

v programovom období 2007-2013 

 

Vzhľadom na to, že dotazník bol sprístupnený online cez platformu Google Docs, pri 

analýze údajov sme využili základné nástroje dostupné v Google Docs -  súhrnné 

frekvenčné prehľady výsledkov28 a následne sme dopracovali štatistické analýzy 

zbieraných údajov a grafické porovnanie výsledkov v programe MS Excel. Na 

kvalitatívne údaje sa použila obsahová analýza.  

 

Dotazník bol vypracovaný s cieľom efektívne využiť čas a ochotu respondentov 

a respondentiek prispieť svojimi postrehmi a cennými skúsenosťami z implementácie 

HP RP ako takej,  a preto okrem rodovej rovnosti skúmal aj ďalšie aspekty, ako vek 

a zdravotné postihnutie a strategické aspekty, ktoré budú predmetom druhej a tretej 

fázy hodnotenia. V predkladanej správe sa sústredíme predovšetkým na aspekty 

rodovej rovnosti a otázky HP RP ako takej budú reflektované v tomto kontexte. Údaje 

zbierané v dotazníku ohľadom aspektov veku a zdravotného postihnutia, ako aj 

ďalšie strategické otázky budú v predmetnej správe posudzované a zohľadňované 

iba v súvislosti s prípadnou relevanciou pre rodový aspekt a ostatné detaily týchto 

aspektov budú zohľadnené v druhej a tretej hodnotiacej správe v súlade so 

zadávacími podmienkami.  

 

                                                 
28

 Základné nástroje poskytuje nástroj Google Docs.  
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4.6  Limity identifikované v procese hodnotenia  

 

V procese hodnotenia sme identifikovali viaceré limity a prekážky, ktoré môžu mať 

vplyv na výsledky hodnotenia, ako aj na interpretáciu údajov, napriek tomu sme sa 

snažili ich vplyv obmedziť tak, aby výsledky odzrkadľovali trendy, ktoré 

z implementácie rodovej rovnosti na úrovni NSRR, OP a projektov vyplývajú.  

 

1) Prvým zásadným limitom hodnotenia bola miera prepojenia HP RP a jednotlivých 

OP v rámci NSRR. Najmä s ohľadom na rozsah, komplexnosť, ako aj 

rôznorodosť operačných programov v rámci NSRR, a to z hľadiska podporených 

cieľov a rámcových aktivít nebolo jednoduché identifikovať adekvátne prepojenia 

na problematiku rodovej rovnosti, na čo upozorňovalo už prvé priebežné 

hodnotenie. Obsahové prepojenie na podporu HP RP, obzvlášť na podporu 

rodovej rovnosti často chýbalo, resp. nebolo explicitne identifikované. Aj 

s ohľadom na to sme sa napr. pri analýze výziev a projektov obmedzili na tri OP, 

ktoré mali najväčšiu relevanciu k rodovej rovnosti. V prípade OP V síce podľa 

SKI HP RP nebola relevancia k cieľom rodovej rovnosti uvedená, ale z nášho 

pohľadu vzhľadom na zameranie OP V a pretrvávajúce rodové nerovnosti 

v oblasti vzdelávania sme dospeli k presvedčeniu, že relevancia tohto programu 

je dostatočne významná na to, aby sme sa zamerali aj na hodnotenie tohto OP, 

tak ako to vyžadujú aj príslušné nariadenia ES vzťahujúce sa k ESF, z ktorého je 

tento program financovaný.  

2) Pri analýze projektov je obmedzením, ktorému sme čelili, skutočnosť, že 

nastavenie HP RP a systému ITMS neumožňujú vyselektovať projekty, ktoré sa 

špecificky venujú problematike rodovej rovnosti vzhľadom k tomu, že 

v žiadostiach o NFP, monitorovacích a výročných správach sa v rámci HP RP  

sledujú projekty za rovnosť príležitostí vo všeobecnosti, t.j. podpora špecifických 

cieľov, ako napr. rodovej rovnosti sa nesleduje. Napr. pri identifikovaní tematickej 

vzorky, ak neboli tieto projekty identifikované priamo vo výročnej správe OP, 

zameranie na rodovú rovnosť bolo nutné odčítať priamo z názvu projektov, aby 

sme posúdili, či je vhodný do tematickej vzorky projektov s potenciálom na 

podporu rodovej rovnosti. 

3) Podobný problém sa týka aj analýzy samotných výziev v jednotlivých OP, ktoré 

neboli systematicky vyhodnocované vo výročných správach z hľadiska podpory 

HP RP. Z tohto hľadiska sme sa museli obmedziť na vzorkovú analýzu výziev 

a na výber tematickej vzorky sme v prípade výziev rezignovali.  

4) Obmedzením bolo aj nastavenie príspevku k HP RP v jednotlivých OP a  

prepojenie cieľov OP s cieľmi HP RP. Príspevok k rovnosti príležitostí zo strany 

žiadateľov a teda aj k rodovej rovnosti bol spočiatku dobrovoľný, dokonca aj 

v rámci programov ESF. Preto najmä na začiatku programového obdobia mnohé 

projekty neuvádzali prínos k tejto problematike a ani samotné výzvy sa podpore 
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HP RP nevenovali dostatočne.29 Dôsledkom toho je napr. skutočnosť, že pri 

obmedzení sa napr. na ukončené projekty v prípade OP V bolo identifikované iba 

obmedzené množstvo ukončených projektov k HP RP, a preto vzorka z tohto OP 

bola výrazne nižšia ako v prípade OP ZaSI. 

5) Ďalším nedostatkom bola neúplnosť dokumentácie projektov v systéme ITMS. 

V mnohých prípadoch neboli k dispozícii formuláre Žiadosť o NFP, resp. 

Podrobný opis projektov. Často absentovali aj formuláre dobrej praxe (v zmysle 

manuálu publicity pre ESF), či samotné publicitné či priamo publikačné výstupy 

z projektov, ktoré by umožnili detailnejšie zanalyzovať výsledky projektov.  

6) Ďalšia prekážka, s ktorou sme sa museli vysporiadať, vyvstala v procese 

distribúcie dotazníka prijímateľom pomoci, ktorí realizovali projekty s príspevkom 

k HP RP v programe OP ZaSI. S ohľadom na vyťaženosť pracovníkov RO 

v prípade OP ZaSI bolo potrebné zapojiť do získania kontaktných údajov pre 

prijímateľov realizujúcich projekty v OP ZaSI, v ktorom sa realizovalo najviac 

projektov s príspevkom k HP RP, podporný tím ITMS, ktorý koordinátor HP RP 

požiadal o zoznam kontaktných údajov na tieto projekty. Následne po dohode 

s RO bolo rozhodnuté, že dotazník identifikovaným prijímateľom rozpošle v mene 

RO samotná pracovníčka koordinátora HP RP (na rozdiel od ostatných OP, kde 

distribúciu zabezpečili kontaktné body pre HP RP na samotných RO). Tieto 

skutočnosti si vynútili predĺženie termínu vypĺňania dotazníka do konca 

septembra 2014 a mohli sa podpísať aj na návratnosti dotazníkov. Naviac, zo 

spätnej väzby, ktorá sa objavila na kontaktnom e-maili uvedenom v úvode 

dotazníka (hodnotenieHPRP@gmail.com) sme zistili, že medzi kontaktnými 

údajmi z ITMS pre OP ZaSI sa nedopatrením nachádzali aj kontakty na 

organizácie, ktoré projekty nerealizovali. Problémy sme operatívne riešili 

dodatočným objasňovaním cez uvedený e-mail, t.j. týchto respondentov sme 

samozrejme požiadali, aby dotazník nevypĺňali.  

  

                                                 
29

 http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf
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V. Výsledky zhodnotenia kontextových merateľných ukazovateľov 

cieľov rodovej rovnosti 

 

Merateľné ukazovatele kontextu HP RP na strategickej úrovni NSRR, ktoré sú 

zároveň v niektorých prípadoch merateľnými ukazovateľmi dopadu na programovej 

úrovni v kontexte vyššie uvedeného porovnania, naznačujú limitovanú podporu  

zamýšľanej relevancii cieľov HP RP a rodovej rovnosti na úrovni programovania.   

Napriek týmto limitom v nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na dosiahnutý pokrok, 

alebo odklon od jednotlivých cieľov rodovej rovnosti HP RP vo vzťahu ku 

kontextovým merateľným ukazovateľom rodovej rovnosti, tak ako sú uvedené v časti 

SKI HP RP, kapitola 1.2 Východisková situácia a ciele horizontálnej priority rovnosť 

príležitostí. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že v rámci kontextových merateľných ukazovateľov 

rodovej rovnosti chýbajú v SKI HP RP stanovené cieľové hodnoty týchto 

ukazovateľov na konci programového obdobia, sú tam naznačené len trendy ich 

zvýšenia, resp. zníženia. Ciele rodovej rovnosti HP RP sú vo väčšine prípadov 

prepojené na kontextové ukazovatele vhodne, niektoré z nich sa však v priebehu 

programového obdobia menili. Niektoré kontextové ukazovatele mali byť stanovené 

prostredníctvom externého prieskumu, ale tie sa vo väčšine prípadov nerealizovali, 

preto sme pri ich hodnotí vychádzali z prieskumov, ktoré pri daných cieľoch 

realizovali iné výskumné inštitúcie na národnej, resp. európskej úrovni. Problémom 

je, že okrem prepojenia kontextových ukazovateľov na OP chýba prepojenie na 

prioritné osi v OP, ako aj na súbor vyrovnávacích aktivít, ktoré by mohli v rámci 

jednotlivých OP stanovený ukazovateľ ovplyvniť.  

 

5.1 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.1 z hľadiska 

relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 

Medzi ciele zamerané na podporu zamestnanosti, najmä žien patria v rámci HP RP 

dva podciele rodovej rovnosti:  

1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 

a 

1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi 

ženami a mužmi. 

 

Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 1.1 

a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú v tab. č. 7: 
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Tabuľka č. 7 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na 

úrovni OP 

východisková 

hodnota (2006) % 
trend 

miera zamestnanosti mužov  OP ZaSI 67 (Eurostat) - 

miera zamestnanosti žien OP ZaSI 51,9 (Eurostat) zvýšenie 

miera nezamestnanosti mužov OP ZaSI 12,2 (Eurostat) - 

miera nezamestnanosti žien OP ZaSI 14,7 (Eurostat) zníženie 

miera dlhodobej nezamestnanosti mužov OP ZaSI 9,4 (Eurostat) -. 

miera dlhodobej nezamestnanosti žien OP ZaSI 11,2 (Eurostat) zníženie 

podiel žien a mužov na opatreniach  

(intervenciách) politiky trhu práce  
OP ZaSI 

41,6 : 58,4  (rok 2004) 

(Eurostat) 

zníženie 

rozdielu 

 

Ciele rodovej rovnosti 1.1 sa zameriavajú na rodové rozdiely, teda na rozdiely v 

účasti žien a mužov vo veku 15 – 64 na trhu práce.  

Bariérami v tejto oblasti boli a sú najmä odlišná dostupnosť špecifických služieb 

zamestnanosti pre ženy a mužov napr. kvôli starostlivosti o rodinu, chýba podpora 

odborných tréningov v sektoroch, kde ženy a muži majú nízke zastúpenie, vytvorenie 

podmienok na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, problémom je  

neplatená práca žien v domácnosti a ich ekonomická neaktivita, ako aj nízka 

podpora SZČO žien pri budovaní kapacít.  

Tento cieľ je prepojený úzko s ďalšími dvoma cieľmi rodovej rovnosti 1.2 a 1.3.  

Opatrenia v rámci súčasného programového obdobia, ktoré mohli mať vplyv na účasť 

žien na trhu práce boli naplánované a mali byť realizované najmä v rámci ESF, a to 

v OP ZaSI (podpora vytvárania nových pracovných miest, podpora aktívnych politík 

trhu práce), ale aj čiastočne vo viacerých ERDF programoch, kde vznikali tiež 

pracovné miesta ako napr. OP VaV, ROP, OP KaHR atď.   

Na vývoj miery zamestnanosti a nezamestnanosti mala vplyv aj ekonomická kríza 

v rokoch 2009 až 2012, ktorá prispela k celkovému negatívnemu vývoju na trhu 

práce a opatrenia štrukturálnych fondov boli skôr využívané na záchranu situácie ako 

na zmiernenie rodových nerovností. 

 

  

file:///C:/Users/Andrej/Desktop/Externé%20hodnotenie/Ciel%201.1/Kontextove_Indikatori_analyzy%20ciele%201.1.xlsx%23RANGE!A17
file:///C:/Users/Andrej/Desktop/Externé%20hodnotenie/Ciel%201.1/Kontextove_Indikatori_analyzy%20ciele%201.1.xlsx%23RANGE!A17
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Graf č. 1 Porovnanie mier zamestnanosti žien a mužov vo veku 15 – 64  za 

obdobie 2004 – 2013 (%) 

 
 

Z hľadiska vývoja miery zamestnanosti (graf č. 1) dosiahla miera zamestnanosti žien 

vo veku 15 – 64 v roku 2013 úroveň 53,4 % a mužov 66,4 %. Počas programového 

obdobia30 došlo k miernemu zvýšeniu miery zamestnanosti žien o 1,4 % a rodový 

rozdiel medzi ženami a mužmi v mierach zamestnanosti sa znížil o 2 %, čiže trend 

stanovený v cieľoch bol zachovaný. Avšak vzhľadom k tomu, že ide o sedemročné 

obdobie, ide o minimálne zmeny, okrem toho miera zamestnanosti mužov poklesla. 

Najnižší rodový rozdiel bol v roku 2010 12,9 %. V porovnaní s rokom 2004 sa ale 

napríklad tento rozdiel zvýšil o 0,7 % (tabuľka č. 1, príloha č.5).  

 

Graf č. 2 Porovnanie mier nezamestnanosti žien a mužov vo veku 15 – 64 

v období 2004 – 2013 (%) 

 
 

                                                 
30

 V celej tejto časti správy porovnávame obdobie 2006 a 2013, resp. obdobia, z ktorých údaje sme mali k dispozícii.  
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Čo sa týka vývoja miery nezamestnanosti žien a mužov vo veku 15 – 64 (graf č. 2), 

tak v roku 2013 dosiahla úroveň u žien 14,5 % a u mužov 14 %. Rodový rozdiel bol 

0,5 % v neprospech žien. Počas programového obdobia došlo teda k minimálnemu 

zníženiu miery nezamestnanosti žien, a to o 0,2 % (miera nezamestnanosti mužov 

vzrástla) a rodový rozdiel sa medzi mužmi a ženami znížil o 1,2 %. V roku 2006 bola 

miera nezamestnanosti u žien 14,7 % (zníženie oproti roku 2013 o 0,2 %) a u mužov 

12,3 % (zvýšenie oproti roku 2013 o 1,7). V priebehu tohto obdobia bola situácia 

najhoršia v roku 2007, kedy sa rodový rozdiel vyšplhal na úroveň 2,8 %, potom došlo 

k jeho vyrovnávaniu, pričom v roku 2011 sa vyrovnal, ale v roku 2012 zase vzrástol 

na 1 % v neprospech žien (tabuľka č. 2 príloha č. 5).  

Napríklad v rámci celej EÚ - 28 sa v sledovanom období rodový rozdiel v mierach 

nezamestnanosti vyrovnal (znížil sa o 1,4 %). V porovnaní s Českou republikou je na 

tom Slovensko lepšie, to dosiahlo v roku 2013 rozdiel 2,4 % (zníženie o 0,7 % oproti 

roku 2006). Samozrejme vo všeobecnosti je v ČR a priemere EÚ miera 

nezamestnanosti podstatne nižšia aj u žien aj u mužov (tabuľka č. 3, príloha č.5).  

 

Graf č. 3 Porovnanie mier evidovanej nezamestnanosti žien a mužov v období 

2004 – 2013 (%) 

 
Čo sa týka uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie evidovaných na úradoch 

práce, tak miera evidovanej nezamestnanosti žien (graf č. 3) bola v roku 2013 14,5 % 

a mužov 12,69 %. Oproti roku 2006 ide u žien o nárast o 3,78 %. Rodový rozdiel 

v mierach evidovanej nezamestnanosti bol v roku 2013 1,81 % a v roku 2006 2,4 %, 

čiže došlo k jeho miernemu zníženiu v sledovanom období o 0,29 % (tabuľka č.4, 

príloha č.5).  

Čo sa týka počtu evidovaných uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie (nielen 

disponibilných), tak v decembri roku 2013 bol podiel žien  48,2 % a v decembri roku 

2006 bol ich podiel tiež 48,2 %. Podiel evidovaných uchádzačiek žien sa 

v sledovanom období teda nezmenil.31 Dá sa povedať, že napriek tomu, že je 

                                                 
31

  Štatistiky ÚPSVAR dostupné na: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254  
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evidovaných viac mužov, v miere nezamestnanosti sa to neodrazilo aj z toho dôvodu, 

že ženy sú nedisponibilné, ostávajú v domácnosti a je ich viac neaktívnych. Čiže 

trend zníženia miery nezamestnanosti žien bol zachovaný čiastočne, zatiaľ čo podľa 

údajov Eurostatu poklesla, podľa údajov ÚPSVaR vzrástla a dosiahli približne 

rovnakú úroveň. Môže to byť spôsobené tým, že viac žien sa začalo hlásiť do 

evidencie úradov práce, aj keď nedostávali príspevky v nezamestnanosti, resp. viac 

žien, ktoré boli stabilne zamestnané, stratilo v tomto období prácu.   

 

Graf č. 4 Porovnanie mier dlhodobej nezamestnanosti žien a mužov vo veku 15 

– 64 v období 2004 – 2013 (%) 

 
 

Miera dlhodobej nezamestnanosti žien (graf č. 4) dosiahla v roku 2013 hodnotu 9,9 

% a u mužov 10 %. V programovom období sa u žien znížila o 1,3 %, u mužov sa 

zvýšila o 0,5 %. Rodový rozdiel bol v roku 2006 v neprospech žien (1,8 %), v roku 

2013 sa mierne prehupol v neprospech mužov (0,1 %). Uvedené zmeny možno 

pripísať skutočnosti, že ekonomická kríza viac postihla schopnosť mužov nájsť si 

zamestnanie, zatiaľ čo opatrenia zamerané na ženy najmä v ohrození chudoby sa 

mohli v tomto ukazovateli pozitívne odraziť.  

Podľa Eurostatu v rámci opatrení aktívnych politík trhu práce na Slovensku bolo 

medzi rokmi 2006 a 2012 podporených 519 449 žien (43 %) a 684 128 (57 %) mužov 

(tabuľka č.5, príloha č.5). Základné údaje vypovedajú o tom, že aktívne politiky trhu 

práce v sledovanom období neprispievali dostatočne k rodovej rovnosti na trhu práce 

a nie je pri nich uplatňované rodové hľadisko, ktoré by mohlo pomôcť efektívnejšie 

využiť vynaložené finančné prostriedky. V rámci opatrení aktívnych politík trhu práce, 

ktoré boli v prevažnej miere financované zo štrukturálnych fondov v rámci OP ZaSI, 

bol rodový rozdiel v počte podporených v neprospech žien 12 %, napriek tomu, že 

miery zamestnanosti a nezamestnanosti jasne poukazovali na to, že sú u žien nižšie. 

Najviac podpory išlo do vytvárania pracovných miest a podpory podnikania, 
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samozamestnania, kde prevažovali muži. Paradoxne pri poskytovaní vzdelávania 

prevažovali ženy, ale uplatniť sa im na trhu práce im to nepomohlo, keďže len 

samotný tréning nestačí, resp. mohli byť vzdelávané v sektoroch, ktoré zanikli, alebo 

na trhu práce sú minimálne.  

Zaujímavou je skutočnosť, že najnižšie rodové rozdiely medzi ženami a mužmi boli 

počas ekonomickej krízy, pričom po jej opadnutí sa opäť zvýšili, čo môže znamenať, 

že intervencie štrukturálnych fondov v tomto období boli zamerané najmä na mužov.  

5.2 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.2 z hľadiska 

relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 

Na podporu osôb s rodinnými povinnosťami si HP RP vytýčila dva podciele rodovej 

rovnosti: 

Cieľ 1.2 a) Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na 

zosúladenie pracovného a rodinného života (vrát. zariadení starostlivosti o deti a 

druhých závislých, multifunkčných centier pre zosúladenie pracovného a rodinného 

života) a  

Cieľ 1.2 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 

Východisková hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 1.2 

a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú v tab. č.8: 

 

Tabuľka č.8 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na úrovni 

OP 

východisková hodnota 

(2006) % 
trend 

miera ekonomickej aktivity žien - 50,7 (Eurostat) zvýšenie 

miera ekonomickej aktivity mužov  - 68,2 (Eurostat) - 

miera zamestnanosti žien s deťmi  OP ZaSI 54,2 (Eurostat) zvýšenie 

miera zamestnanosti mužov s deťmi  OP ZaSI 91,4 (Eurostat) - 

počet zamestnávateľov s prorodinnou 

politikou 

OP ZaSI 0 (externý prieskum) zvýšenie 

počet materských škôlok ROP 2928 (ŠÚ SR) zvýšenie 

počet zariadení sociálnych služieb ROP 797 (SU SR) zvýšenie 

 

Ciele rodovej rovnosti 1.2 sa zameriavajú na rodové rozdiely v starostlivosti o deti, 

domácnosť a ďalších blízkych, čo má vplyv najmä na účasť žien na trhu práce. 

Faktory, ktoré prispievajú k tomuto stavu predstavujú jednak skutočnosť, že 

starostlivosť o deti, iných členov rodiny a domácnosť sa naďalej považuje skôr za 

doménu žien, ako aj fakt, že ženy zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, čo 

ovplyvňuje rozhodnutie, na koho pleciach leží zodpovednosť robiť väčšie 

kompromisy vo vzťahu k problémom zosúlaďovania rodinného a pracovného života. 

Základnú bariéru však predstavuje absencia, resp. limitovaná dostupnosť verejných a 

file:///C:/Users/Andrej/Desktop/Externé%20hodnotenie/Ciel%201.1/Kontextove_Indikatori_analyzy%20ciele%201.1.xlsx%23RANGE!A17
file:///C:/Users/Andrej/Desktop/Externé%20hodnotenie/Ciel%201.1/Kontextove_Indikatori_analyzy%20ciele%201.1.xlsx%23RANGE!A17
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súkromných služieb (vrátane ich finančnej a geografickej), ktoré by uľahčili ľuďom 

s rodičovskými povinnosťami harmonizáciu pracovného a rodinného života. Ide o 

zariadenia starostlivosti o deti, najmä materské školy a jasle, rôzne zariadenia 

sociálnych služieb, centrá voľného času, multifunkčné centrá pre rodiny atď. 

Tieto ciele sú prepojené úzko najmä na ciele 1.1, pretože od opatrení na 

zosúlaďovanie rodinného, pracovného a súkromného života závisí aj znižovanie 

rodových rozdielov v mierach zamestnanosti a nezamestnanosti.   

Opatrenia v rámci súčasného programového obdobia, ktoré mohli mať vplyv na účasť 

osôb s rodinnými povinnosťami, najmä žien, na trhu práce boli naplánované a mali 

byť realizované najmä v rámci ESF a to v OP ZaSI (podpora vytvárania nových 

pracovných miest, podpora aktívnych politík trhu práce), ale aj v rámci ROP pri 

budovaní materských škôlok a zariadení sociálnych služieb pre blízkych odkázaných.   

Takto postavené ciele odzrkadľujú súvisiace problémy s ohľadom na pretrvávajúce 

rozdiely v miere ekonomickej aktivity žien, ktorá v ostatných rokoch naďalej zaostáva 

o viac ako 15-17 % za aktivitou mužov, pričom k výrazným posunom nedochádza 

ako naznačuje nasledujúci graf.32 

 

Graf č. 5 Porovnanie mier ekonomickej aktivity mužov a žien - vývoj za obdobie 

1999 – 2013 (%) 

 
 

Miera ekonomickej aktivity žien sa zvýšila v priebehu rokov 2006 a 2013 o 0,3 %, 

pričom nemožno hovoriť, že by došlo k zlepšeniu trendu v tejto oblasti. Rodový 

rozdiel v mierach ekonomickej aktivity sa znížil len o 0,5 % (tabuľka č. 6, príloha č. 

5). Príčinou daného stavu môže byť skutočnosť, že situácia na trhu práce sa nemení 

                                                 
32 

Tabuľka s podkladovými dátami je k dispozícii v prílohách. Zdroj Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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z hľadiska flexibility pracovných miest, ktoré by mohli umožniť zosúladiť pracovné 

a rodinné povinnosti. Viac mladých žien študuje na VŠ, keďže začali mať vyššie 

ambície, ale na úspešnosti na trhu práce sa to neodráža.  

Ak sa bližšie pozrieme na rozdiely priamo v zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 

až 49 rokov, ktorí majú deti, ukáže sa, že miera zamestnanosti žien s deťmi (63,8 %) 

je v porovnaní s mužmi (85,2 %) výrazne nižšia. Rozdiel sa v  období 2006 - 2013 

nezmenil, presnejšie stúpol o 0,1 percentuálneho bodu (2006: 21,3 % vs. 2013: 21,4 

%). V rokoch 2011 a 2012 bola rodová priepasť dokonca na úrovni viac ako 22 %. 

Ako v prípade mužov, tak aj v prípade žien s deťmi došlo k celkovému poklesu miery 

zamestnanosti.  

 

Graf č. 6  Porovnanie mier zamestnanosti mužov a žien vo veku 20 - 49 rokov s 

deťmi  v období 2005 – 2013 (%) 

 
 

Graf č. 6 ukazuje porovnanie rodových rozdielov v tomto ukazovateli medzi 

Slovenskom, priemerom EÚ-28 a Českou republikou. V rokoch 2006 - 2013 na úrovni 

EÚ (28) zamestnanosť žien s deťmi stúpala, zatiaľ čo miera zamestnanosti mužov 

s deťmi klesala. Na úrovni EÚ tak došlo k zmierňovaniu rodových rozdielov medzi 

zamestnanosťou mužov a žien s deťmi (z 23,3 % na 18,3 %). Zatiaľ čo na začiatku 

programovacieho obdobia bol rozdiel v zamestnanosti mužov a žien s deťmi na 

Slovensku menší ako priemer v EÚ, v roku 2013 naopak EÚ v tomto nepriaznivom 

ukazovateli prekonávame. U našich najbližších susedov, v Českej republike 

v zamestnanosti žien a mužov s deťmi rodová priepasť narástla z roku 2006 z 25,5 % 

na 26,1 % v roku 2013 (tabuľka č. 8, príloha č. 5).33  

                                                 
33
Tabuľka 9 s podkladovými dátami je k dispozícii v prílohe č. 5. Zdroj Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Možno teda povedať, že v tejto oblasti nedošlo k zlepšeniu trendu. Pretrvávajúce 

rozdiely v miere zamestnanosti matiek oproti otcom naznačujú, že pokrok v tejto 

oblasti nenastal. Naopak, napriek rovnakému rodičovskému postaveniu sú to naďalej 

skôr ženy, ktoré sa pasujú s bariérami v oblasti zosúľaďovania pracovného 

a rodinného života. V rovnakej miere však môžu postihnúť aj mužov, ktorí sa starajú 

o deti sami, bez partnerky, či bez dostupnej pomoci iných príbuzných. Opäť sa na 

tom podpísali nedostatočne zavedené opatrenia na zosúlaďovanie rodinných 

a pracovných povinností (aj v rámci štrukturálnych fondov), v kríze počet 

prorodinných zamestnávateľov zrejme klesol, zároveň ale, ako aj na nižšie uvedené, 

podpísal sa na tom aj nedostatok zariadení starostlivosti o deti a blízkych, keďže 

populácia detí rastie, ale je aj viac starších ľudí.  

V programovom období 2007 - 2013 došlo k výraznému nárastu počtu zariadení 

sociálnych služieb a zároveň k miernemu poklesu materských škôl.  

Počet zariadení materských škôlok klesol o 1,98 % v priebehu rokov 2006 až 2013. 

 

Tabuľka č. 9 Vývoj počtu materských škôl a zariadení sociálnych služieb  

Merateľný ukazovateľ 

kontextu pre cieľ HP RP 1.2  

/ ROK  
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2013 - 2006 

rast / pokles 

v percentác

h
34

 

počet materských škôl 
294

5 

292

8 

291

0 

287

1 

287
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287

0 -1,98 % 

počet zariadení sociálnych 

služieb 
775 797 824 873 955 

106

0 

113

5 

124

9 

133

7 67,75 % 

 

Na nepriaznivej situácii v zamestnanosti žien s deťmi sa podieľa najmä nedostupnosť 

prvého typu verejných služieb, starostlivosť o predškolské deti. Pri bližšom skúmaní 

sa ukazuje, že tento nepriaznivý trend zmiernil najmä súkromný sektor. Pokles počtu 

škôlok bol totiž najvýraznejší medzi štátnymi škôlkami, až o 5 %. Počty súkromných 

a cirkevných škôlok sa naopak v tom istom období zvyšovali o 123 % resp. 67 %. 

(tabuľka č. 10, príloha č. 5) 35 Keďže však štátne škôlky predstavujú najpočetnejšiu 

skupinu škôlok (95 %) spomedzi všetkých škôlok, celkový pokles, otváranie nových 

súkromných a cirkevných škôlok, nezastavilo, iba ho zmiernilo. Počet škôlok však nie 

celkom odzrkadľuje reálnu dostupnosť tejto služby vzhľadom na potreby 

zamestnaných rodičov, najmä však žien, ktoré sa chcú vrátiť do práce (prípadne 

osamelých otcov). Ak porovnávame doplňujúce údaje, ktoré naznačujú kapacitu 

škôlok zabezpečiť služby starostlivosti o deti, zistíme, že kapacita škôlok, napriek ich 

znižujúcemu počtu, narástla. Zatiaľ čo počet škôlok sa znížil o 2 %, narástol počet 

                                                 
34

 Vlastný výpočet - Rozdiel (2013-2006) / 2006 v prepočte na %. 
35

 Vlastný výpočet - Rozdiel (2013-2006) / 2006 v prepočte na %. Kompletné časové rady k tejto tabuľke 2005 až 2013 sú 
k dispozícii v prílohe.  
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učiteliek a učiteľov o 13 %, ako aj počet tried o 12 % a celkovo počet detí v nich o 9 

% (tabuľka č. 11, príloha č. 5). Kľúčovou otázkou však ostáva, či zvýšená kapacita 

zodpovedá potrebám matiek a otcov, ak chceme posilniť zamestnanosť práve tejto 

cieľovej skupiny. Deti, ktoré sú prijímané do škôlok, aj vzhľadom na ich obmedzenú 

kapacitu, sú najmä deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, ktoré v zmysle zákona musia dostať 

prednosť, následne sú prijímané deti 4 ročné a 3 ročné, v poslednom rade ostatné 

deti36. Rozhodli sme sa porovnať pomer detí umiestnených v MŠ oproti počtu detí vo 

veku 3 až 5 rokov v celkovej populácii SR. Zatiaľ čo v roku 2006 zodpovedal počet 

detí v MŠ až 92 % populácie detí vo veku 3-5 rokov, v roku 2013 tento podiel klesol 

o viac ako 4,2 % na celkovo 87,5 % populácie detí vo veku 3-5 rokov. Podobný 

pokles, v rozsahu 2,6 % by sme zaznamenali, ak by sme porovnanie rozšírili na 

populáciu detí vo veku 2 až 6 rokov (tabuľka č. 12, príloha č. 5). 

Teda populácia detí, ktorých rodičia by mohli potrebovať predškolské zariadenia 

rastie, a hoci kapacity zmenšujúceho sa počtu škôlok narástli, nestačia pokryť 

potreby zvyšujúcej sa populácie deti v predškolskom veku. Najmä nedostupnosť 

prvého typu verejných služieb, starostlivosť o predškolské deti sa podieľa na nižšej 

miere zamestnanosti žien s deťmi. 

Počet zariadení sociálnych služieb však významne vzrástol, v roku 2006 ich bolo 797 

a v roku 2013 už 1337. Ide hlavne o zariadenia pre seniorov a zdravotne 

znevýhodnených ľudí. 

V priebehu sledovaného obdobia nebol realizovaný prieskum, ktorý by sa týkal 

prorodinných zamestnávateľov a ich opatrení zameraných na zosúlaďovanie 

pracovných a rodinných povinností. V Zákonníku práce sú takéto opatrenia 

zakomponované, ale ich využívanie je dobrovoľné a monitoring v tejto oblasti sa 

nerealizuje. Jediným zdrojom informácií je súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine 

a počty prihlásených do tejto súťaže, kde však medzi rokom 2006 a 2013 došlo 

k poklesu počtu prihlásených do súťaže o 30 %37. Tento negatívny trend môže byť 

spôsobený slabým využívaním štrukturálnych fondov na motiváciu zamestnávateľov 

zavádzať prorodinné opatrenia, o čom svedčí skutočnosť, že na túto tému bola 

vyhlásená len 1 výzva  v OP ZaSI.  

 

                                                 
36

 Podľa údajov Ústav informácii a prognóz školstva: Štatistická ročenka – počty detí v MŠ v roku 2013, počet detí mladších ako 
3 roky nepresahoval 5 % z celkového počtu detí v škôlke, 87 % predstavovali deti vo veku 3-5 rokov. Počet 6-ročných 
predstavoval takmer 13 % a zbytkové počty pokrývali deti staršie. Zdroj: http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---
materske-skoly  
37

 V roku 2008 bolo do súťaže prihlásených 30 zamestnávateľov, v roku 2009 44 zamestnávateľov a v roku 2011 88 
zamestnávateľov, čo je významný nárast. V poslednom ročníku, ktorý sa konal v roku 2013 však počet prihlásených 
zamestnávateľov rapídne klesol na 21. 
Zdroje informácií: https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2012/07/zbornc3adk_2008.pdf 
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Tla%C4%8Dov%C3%A1-spr%C3%A1va-web.pdf  
http://www.heinhttp://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2014/05/audit-12-ro%C4%8Dn%C3%ADk-m%C3%A1j-2014-
z%C3%A1ver.pdf 
ekenslovensko.sk/sk/tlacove-spravy/155?age=more 

http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---materske-skoly
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---materske-skoly
https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2012/07/zbornc3adk_2008.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Tla%C4%8Dov%C3%A1-spr%C3%A1va-web.pdf
http://www.heinekenslovensko.sk/sk/tlacove-spravy/155?age=more
http://www.heinekenslovensko.sk/sk/tlacove-spravy/155?age=more
http://www.heinekenslovensko.sk/sk/tlacove-spravy/155?age=more
http://www.heinekenslovensko.sk/sk/tlacove-spravy/155?age=more
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5.3 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.3 z hľadiska 

relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 

Na podporu ekonomickej nezávislosti žien si HP RP vytýčila tri podciele: 

Cieľ 1.3a) Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi 

Cieľ 1.3b) Zvýšenie kvalifikácie žien a mužov v odvetviach, v ktorých nie je vysoká 

koncentrácia žien a mužov (rodová desegregácia) 

Cieľ 1.3c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a na riadiacich pozíciách 

v podnikateľských subjektoch 

Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 1.3 

a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 

 

Tabuľka č.10 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na 

úrovni OP 

východisková 

hodnota (2006) % trend 

Neupravený rodový mzdový rozdiel OP ZaSI 22 (Eurostat) 
zníženie 

rozdielu 

Rodová segregácia v  sektoroch 

(Horizontálna sektorová segregácia) 
OP ZaSI, OP V 23,5 (2008) (EK) 

zníženie 

koncentrácie 

Rodová segregácia v povolaniach (Vertikálna 

segregácia podľa tried povolaní)   
OP ZaSI, OP V 30,5 (EK) 

zníženie 

koncentrácie 

Podiel žien SZČO 
OP ZaSI, OP 

KaHR, OP BK 
25,5 (ŠU SR) 

zníženie 

rozdielu 

Podiel mužov SZČO 
OP ZaSI, OP 

KaHR, OP BK 
74,5 (SU SR) 

zníženie 

rozdielu 

Podiel žien zakladateliek podnikateľských 

subjektov 

OP ZaSI, OP 

KaHR, 
25,5 (ŠU SR) 

zníženie 

rozdielu 

Podiel mužov zakladateľov podnikateľských 

subjektov 

OP ZaSI, OP 

KaHR 
74,5 (ŠU SR) 

zníženie 

rozdielu 

Podiel v manažérskych pozíciách - ženy OP ZaSI 27,7 (Eurostat) 
zníženie 

rozdielu 

Podiel v manažérskych pozíciách - muži  OP ZaSI 72,3 (Eurostat) 
zníženie 

rozdielu 

 

Ciele 1.3 rodovej rovnosti sa zameriavajú na zlepšenie ekonomickej nezávislosti 

žien, t.j. na opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu rozdielu v mzdách v neprospech 

žien, k rodovej desegregácii sektorov a povolaní, v ktorých sú ženy koncentrované (s 

nízkym platom a s nízkym statusom), a to prostredníctvom podpory nestereotypných 

volieb kariéry, opatrení zameraných na zmiernenie rodového mzdového rozdielu 

(kampane, vnútorné politiky), opatrení na podporu SZČO a podnikateliek, ako aj 

výskumníčok, tiež žien v pozíciách ekonomického rozhodovania na úrovni 

manažérok.  
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Bariérou veľkého rodového mzdového rozdielu je práve skutočnosť, že ženy sú 

sústredené v menej ohodnotených sektoroch, ako vzdelanie, zdravotníctvo 

a povolaniach, ako nižšie administratívne pozície. Je to aj tým, že sú často tlačené zo 

strany rodiny, ale aj v rámci vzdelávania, médií, vyberať si stereotypné pracovné 

úlohy, medzi ktorými dominuje žena v domácnosti, ktorá sa stará o deti, čo znamená 

neplatenú prácu.  

Ciele 1.3 sú prepojené na ciele 1.2, ktoré súvisia so zosúladením pracovného 

a rodinného života, pretože ak nie sú opatrenia v zamestnaní, ktoré by to umožnili, 

tak si ženy vyberajú práce, ktoré sú časovo flexibilné, menej stresujúce a prijmú aj 

menej platené zamestnania.  

V rámci relevancie cieľov rodovej rovnosti sa cieľom 1.3 venujú najmä OP ZaSI a OP 

Výskum a vývoj. Je len málo projektov, ktoré sa však venovali špecificky rodovému 

mzdovému rozdielu a rodovej desegregácii, či už horizontálnej alebo vertikálnej. 

Problémom je, že mali byť riešené prierezovo v každom projekte, ale v realite k tomu 

nedochádzalo, resp. nie sú známe údaje o mzdách žien a mužov v projektoch, alebo 

v rámci projektov, kde prebieha vzdelávanie, aby sa ženy a muži vzdelávali 

v oblastiach, v ktorých majú nižšie zastúpenie. V rámci OP VaV nie sú dokonca 

v projektoch priamou cieľovou skupinou výskumníci a výskumníčky, v rámci 

hodnotenia nie je možné zistiť o aké pozície ide, čo sa týka kariérnej hierarchie a ako 

sú mzdovo ohodnotené. Úplne z relevancie tohto cieľa vypadol Operačný program 

Vzdelávanie, pričom práve vo formálnom vzdelávaní v rámci moderného vzdelávania 

by malo byť prihliadané na to, aby dievčatá a chlapci neboli tlačený do stereotypných 

kariérnych volieb a aby im bola slobodne daná príležitosť vybrať si povolanie bez 

ohľadu na rod.  

 

Graf č.7 Vývoj rodového mzdového rozdielu na SK, EÚ-28 a ČR v období 2004 – 

2012 (%) 
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V roku 2013 (graf č. 7) dosiahol rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme38 na 

Slovensku hodnotu 21,5%, čo o proti roku 2006 ide len o zníženie o 0,5 %. Najnižší 

bol rodový mzdový rozdiel v roku 2010, a to 19,6 % (tabuľka č. 13, príloha 5). 

V porovnaní s priemerom EÚ-28, kde rodový mzdový rozdiel predstavoval v roku 

2013 16,4 %, Slovensko zaostáva o viac ako 5 %. Pritom v EÚ ako celku došlo 

v sledovanom období k jeho zníženiu o 1,6 %. Napríklad v porovnaní s Českou 

republikou je na tom Slovensko lepšie, tam bol rozdiel v roku 2013 22 %, pričom za 

sledované obdobie sa zhoršil až o 7 percentuálnych bodov. Síce došlo k naplneniu 

trendu zníženia rodového mzdového rozdielu, ale zdá sa, že situácia sa 

v posledných rokoch po ekonomickej kríze opäť zhoršuje. Výkyv smerom nadol 

mohol byť spôsobený tým, že skôr poklesli mzdy v sektoroch, kde prevládajú muži, 

akoby rástli mzdy v sektoroch, v ktorých prevládajú ženy. 

 

Tabuľka č. 11 Horizontálna rodová segregácia Slovensko v období 2007 - 2012 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodová segregácia v  sektoroch (Horizontálna 

sektorová segregácia) 

23 23,5 24,6 25,2 - 24,5 

Zdroj: Výročné správy o rovnosti príležitostí žien a mužov za roky 2007 - 2012 , Európska komisia 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm 

 

Horizontálna rodová segregácia v ekonomických sektoroch popisuje segregáciu, teda 

umiestnenie žien a mužov do určitých ekonomických sektorov, pričom ženy sú 

sústredené v horšie platených sektoroch, kde môžu flexibilnejšie upraviť svoj 

pracovný čas aj kvôli starostlivosti o deti a blízkych a muži v lepšie platených 

sektoroch, ktoré sú fyzicky náročnejšie, resp. vyžadujú technické vzdelanie, vďaka 

ktorým môžu finančne uživiť rodinu. V roku 2012 dosiahol index rodovej segregácie 

v ekonomických sektoroch 24,5 bodov, pričom oproti roku 2007 ide o jeho zvýšenie 

o 1,5 bodu (z 23). Najvyšší bol v roku 2010 25,2.  

Ženy aj v roku 2013 prevládali (podľa ISCD) najmä v štyroch ekonomických 

sektoroch a to vzdelávanie (78,5 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (84 %) 

a činnosti domácností ako zamestnávateľov (94,3 %). Oproti roku 2008 nedošlo 

k výrazným zmenám, oblasť vzdelávania mala 78,7 % podiel žien (zníženie o 0,2 %), 

oblasť zdravotníctva a sociálnej pomoci 82 % (tu nastalo dokonca zvýšenie o 2 %) 

a oblasť činností domácností ako zamestnávateľov 98,2 % (tu nastalo zníženie 

približne o 4 %). Ďalšími oblasťami, v ktorých prevládajú ženy sú finančné 

a poisťovacie služby, ubytovacie a stravovacie služby, veľkoobchod a maloobchod.  

(tabuľka č. 14, príloha č.5).  

Muži v roku 2013 prevládali (podľa ISCD) najmä v  ekonomických sektoroch ako 

priemyselná výroba (67,3 %), stavebníctvo (94,8 %) a informácie a komunikácie (76 

%). Oproti roku 2008 tiež nedošlo k výrazným zmenám, oblasť priemyselnej výroby 

                                                 
38

 Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme predstavuje rozdiel v hodinových zárobkoch žien a mužov. Jednak sa dotýka 
nerovnakého odmeňovania žien na rovnakých pozíciách, ale tiež aj koncentrácie žien v zle platených sektoroch a pozíciách (nie 
manažérskych). Prispieva k ekonomickej závislosti žien od mužov, ale aj od sociálneho systému.  

 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
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mala 63,6 % podiel mužov (došlo dokonca k zvýšeniu o takmer 4 %), oblasť 

stavebníctva 94,6 % (došlo k zvýšeniu o 0,2 %) a oblasť informácií a komunikácie 68 

% (došlo k zvýšeniu až o 8 %).  Ďalšími oblasťami, v ktorých prevládajú muži, sú 

ťažba a dobývanie, doprava a skladovanie, ako aj poľnohospodárstvo (tabuľka č.14, 

príloha č.5).  

Napríklad rodovú segregáciu v oblasti najmä formálneho vzdelávania významne 

ukazujú počty učiteľov a učiteliek na jednotlivých typoch škôl. V materských školách 

učí takmer 100 %  žien a postupne až po vysoké školy sa rozdiel znižuje, kde na 

vysokej škole paradoxne už prevládajú muži vysokoškolskí pedagógovia (55,1 %) 

(tabuľka č.15, príloha 5).  

Nebol naplnený cieľ stanovený v SKI HP RP, teda nedošlo k zníženiu trendu v tejto 

oblasti. To môže znamenať, že aj intervencie v štrukturálnych fondoch skôr 

posilňovali stereotypnú deľbu práce. 

 

Tabuľka č. 12 Vertikálna rodová segregácia Slovensko v období 2007 - 2012 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodová segregácia v povolaniach (Vertikálna segregácia 

podľa tried povolaní)   

30,1 30,5 26 31,1 - 30,6 

Zdroj: Výročné správy o rovnosti príležitostí žien a mužov za roky 2007 - 2012 , Európska komisia 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm 

 

V zadefinovaní cieľa 1.3 chýba uvedené zníženie vertikálnej rodovej segregácie, aj 

keď by tam mala byť. Vertikálna rodová segregácia v povolaniach (resp. podľa 

kvalifikácie) znamená, že ženy prevládajú na pozíciách, ktoré sú menej platené 

a vyžadujú menšie manažérske a technické zručnosti, zatiaľ čo muži naopak. 

V roku 2012 (tab. č. 12) dosiahol jej index 30,6 bodov, pričom oproti roku 2007 ide 

o zvýšenie o 0,5 bodu (z 30,1) a dá sa konštatovať, že sa rokmi nemení. Najnižšia 

bola v roku 2009, a to na úrovni 26 bodov.  

Najväčší rozdiel medzi ženami a mužmi je na pozícii zákonodarcovia, vedeckí 

a riadiaci zamestnanci/zamestnankyne a na pozícii nižších administratívnych 

zamestnancov/zamestnankýň (úradníkov/úradníčok). V roku 2013 bolo na pozícii 

zákonodarcov, vedeckých a riadiacich pracovníkov/pracovníčok 67,8 % mužov 

a 32,7 % žien, oproti roku 2006 došlo k zvýšeniu počtu žien na týchto pozíciách asi 

o 5 % (z 27,9 %). Na pozícii nižších administratívnych pracovníkov/pracovníčok  

pracovalo v roku 2013 70,6 % žien, pričom ich podiel oproti roku 2006 sa zvýšil o 0,4 

% a rokmi sa nemení. Zatiaľ čo na prvej pozícii prevládajú muži, na druhej prevládajú 

ženy. Rozdiel medzi nimi je v miere odmeňovania, potrebnej kvalifikácii, vo 

vyžadovaní času (tabuľka č. 16, príloha č. 5). 

Nedošlo teda k naplneniu cieľového trendu, čo znamená, že ani štrukturálne fondy 

neprispeli k vertikálnej rodovej desegregácii, skôr sa zachováva status quo, resp. 

dochádza k jej posilneniu. 
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Graf č. 8 Podiel samostatne zárobkovo činných osôb (živnostníkov 

a živnostníčok) v období 2004 – 2013 (%) 

 
Ide o pozície, ktoré znamenajú väčšie ekonomické rozhodovanie a ekonomickú 

nezávislosť. V roku 2013 (graf č. 8) bol podiel žien samostatne zárobkovo činných  

27,8 % a podiel mužov 72,2 %, rodový rozdiel  predstavoval až 44,4 %. V porovnaní 

s rokom 2006 došlo k nárastu žien SZČO len o 2,7 %, pričom rodový rozdiel 

predstavoval 48,8 % (pokles o 4,4 %). Rodová priepasť medzi ženami a mužmi 

SZČO sa nemení v priebehu rokov a je veľká (tabuľka č. 17, príloha č. 5). 

 

Graf č. 9 Vývoj podielu podnikateliek a podnikateľov v období 2004 – 2013 (%) 

 
 

Podiel žien podnikateliek predstavoval v roku 2013 (graf č. 9) na celkovom počte 

podnikateľov a podnikateliek 27,7 % a podiel mužov 72,3 %, rodový rozdiel medzi 
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nimi bol 44,6 % v neprospech žien. V porovnaní s rokom 2006 sa ich počet zvýšil 

minimálne, a to o 1,2 %, rodový rozdiel klesol o 4,4 % (tabuľka č. 18, príloha č. 5).  

 

Graf č. 10 Podiel manažérok a manažérov na riadiacich pozíciách v období 

2004 – 2013 (%) 

 
 

Podiel žien manažérok v riadiacich pozíciách bol v roku 2013 (graf č. 10) 33 % 

a mužov 67 %, pričom rodový rozdiel bol až 34 %. V porovnaní s rokom 2006 sa 

podiel manažérok zvýšil o 5 % a rodový rozdiel sa znížil o 10 % (tabuľka č. 19, 

príloha č. 5).  

V programovom období sa teda zvýšil počet žien SZČO o 2,7 %, podiel žien 

podnikateliek o 1,2 % a podiel manažérok o 5 %. Podiel žien na týchto ekonomicky 

nezávislejších pozíciách celé obdobie osciloval okolo 30 %, pričom stále v nich 

dominujú muži. Došlo k zvýšeniu podielu žien na týchto pozíciách, ale k veľmi 

pomalému, ako keby štrukturálne fondy tieto obrovské rodové rozdiely 

nezohľadňovali. 
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Graf č. 11 Vývoj podielu výskumníčok a výskumníkov v období 2003 – 2012 (%) 

 
 

Podiel žien výskumníčok bol v roku 2012 42,3 %, čo predstavuje rodový rozdiel 15,4 

% v ich neprospech. Oproti roku 2006 narástol ich počet len o 0,5 % a rodový rozdiel 

sa znížil o 1 %. Najviac žien výskumníčok pracuje v rámci pomocného personálu 

s podielom 63 %.  Pri výskumníkoch s VŠ vzdelaním 3. stupňa (PhD., CSc., Dr., 

DrSc., doc., prof.) prevládajú muži s podielom 58,7 % (tabuľka č. 20, príloha č. 5). 

Podiel žien výskumníčok sa v programovom období teda zmenil minimálne, stále je 

rodový rozdiel 15 % v ich neprospech, pričom prevládajú skôr v rámci pomocného 

personálu, ako pri výskumníkoch s VŠ vzdelaním tretieho stupňa. V rámci OP 

Výskum a vývoj je ťažké určiť, na akých pozíciách v rámci výskumného tímu ženy 

výskumníčky pracovali.  

 

5.4 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.4 z hľadiska 

relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 

V rámci HP RP sa na zmierňovanie fenoménu, pri ktorom socio-kultúrne nerovnosti 

vytvárajú pre ženy prekážky v prístupe k zdrojom prehlbujúc tak ich ekonomické 

znevýhodnenie, tzv. feminizácii chudoby zameriava Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika 

chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku).  

V zmysle SKI HP RP základné kontextové ukazovatele  a ich východiskové hodnoty 

pre cieľ 1.4 sú v tab. č. 13:  
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Tabuľka č.13 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na úrovni 

OP 

východisková 

hodnota (2006)% trend 

miera rizika chudoby žien pred sociálnymi 

transfermi  
OP ZaSI 

20 zníženie 

miera rizika chudoby mužov pred sociálnymi 

transfermi  

OP ZaSI 20 zníženie 

miera rizika chudoby žien po sociálnych 

transferoch podľa rodu v % 

OP ZaSI 12 zníženie 

miera rizika chudoby mužov po sociálnych 

transferoch  % 

OP ZaSI 12 zníženie 

ženy vo veku 18 – 59 rokov, ktoré žijú v 

domácnostiach bez práce 

OP ZaSI 9,6 zníženie 

muži vo veku 18 – 59 rokov, ktoré žijú v 

domácnostiach bez práce 

OP ZaSI 8,1 zníženie 

 

Cieľ 1.4 rodovej rovnosti sa zameriava najmä na ženy ohrozené chudobou, najmä na 

ženy (je ich viac v porovnaní s mužmi), ktoré samé vedú domácnosť a starajú sa 

o deti, kedy ich príjmy nedostatočne pokrývajú ich náklady a ženy v dôchodkovom 

veku, ktoré majú  v priemere o viac ako štvrtinu nižšie dôchodky ako muži a často 

dožívajú osamotené, keďže priemerný vek dožitia mužov pri narodení je nižší.    

Bariérami pre naplnenie tohto cieľa sú pretrvávajúce rodové nerovnosti, ktoré 

vplývajú negatívne najmä na ženy  a vedú v konečnom dôsledkom ku kulminujúcim 

ekonomickým znevýhodneniam. Prekážky pri vstupe na trhu práce a aj na samotnom 

trhu práce vyraďujú ženy z ekonomického života celkom alebo na určité obdobia, 

prípadne obmedzujú ich kariérny rast ako aj výšku ich zárobkov. Bariéry pri 

zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, akými je nedostatok služieb, ale aj 

socio-kultúrne determinované roly mužov a žien vo verejnej a súkromnej sfére, tlačia 

predovšetkým ženy do kompromisov, ktoré následne ovplyvňujú ich profesijný život, 

výšku zárobkov, ako aj mieru sociálneho zabezpečenia v dôchodkovom veku. 

Znásobujúce sa rozdiely v príjmoch následne zvyšujú riziko chudoby u žien vo 

vyššom veku. Ekonomický status žien sa  zhoršuje aj so zvyšujúcim sa počtom osôb 

závislých na poskytovaní starostlivosti zabezpečovanej ženami.  

Cieľ 1.4 je úzko prepojený na všetky ostatné ciele, pretože ženy v riziku chudoby buď 

nemajú zamestnanie, alebo platené na hranici minimálnej mzdy, majú problémy so 

zosúladením pracovného rodinného života, keďže často ide o osamelých rodičov, 

vďaka tomu, že počas života zarábajú menej, majú nižšie dôchodky v porovnaní 

s mužmi a často sú rizikami chudoby ohrozené ženy, ktoré sú obeťami násilia zo 

strany intímnych partnerov.  

Na napĺňaní cieľa 1.4 sa v štrukturálnych fondoch podieľal najmä OP ZaSI, 

prostredníctvom prioritnej osi Podpora rastu sociálnej inklúzie, kde je celý rad 

opatrení, zameraných na prevenciu a zníženie rizika chudoby.  
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V  období medzi rokmi 2006 až 2012 klesol podiel žien vo vekovej skupine 18-59 

rokov, ktoré žijú v domácnostiach, kde nikto nepracuje o 1,3 % (z 10,1 na 8,8 %). U 

mužov v rovnakej životnej situácii došlo k poklesu o 0,9 % (z 8,8 na 7,9 %). 

V prípade oboch pohlaví sa podiel dostal pod úroveň 9 %. Graf vývinu tohto 

ukazovateľa v časovom slede v období pred a počas implementácie programového 

obdobia 2007-2013 naznačuje, že v období pred globálnou finančnou krízou klesal 

tento ukazovateľ výraznejšie až do roku 2008 ako pre mužov tak aj pre ženy, 

v rokoch 2009 až 2010 došlo k obratu a zhoršeniu situácie. Tento negatívny trend sa 

začal opäť zlepšovať v rokoch 2011 až 2012, pričom sa vrátil približne na úroveň 

v roku 2009.  

Graf č. 12 Merateľný ukazovateľ: Podiel mužov a žien, ktorí žijú 

v domácnostiach, kde nikto nepracuje v období 2000 – 2012 (%)39
 

 
 

V  období medzi rokmi 2006 až 2012 klesol teda podiel žien vo vekovej skupine 18-

59 rokov, ktoré žijú v domácnostiach, kde nikto nepracuje o 1,3 % (z 10,1 na 8,8 %). 

Podiel žien a mužov v domácnostiach, kde nemá nikto prácu sa z celkového pohľadu 

mierne zlepšil. 

Nasledujúce grafy40 ponúkajú porovnanie vývoja miery rizika chudoby pred 

sociálnymi transfermi podľa rodu a po sociálnych transferoch podľa rodu. 

 

  

                                                 
39

 Tabuľka č. 21 s podkladovými dátami je k dispozícii v prílohe č.5. Zdroj Eurostat  „People aged 18-59 living in jobless 
households: share of persons aged 18-59 who are living in households where no-one works: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
40

 Tabuľky  č.22 a 23 s podkladovými dátami k týmto dvom grafom sú k dispozícii v prílohe č.5. Miera rizika chudoby sa uvádza 
na základe 60 % mediánu. Dôchodky sú vyňaté zo sociálnych transferov. Zdroj Eurostat  „At risk of poverty rate before social 
transfers (pensions excluded from social transfers) (cut-off point: 60 % of median equivalised income after social transfers), 
source SILC, dostupné na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Graf. č.13 Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi podľa rodu – vývoj 

v období 2005 – 2013 (%) 

 

 

Graf. č. 14 Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa rodu – vývoj 

2005 – 2013 (%) 

 
 

Ako je z oboch grafov vidieť, miera rizika chudoby mužov a žien ako takých, bez 

ohľadu na iné charakteristiky, sa zdá byť podobná, a od roku 2006 do roku 2007 sa 

mierne zvýšila pokiaľ ide o riziko chudoby po transferoch (pred transfermi ostáva na 

rovnakej úrovni). V období 2007 až 2010 sa medzi nimi otvárala mierna rodová 

priepasť, a týkala sa najmä žien, pričom výraznejšia bola po sociálnych transferoch 

ako pred nimi. Určité objasnenie môže ponúknuť zohľadnenie ďalších premenných. 

V tejto oblasti v období 2006-2013, z hľadiska pohlavia sa teda miera rizika chudoby 

pred transfermi výrazne nezmenila (stúpla z 19,9 na 20,1 % u žien a klesla u mužov 

z 20,1 na 20 %). Čiže u žien sa dokonca zvýšila, teda nedošlo k naplneniu trendu. Po 

transferoch sa miera rizika chudoby z hľadiska pohlavia mierne zhoršila, u mužov 

stúpla z 11,8 % na 12,8 % a u žien z 11,5 na 12,9 %. Rodové rozdiely medzi mužmi 
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a ženami tak bez ohľadu na vek zostali minimálne, resp. sa otočili mierne 

v neprospech žien. Trend opäť nebol naplnený.  

Ak zohľadníme popri pohlaví aj vek, presnejšie ak porovnáme vekové skupiny žien 

a mužov mladších ako 65 rokov a vo veku 65 rokov a viac, zistíme, že pre vekové 

skupiny pod 65 rokov sú rodové rozdiely výrazne nižšie, až takmer zanedbateľné. 

Naopak rodové rozdiely vo vekovej skupine 65 rokov sú výrazné, presnejšie že ženy 

vo veku 65+ viac postihuje riziko chudoby ako v prípade mužov vo veku 65+, či už 

pred alebo po sociálnych transferoch.  

Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi u žien mladších ako 65 rokov 

bola v roku 2006 o necelé jedno percento nižšia ako v prípade mužov (20,5 : 21,4). 

V rokoch 2007-2009 sa miera rizika chudoby pred transfermi znižovala u oboch 

pohlaví, u mužov však rapídnejšie ako u žien, klesajúc až na mieru 17,6 % u žien 

resp. 17,3 % u mužov. Od roku 2010 však opäť narastala, pričom tento krát rýchlejšie 

v prípade žien ako mužov. V roku 2013 sa rozdiel v mierach rizika chudoby zmiernil 

iba na 0,2 percentuálneho bodu, avšak otočil sa v neprospech žien (ženy 21,8 % vs. 

muži 21,6 %). Naopak pre ženy vo veku 65 rokov a viac bola v roku 2006 miera rizika 

chudoby pred sociálnymi transfermi takmer dvojnásobne vyššia ako u mužov (16,7 % 

vs. 8,8 %). V rokoch 2007-2009 miera rizika žien v tejto vekovej kategórií stúpala 

a naopak u mužov skôr klesala, rozdiely medzi nimi tak narastali. V rokoch 2010-

2013 klesala miera rizika chudoby u oboch pohlaví (s výnimkou mierneho stúpania 

v roku 2012), pričom v prípade žien klesla výraznejšie až na 11,4 % (u mužov na 6,4 

%) v roku 2013. Priepasť sa zatvárala, ostatné dva roky stagnuje rozdiel v miere 

rizika chudoby žien a mužov pred transfermi na úrovni 5 % v neprospech žien. 41  

Miera rizika po sociálnych transferoch naznačuje obdobné rodové rozdiely medzi 

ženami a mužmi vo veku 65+. Hoci celkovo transfery zmierňujú mieru rizika chudoby 

u oboch pohlaví a v období 2006-2013 sa celkovo zmiernilo riziko chudoby v tejto 

vekovej kategórií, rodová priepasť sa výrazne nezmiernila. V roku 2006 bol rozdiel v 

miere rizika chudoby po transferoch u žien 65+ 2,4 krát vyšší ako u mužov (10,8 % 

vs. 4,5 %). V rokoch 2008 až 2009 miera rizika chudoby po transferoch rástla najmä 

u žien, tak, že bola tri až tri a pol násobne vyššou než v prípade mužov. Od roku 

2010 až do 2013 už miera rizika chudoby po transferoch ako u žien tak aj mužov 65+ 

viac menej klesala (s výnimkou medziročného nárastu v roku 2012). Miera rizika 

chudoby u žien 65+ klesla v roku 2013 na 7,6 %. U mužov 65+ sa zmiernila na 

úroveň 3,3 %. Miera rizika chudoby žien 65+ tak ostala v roku 2013 aj po transferoch 

napriek celkovému zlepšeniu viac ako 2,3 násobne vyššia oproti mužom vo veku 65+ 

(tabuľky č. 24 a 25, príloha č. 5).  

 

                                                 
41 

Podrobné tabuľky sú k dispozícii v prílohách. 
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5.5 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.5 z hľadiska 

relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí mala v rámci cieľov 1.5 vytýčené dva 

podciele: 

Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien,  

Cieľ 1.5 b) Zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia.   

Na sledovanie pokroku v tejto súvislosti boli identifikované nasledovné kontextové 

merateľné ukazovatele a ich východiskové hodnoty v tab. č.14: 

 

Tabuľka č.14 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na 

úrovni OP 

východisková hodnota 

(2006)% 

trend 

počet trestných činov týrania blízkej a zverenej 

osoby  
OP ZaSI 

80,3   (2004) (štatistika 

MV SR) 

zníženie 

počet obetí násilia páchaného na ženách 

(prieskum verejnej mienky) - užívateľky   

OP ZaSI 0 (prieskum) zníženie 

 

Ciele 1.5 rodovej rovnosti sa zameriavajú na problematiku násilia páchaného na 

ženách, ktoré predstavuje najzávažnejšie porušenie základných ľudských práv žien. 

Má devastačné dôsledky na zdravie, pracovnú kariéru žien, ktoré sú jeho obeťami, 

čo sa nepriaznivo odráža aj v ekonomike. Ide jednak o ženy, ale aj ich deti, ktoré sú 

vystavené riziku násilia od intímneho partnera, ale aj o ženy, vystavené násiliu od 

cudzích mužov.  

Bariérami riešenia problematiky sú najmä nedostatok kvalitných služieb pre ženy 

ohrozené a vystavené násiliu, neadekvátna spolupráca relevantných orgánov pri 

riešení problémov takýchto žien, slabé legislatívne zabezpečenie ochrany týchto 

žien, nízke povedomie o problematike, ako aj málo opatrení na prevenciu tohto 

problému.  

Ciele 1.5 sú prepojené aj na ciele 1.1., pretože obyčajne ide o ženy, ktoré majú 

problémy zostať na trhu práce, alebo vstúpiť doň, keď sú vystavené násiliu, ale aj 

1.4, často sa dostávajú do rizika chudoby pre neadekvátne služby a podporu.  

Opatrenia zamerané na túto problematiku sa špecificky riešili v OP ZaSI, v rámci 

prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia 2.1 Podpora sociálnej inklúzie 

osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 

rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity, a to v rámci rámcovej aktivity 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a 

elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce.  

Napriek mnohým priaznivým legislatívnym nástrojom, ktoré Slovenská republika 

prijala, má podľa ostatného národného reprezentatívneho prieskumu z roku 2008 
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najmenej každá piata žena skúsenosť s násilím. Presnejšie až 21,2 % žien malo 

počas života skúsenosť s násilím zo strany aktuálneho partnera. V tom istom 

prieskume sa ukázalo, že až 27,9 % žien zažilo vo svojom živote násilie zo strany 

bývalého partnera.42 

Od roku 2008 osobitný národný reprezentatívny prieskum nebol realizovaný, avšak 

Slovensko sa zapojilo do celoeurópskeho reprezentatívneho prieskumu Agentúry pre 

základné práva (FRA),43 ktorý ukázal, že na EÚ úrovni má každá tretia žena (33 %) 

aspoň jednu skúsenosť s fyzickým násilím, vrátane sexuálneho vo svojom živote od 

veku 15 rokov až po moment konania výskumu (8 % zažilo túto skúsenosť v rámci 

posledných 12 mesiacov v čase konania prieskumu – tzv.  ročná prevalencia, a  25 

% malo túto skúsenosť pred viac ako 12 mesiacmi v čase konania prieskumu). 

V rámci tohto prieskumu sa vo vzorke zo Slovenska ukázalo, že  až 33 % žien zažilo 

fyzické a/alebo sexuálne násilie ako také, pričom priamo od intímneho partnera, či už 

od súčasného alebo bývalého partnera zažilo fyzické alebo sexuálne násilie až 23 % 

žien vo vzorke zo Slovenska a od ne-partnerov zažilo násilie 22 % žien, čo indikuje, 

že mnohé ženy mali viac skúsenosti s násilím ako od intímnych partnerov, tak aj od 

ne-partnerov. Vzhľadom na to, že vyššie uvedený národný prieskum z roku 2008 

a EÚ prieskum nepoužívali identickú metodológiu, nie je možné automaticky čísla 

porovnať, avšak podobnosť čísel naznačuje, že k výraznému zlepšeniu situácie 

pravdepodobne nedochádza.  

Pre doplnenie je možné pozrieť sa na približný odhad ročnej prevalencie násilia 

páchaného na ženách (vs. na mužoch), ktoré poskytuje Výskum obetí kriminality na 

Slovensku44. Týranie sa v tomto prieskume zisťuje uvedenou otázkou: „Stali ste sa v 

sledovanom období obeťou týrania (niekto Vás pravidelne bije, ponižuje, citovo 

vydiera alebo Vám odopiera stravu, hygienu, spánok, vystavuje Vás neúmernej 

fyzickej alebo psychickej záťaži a pod.)?“  Zahŕňa teda opakované fyzické a 

psychické násilie zodpovedajúce viac-menej opisu skutkovej podstaty § 208 

Trestného zákona – týraniu blízkej a týraniu zverenej osoby. Nasledovná tabuľka 

ukazuje podiel žien a mužov s vyššie opísanou skúsenosťou týrania v priebehu 

daného roka.  

 

 

  

                                                 
42

 Holubová 2012: Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011. IVPR 2012. 
43

  Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum FRA 2014 (Violence against women an EU-wide survey. Prieskum sa 
konal v roku 2012, správa je k dispozícii od roku 2014. Dostupné na:   http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-
survey-main-results-apr14_en.pdf  

44
 Podľa Holubová 2012: Správa o násilí páchanom na ženách 2011, dostupné na: 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf
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Tabuľka č. 15 Miera ročnej prevalencie týrania (násilia páchaného na ženách 

vs. mužoch) v % 

Rok merania  2007 2009 2010 2011 2012 

Ženy 6,1  8,0 8,6 6,8 5,3 

Muži 2,3  2,0 5,2 1,7 1,8 

Zdroj: Výskum obetí kriminality, Paneurópska vysoká škola 2007 – 201245 

 

Obdobne klesajúci trend naznačujú údaje obetí zaznamenaných v trestnom konaní. 

Podľa štatistickej ročenky Rodová rovnosť počet obetí - žien v skutkoch podľa § 208  

(týranie blízkej a zverenej osoby) mala v rokoch 2008-2010 klesajúcu tendenciu, 

v roku 2011 počet obetí narástol a v roku 2012 opäť klesol. Porovnanie roku 2008 

oproti 2012 naznačuje výrazný pokles obetí – žien až o 44 % (z 373 na 209).  

 

Tabuľka č. 16 Počet obetí žien v skutkoch podľa § 208  Trestného zákona 

(týranie blízkej a zverenej osoby) 

Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

počet obetí – ženy  373 276 207 245 209 

Zdroj: Rodová rovnosť 2013 (s. 138-139) 

 

Tabuľka č. 17 Prehľad ukazovateľov k trestným skutkom podľa § 208  

Trestného zákona (týranie blízkej a zverenej osoby) 

Ukazovateľ  / Rok 2011 2012 2013 

počet odsúdených 117 116 132 

počet spáchaných skutkov  120 117 140 

TRESTY 

   Nepodmienečné 52 40 48 

Podmienečné  65 76 84 

Peňažný trest 0 0 0 

iné 0 0 0 

Pohlavie páchateľov  

   muži  111 108 116 

ženy 6 8 16 

 Zdroj: Podľa údajov Ministerstva spravodlivosti (Štatistická ročenka MS SR
46

)   

Ako je zrejmé z výsledkov výskumu FRA k poklesu vo vzťahu k prvému podcieľu 

„Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien“ na Slovensku zatiaľ 
                                                 
45

 Týranie sa v tomto prieskume zisťuje uvedenou otázkou: „Stali ste sa v sledovanom období obeťou týrania (niekto Vás 
pravidelne bije, ponižuje, citovo vydiera alebo Vám odopiera stravu, hygienu, spánok, vystavuje Vás neúmernej fyzickej alebo 
psychickej záťaži a pod.).“  Podľa Holubová 2012: Správa o násilí páchanom na ženách 2011 dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf  
46

 Údaje pre špecifické trestné činy podľa § 208 boli dostupné pre roky 2011-2013.  

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf
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zdá sa nedochádza, napriek tomu, že kriminálne charakteristiky vykazujú výrazne 

znížený počet obetí žien (2008 vs. 2012) pri skutkoch trestných činov podľa § 208 

(373 vs. 209 obetí žien). Keďže sú čísla z prieskumov a kriminálnych štatistík 

rozdielne, môže to znamenať, že ženy v menšom počte ohlasujú takéto prípady, aj 

vďaka pretrvávajúcej absencii služieb pre obete násilia páchaného na ženách.  

V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele zariadenia, ktoré najpravdepodobnejšie plnia túto úlohu (avšak neslúžia iba 

tejto cieľovej skupine) sú predovšetkým pobytové zariadenia, ktoré by mohli 

poskytnúť žene, prípadne jej deťom dočasné útočisko, sem patria najmä útulky, 

zariadenia núdzového bývania a krízové centrá. V prieskume IVPR zameranom na 

evaluáciu dostupných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie s použitím 

štandardov Rady Európy, identifikovali 181 subjektov poskytujúcich pobytové, 

ambulantné aj terénne služby, v ktorých by potenciálne mohli nájsť pomoc obete 

násilia páchaného na ženách. Tieto subjekty oslovili s otázkou, či poskytujú služby 

obetiam domáceho násilia a po pozitívnej odpovedi a následnom vyplnení dotazníka, 

do ďalšej analýzy zaradili už iba 52 subjektov; išlo o subjekty, ktoré v sledovanom 

roku (2011, prípadne 2012) poskytovali služby ženám/dievčatám zažívajúcim násilie 

v referenčnom období a poskytli aj dostatočné množstvo údajov potrebných pre 

ďalšiu evaluáciu. Vzorka však nemusí úplne zodpovedať realite dostupných služieb, 

vzhľadom na pomerne vysoký počet subjektov, ktoré sa odmietli zúčastniť, alebo 

nemali kapacitu na poskytnutie informácií47. Na túto vzorku aplikovali dotazník 

a hodnotiacu maticu, ktorá korešpondovala z minimálnymi štandardami Rady Európy 

pre poskytovanie služieb ženám, ktoré zažívajú násilie a pre dostatočnosť naplnenia 

štandardov stanovili hranicu minimálne 75 % celkového možného skóre (z 30 bodov, 

t. j. 22,5 bodu). Na základe takto stanovenej hranice identifikovali „až“ 16 subjektov, 

ktoré majú najväčší potenciál napĺňať štandardy Rady Európy a byť skutočne 

špecializovanými subjektmi pre ženy. V piatich krajoch (BBSK, NSK, PSK, TSK, 

TTSK) túto hranicu dosiahol iba jeden subjekt, v BSK a KSK 4 subjekty, v ŽSK 3 

subjekty.48 V tej istej štúdii sa pokúsili vyčísliť počet chýbajúcich miest v bezpečných 

ženských domoch (BŽD) tak, že porovnali kapacitu subjektov spĺňajúcich hranicu 75 

% spomínaných minimálnych štandardov Rady Európy v porovnaní s počtom žien v 

danom kraji. Tento porovnali s odporúčaným počtom minimálnych miest v 

bezpečných ženských domoch tak, ako to odporúčajú dané štandardy vzhľadom na 

veľkosť populácie a odhad rizika. Z analýzy vyplynulo, že celkovo je vzhľadom na 

počet žien v populácií a počet potrebných rodinných miest na Slovensku 695 miest v 

                                                 
47

 Evaluácia bola dobrovoľná a nepredstavovala žiadne riziko z hľadiska napr. straty akreditácie alebo finančnej podpory zo 
strany zriadovateľa a pod. Otázkou teda zostáva ich záujem a ochota poskytovať služby pre klientky zažívajúce násilie v zmysle 
štandardov Rady Európy. 
48

 Podľa Holubová 2012: Monitoring služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska Európskych štandardov. Inštitút pre 
výskum práce a rodiny, dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzby.pdf  

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzby.pdf
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špecializovaných BŽD.49 Avšak v zariadeniach poskytujúcich pobytové služby ženám 

zažívajúcim násilie a ktoré zároveň prekročili hranicu 75 % v hodnotení podľa 

uvedených štandardov pre služby pre ženy zažívajúce násilie bolo k dispozícii 

celkovo 238 miest.50 

Vo vzťahu k druhému podcieľu, ktorý sa zameriava na dostupnosť služieb, nie je 

možné identifikovať jednoznačnú súvzťažnosť so zvolenými merateľnými 

ukazovateľmi. Oficiálne nie sú dostupné štatistiky, ktoré by dostupnosť takto 

špecifických služieb sledovali. Z monitoringu poskytovaných služieb vyplýva, že na 

Slovensku chýba odhadom 457 miest pre ženy zažívajúce násilie v špecializovaných 

ženských bezpečných domoch, čo predstavuje dve tretiny absentujúcej kapacity. 

Problémom je neprehľadná legislatíva v tejto oblasti, ako aj nedostatočná podpora 

zariadení, ktoré poskytujú tieto služby v súlade so štandardami Rady Európy. 

 

5.6 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 4 z hľadiska 

relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí má v rámci cieľov 4 vytýčený cieľ:  

Cieľ 4. Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným 

skupinám (v tomto prípade z hľadiska rodu). 

Na sledovanie pokroku v tejto súvislosti boli identifikované nasledovné kontextové 

merateľné ukazovatele a ich východiskové hodnoty sú v tab. č.18: 

 

Tabuľka č.18 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na 

úrovni OP 

východisková hodnota 

(2006) % trend 

počet osôb, ktoré boli obeťami priamej alebo 

nepriamej diskriminácie 
51

 

OP ZaSI, 

OP V 

0 

(externý prieskum) 

zníženie 

 

Cieľ 4 sa zmeriava na jednej strane na dodržiavanie antidiskriminačného zákona 

a legislatívy v tejto oblasti, ktorý zakazuje rôzne formy diskriminácie z rôznych 

dôvodov, medzi nimi aj na základe rodu/pohlavia, tehotenstva a rodovej identifikácie. 

Oveľa viac sa však zameriava na preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť 

diskriminácii ľudí v rôznych oblastiach života, ako na trhu práce, sociálnej oblasti, vo 

vzdelávaní atď. Keďže hodnotiaca správa sa venuje hodnoteniu cieľov rodovej 

rovnosti, zameriame sa na problematiku diskriminácie na základe rodu/pohlavia. 

                                                 
49

 Odporúčaný počet miest v BŽD podľa štandardov predstavuje 1 rodinné miesto na 10 000 žien. Rodinné miesto zodpovedá 
2,5 osobo-miestu, keď zahŕňa odhadom 1 ženu a 1,5 miesta za jej dieťa/príp. deti. Podľa Holubová 2012: Monitoring služieb pre 
ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska Európskych štandardov. Inštitút pre výskum práce a rodiny. 
50

 Podľa Holubová 2012: Monitoring služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska Európskych štandardov. Inštitút pre 
výskum práce a rodiny dostupné na:  
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzby.pdf  
51

 Prostredníctvom reprezentatívneho výskumu 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzby.pdf
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Rodová diskriminácia predstavuje nerovnaké a nespravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi 

na základe pohlavia/rodu a postihuje viac ženy.  

Napriek kvalitnej legislatíve k diskriminácii na základe rodu stále dochádza, bariérami 

sú nízka informovanosť obetí diskriminácie, chýbajúce preventívne opatrenia zo 

strany zamestnávateľov a verejných inštitúcií, odborné vzdelanie v tejto problematike 

v rôznych profesiách, ktoré sú zapojené aj do realizácie projektov v rámci 

štrukturálnych fondov.  

Cieľ 4 je prepojený na všetky ciele rodovej rovnosti, pretože rodové rozdiely 

a segregácia na trhu práce, rozdiely v mzdách, feminizácia chudoby ako aj násilie 

páchané na ženách sú dôsledkami otvorenej, ale častejšie skrytej diskriminácie, 

ktorá vyplýva zo zaužívaných sexistických rodových stereotypov v spoločnosti. Preto 

by tento cieľ mal byť podporovaný v každom jednom projekte. 

Priamo v opatreniach a ukazovateľoch mal byť tento cieľ napĺňaný najmä v OP ZaSI 

a OP V aj vo vzťahu k pohlaviu/rodu.   

Keďže slovenské výskumné inštitúcie nerealizovali prieskum zameraný na 

diskrimináciu, využili sme v tejto časti výsledky prieskumov Eurobarometra v tejto 

oblasti z roku 2008 a 2012, pričom sme sa zamerali špecificky na diskrimináciu na 

základe rodu.52 Zlepšenie fungovania mechanizmov by malo vyústiť do znižovania 

vnímanej diskriminácie v rámci týchto prieskumov a lepšieho poznania ich 

fungovania. Takisto sú naznačené počty obetí diskriminácie na základe 

pohlavia/rodu.  

 

Graf č. 15 Vnímanie diskriminácie na základe rodu (%, Eurobarometer)  

 
 

Aj v roku 2012, aj v roku 2008 (graf č. 15) vnímalo diskrimináciu na základe rodu ako 

rozšírenú 31 % respondentov a respondentiek a ako zriedkavú v roku 2008 61 % 

a v roku 2102 62 %, takže situácia vo vnímaní sa takmer nezmenila.  

 

  

                                                 
52

 Eurobarometer. Discrimination in  the European Union:   Perceptions, Experiences and Attitudes. 2008, dostupné na:  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf 
Eurobarometer. Discrimination in EU in 2012. Dostupné na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf 
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Graf č. 16 Osobný zážitok diskriminácie na základe rodu (%, Eurobarometer) 

 
 

Graf č. 17 Svedkovia a svedkyne diskriminácie na základe rodu (%, 

Eurobarometer) 

 
 

Oproti roku 2008 sa zvýšil počet respondentov a respondentiek, ktorí osobne zažili 

diskrimináciu na základe rodu (graf č. 16) o 1 %, a to zo 4 % na 5 %. Počet svedkov 

takejto diskriminácie sa zvýšil o 2 %, zo 7 % na 9 % (graf č. 17). Čiže priamo alebo 

nepriamo bolo obeťami diskriminácie v roku 2013 14 % ľudí, oproti roku 2006 ide 

o nárast o 3 %. 

 

Graf č. 18 Znalosť práv v prípade diskriminácie na základe rodu (%, 

Eurobarometer) 

 
 

V roku 2012 by vedelo svoje práva v prípade diskriminácie na základe rodu (graf č. 

18) 36 % respondentov a respondentiek, čo je oproti roku 2008 markantný pokles, až 

o 10 % (vtedy to bolo 46 %).  
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V programovom období sa teda vnímanie diskriminácie na základe rodu viac-menej 

nezmenilo, zato narástol počet diskriminovaných obetí na základe rodu a pohlavia 

o 3 %, a čo je najviac problematické, znížilo sa povedomie Slovákov a Sloveniek 

o svojich právach v prípade, ak sú diskriminovaní na základe rodu. To môže 

naznačovať, že štrukturálne fondy v nedostatočnej miere podporovali opatrenia na 

predchádzanie diskriminácii na základe rodu. Zvýšenie počtu obetí na druhej strane 

môže byť výsledkom väčšieho informovania o probléme zo strany médií.  
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VI. Vyhodnotenie základného nastavenia a dosiahnutých 

výsledkov v merateľných ukazovateľoch rodovej rovnosti 

na úrovni NSRR a OP 

 

Cieľom tejto časti je vyhodnotenie dosiahnutej úrovne merateľných ukazovateľov 

rodovej rovnosti na úrovni NSRR a v jednotlivých OP, čiže ide o posúdenie toho 

v akej miere sa plnili,  či boli dosiahnuté cieľové hodnoty, či sa niektoré z nich neplnili 

a aký mohli mať vplyv výsledky na plnenie jednotlivých cieľov rodovej rovnosti. 

V osobitnej časti tiež hodnotíme základné nastavenie programových dokumentov 

(operačný program, programový manuál) v troch vybraných operačných programoch 

(OP ZaSI, OP V a OP VaV) a špecificky sme hodnotili príspevok ESF operačných 

programov k uplatňovaniu rodového hľadiska.  

 

6.1 Zhodnotenie  výsledkov merateľných ukazovateľov cieľov rodovej 

rovnosti na úrovni operačných programov  

 

Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 predstavuje referenčný nástroj na 

prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú 

spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom 

období 2007 - 2013. Zabezpečí, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so 

Strategickými usmerneniami Spoločenstva o súdržnosti a určí prepojenie medzi 

prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej 

strane.53 V tejto časti sme hodnotili, ako boli dosiahnuté merateľné ukazovatele 

rodovej rovnosti podľa prílohy č. 13 NSRR, ako aj niektoré ďalšie ukazovatele z 

ITMS. Problémom bolo, že neboli stanovené cieľové hodnoty týchto ukazovateľov.  

 

Graf č. 19 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008 - 201254 

 
                                                 
53

 s. 4 NSRR 2007 – 2013 dostupné na: http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/  
54

 Porovnávané údaje  za rok 2013 na podklade výročných správ o vykonávaní OP za rok 2013.  
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Ukazovateľ Počet projektov s príspevkom k  RP sa v rámci všetkých OP, teda celého 

NSRR (graf č. 19) začal napĺňať v roku 2009 a v roku 2013 ich počet dosiahol 4360 

projektov s príspevkom k HP RP, teda ich počet vzrástol  5-násobne. V roku 2009 

dosiahli projekty s príspevkom k HP RP na celkovom počte podiel 37 % a v roku 

2013 sa ich podiel zvýšil na 60,8 %. Najväčší nárast bol medzi rokom 2009 a 2010. 

Medzi rokom 2011 a 2012 ich počet klesol o 46 projektov.  

 

 

Graf č. 20 Porovnanie hodnoty projektov celkovo a hodnoty projektov 

s príspevkom k HP RP za roky 2008 – 2012 v mil. EUR  

 

 
 

 

Ukazovateľ Hodnota projektov s príspevkom k HP RP sa v rámci všetkých OP, teda 

celého NSRR (graf č. 20) sa začal napĺňať v roku 2009 a v roku 2013 dosiahol 

úroveň 5908,99 mil. EUR, teda vzrástol 4,5 násobne. V roku 2009 dosiahla hodnota 

projektov s príspevkom k HP RP na celkovej hodnote podiel 42,5 % a v roku 2013 sa 

ich podiel zvýšil na 56,8 %. Najväčší nárast bol medzi rokom 2009 a 2010.  
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Graf č. 21 Porovnanie podielu počtu projektov s príspevkom k HP RP na 

celkovom počte za jednotlivé OP a NSRR55 

 
Podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov v rámci NSRR 

bol v roku 2013 60,8 % (od roku 2009 narástol o 23,8 %). Z Operačných programov 

najvyšší podiel projektov s príspevkom k HP RP dosiahli OPIS (100 %), OP ZaSI 

(89,4 %) a ROP (86,3 %). Najnižší podiel dosiahli OP D (13,9 %) a OP V (26,5 %).  

To znamená, že viac ako dve tretiny projektov v rámci NSRR prispievali k HP RP, 

predpokladáme, že mnohé z nich uvádzali aj príspevok k cieľom rodovej rovnosti, 

keďže tieto ciele boli zadefinované skoro vo všetkých OP (s výnimkou OP V). 100 % 

projektov s príspevkom k HP RP bolo len v jednom OP (OPIS), v troch dosiahli podiel 

nad 80 % (OP ZaSI, ROP, OPZ) a v jednom nad 60 % (OP VaV), v ďalších šiestich 

OP bol ich podiel menší ako polovica. OP, ktoré sa implementovali v rámci ESF, 

ktoré najviac mali prispieť k cieľom rodovej rovnosti, ani jeden nedosiahol 100 %, 

v rámci OP V to bolo dokonca len 26,5 %, čo naznačuje, že príspevok aj k cieľom 

rodovej rovnosti bol v rámci oblasti vzdelávania nízky.  

Hodnota projektov s príspevkom HP RP na celkovej hodnote v rámci NSRR bola 

v roku 2013 56,8 % (od roku 2009 narástla o 15 %). Z Operačných programov 

najvyšší podiel hodnoty projektov s príspevkom k HP RP dosiahli OPIS (100 %), OP 

ZaSI (93,6 %), ROP (86,3 %) a OPZ (81,6 %). Najnižší podiel dosiahli OP V (20,6 %) 

a OP BK (37,5 %). Nižšia hodnota v porovnaní s počtom projektov s príspevkom 

k HP RP môže byť spôsobená tým, že tieto projekty mali nižšie rozpočty v porovnaní 

s tými bez príspevku k HP RP, resp. na priority rovnosti príležitostí boli alokované 

nižšie finančné prostriedky. 100 % hodnoty projektov s príspevkom k HP RP bolo len 

v jednom OP (OPIS), v jednom nad 90 % (OP ZaSI), v dvoch nad 80 % (OPZ, ROP), 

v dvoch nad 60 % (OP VaV, OPŽP) a v piatich zvyšných OP bola hodnota nižšia ako 

polovica.    

 

                                                 
55

 Údaje sú vypočítané z výročných správ o vykonávaní OP za rok 2013.  
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Graf č.22 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest vyčlenených na 

ženy a mužov na úrovni NSRR a OP 56 

 
 

Ukazovateľ výsledku na úrovni NSRR (graf č.22) Počet vytvorených pracovných 

miest obsadených ženami alebo mužmi dosiahol v roku 2013 hodnotu 20 816 

vytvorených pracovných miest obsadených ženami a 26 596 mužmi. Podiel žien bol 

teda nižší, a to 44,5 %. Ukazovateľ dopadu Počet novovytvorených pracovných miest 

obsadených ženami alebo mužmi dosiahol na úrovni NSRR hodnotu 467,5 

vytvorených pracovných miest obsadených ženami a 636 mužmi. Podiel žien bol 

teda tiež nižší, a to 42,4 %.  

Podobný podiel dosiahli ženy aj na počte pracovných miest vytvorených v rámci OP, 

ktoré ich sledovali. Najviac pracovných miest bolo vytvorených v rámci OP ZaSI, tam 

bol podiel žien na nich ešte mierne nižší, a to 43,6 %. Nižší podiel na pracovných 

miestach dosiahli ženy v štyroch OP (OP ZaSI, OP KaHR, OPIS a OP BK), išlo o OP, 

kde vznikalo najviac pracovných miest. Vyšší podiel dosiahli ženy v piatich OP (OP 

VaV, OP ŽP, OPZ, ROP, OPTP), kde počty vytvorených miest boli výrazne nižšie. 

Vytvorené pracovné miesta sú jedným z kľúčových merateľných ukazovateľov 

v štrukturálnych fondoch. Vzhľadom na nižší podiel žien na zamestnanosti ich 

menšie zastúpenie na vytvorených pracovných miestach môže indikovať skôr 

zachovávanie status quo, resp. posilnenie rodových rozdielov v tejto oblasti. Hlavne 

OP ZaSI, v ktorom vzniklo najviac miest a najväčšou mierou má prispievať k rodovej 

rovnosti, nižším zastúpením žien len mierne prispelo k cieľom rodovej rovnosti, 

špecificky k cieľu 1.1.  

 

                                                 
56

 Údaje sú z ITMS v prípade NSRR k 31.12.2013 a z výročných správ o vykonávaní OP za rok 2013 z časti Horizontálna 
priorita rovnosť príležitostí. Súčet údajov z ITMS a z výročných správ nie je rovnaký, čo môže súvisieť s tým, že RO OP majú 
dodatočné monitorovacie systémy, ktoré nie sú v súlade s ITMS.  
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Graf č. 23 Ukazovatele Počet úspešne umiestnených uchádzačov 

o zamestnanie (UoZ) a Počet udržaných pracovných miest z hľadiska počtu 

žien a mužov k 31.12.201357  

 
 

Na úrovni NSRR (údaje ITMS) dosiahli v roku 2013 v ukazovateli Počet úspešne 

umiestnených uchádzačov o zamestnanie vyšší podiel ženy, a to 69,1 %, ale 

v ukazovateli Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, 

dosiahli výrazne nižší podiel, a to 29,9 %. Tieto ukazovatele sa napĺňali najmä 

v rámci  OP ZaSI. Vyšší podiel žien na uchádzačoch o zamestnanie môže znamenať, 

že niektoré aktívne politiky trhu práce boli naozaj viac zamerané na ženy, čo sa však 

neodrazilo na obsadení pracovných miest. Nižší podiel na udržaných pracovných 

miestach môže znamenať, že sa viac podporovali najmä miesta, ktoré boli obsadené 

mužmi. Preto je príspevok k cieľom rodovej rovnosti, najmä 1.1, zvýšenie miery 

zamestnanosti žien a zníženie miery ich nezamestnanosti, diskutabilný.  

 

Graf č.24 Počet osôb cieľových skupín zapojených do podporených projektov 

podľa pohlavia na úrovni NSRR a za OP patriace ESF58 

 

                                                 
57

 Údaje za úroveň NSRR sú z ITMS k 31.12.2013.  
58

 Údaje sú z výročných správ o vykonávaní OP ZaSI a OPV za rok 2013 z časti Horizontálna priorita rovnosť príležitostí. 
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Na úrovni NSRR sa zúčastnilo na projektoch (s príspevkom k HP RP) do roku 2013  

45,1 % žien a 54,9 % mužov (graf č.24). Z toho 97 % osôb sa zúčastnilo na 

projektoch OP ZaSI a 3 % na projektoch OP V. Konkrétne v rámci OP ZaSI to bolo 

43,6 % žien a v OP V zas naopak výrazne viac - 89,5 % žien. Na nižšom podiele sa 

teda prejavili najmä počty zastúpenia žien v rámci OP ZaSI. V OP V, ktoré sa 

zameriava na oblasť formálneho vzdelávania, vyšší podiel žien vyplýva z vyššieho 

zastúpenia žien v sektore školstva, ktoré je rodovo segregované s nižšími mzdami. 

ESF by mal vo zvýšenej miere prispievať k rodovej rovnosti, je ťažké prepojiť 

hodnoty účasti na kvalitu intervencií, ale nižší podiel žien indikuje, že rodové hľadisko 

v rámci ESF nebolo dostatočne uplatňované. Najmä OP ZaSI, ktorý by mal najviac 

zmierňovať rodové rozdiely, nižším zastúpením žien skôr prispieva k zabetónovaniu 

rodových rozdielov. V rámci OP V je zas ťažké určiť, do akej miery boli 

povzbudzovaní muži zapojiť sa do projektov. 

V rámci programov ESF bolo tiež vytvorených 74 opatrení na predchádzanie 

a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života.  

V prílohe číslo 13 NSRR sa sleduje ešte na úrovni NSRR kontextový merateľný 

ukazovateľ Miera zamestnanosti žien a mužov (15 -64). Ten dosiahol v roku 2013 

u žien hodnotu 53,4 % a 66,4 % u mužov. Rodový rozdiel sa v programovom období 

znížil nepatrne, o 2 %. To znamená, že NSRR skôr zachoval status quo v oblasti 

zamestnanosti žien. 

 

6.2 Zhodnotenie  výsledkov merateľných ukazovateľov  OP k cieľom 

rodovej rovnosti  

Cieľom tejto časti je zhodnotenie výsledkov merateľných ukazovateľov rodovej 

rovnosti jednotlivých OP, tak ako ich uvádzajú vo výročných správach v časti 

horizontálnej priority a v súlade s prílohou č.4 SKI HP RP, kde je uvedená relevancia 

merateľných ukazovateľov k OP.  

6.2.1 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia59 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP (graf č.25) v rámci OP ZaSI 

1195. V rámci rokov 2008 až 2013 vzrástol 4-násobne. V roku 2008 bol ich podiel 

93,2 % na celkovom počte, v roku 2013 sa ich podiel mierne znížil na 89,4 %.  

Zvláštnosťou je vyšší počet projektov celkovo aj s príspevkom k HP RP v roku 2010 

ako v roku 2013, keďže počet projektov by mal narastať kumulatívne a nie sa 

znižovať. Hodnota projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci OP ZaSI v roku 

2013 868 392 705,9 EUR. Od roku 2008 vzrástla 3,5 násobne. V roku 2008 bol jej 

podiel na celkovej hodnote 92,9 %, v roku 2013  to bol podiel mierne vyšší, 93,6 %.  

 

                                                 
59

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=3394  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=3394
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Graf č.25 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP ZaSI 

 
 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej 

inklúzie (99,5 %), potom v rámci prioritnej osi 4 Budovanie kapacít a zlepšenie 

verejnej správy (92,1 %) a prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti (87,8 %). 

Najmenší podiel bol v rámci prioritnej osi 3 Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej 

inklúzie a budovania kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji (57,1 %).   

Z hľadiska podielu hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí 

na celkovej hodnote projektov, najvyšší podiel bol v rámci prioritnej osi 2 (99,8 %) 

a prioritnej osi 4 (95,2 %). Najnižší podiel bol v rámci prioritnej osi 3 (27,9 %). 

 

Graf č. 26 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP ZaSI 
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Čo sa týka podielu počtu projektov s príspevkom HP RP podľa prioritných osí (graf č. 

26) na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, tak najviac sa ich realizuje 

v rámci prioritnej osi 2 (47 %) a prioritnej osi 1 (38 %), najmenej v rámci prioritnej osi 

3 (3 %). Hodnota projektov s príspevkom k HP RP podľa prioritných osí na celkovej 

hodnote projektov s príspevkom k HP RP je však najvyššia v rámci prioritnej osi 1 (75 

%) a potom oveľa menej v rámci prioritnej osi 2 (18 %), najmenej v rámci prioritnej 

osi 3 (3 %).  

 

 

Graf č. 27 Počet osôb cieľových skupín zapojených do podporených projektov 

podľa pohlavia za roky 2007 – 2013 v OP ZaSI 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet osôb cieľových skupín zapojených do podporených 

projektov sa začal napĺňať v roku 2010 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 551 323 žien 

a 711 275 mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2010 a 2011. V roku 2010 bol 

podiel žien a mužov 46,4 : 53,6 a v roku 2013 43,6 : 56,4. Paradoxom je, že ešte 

v roku 2008 a 2009 prevládali na počte osôb ženy.  

 

  

0 
36464 

156851 

230339 

471081 

695905 711275 

0 
37502 

184414 199602 

339257 

547043 551323 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy



                                             Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                      horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

86 

 

Graf č. 28 Počet novovytvorených pracovných miest podľa pohlavia za roky 

2007 – 2013 v OP ZaSI 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi 

alebo ženami sa začal napĺňať v roku 2008 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 19 812 

žien a 25 607 mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2011 a 2013. V roku 2008 

bol podiel žien a mužov ešte 84,3 : 15,7 a v roku 2013 už bol opačný, 43,6 : 56,4. 

Zvláštnosťou je nárast počtu novovytvorených pracovných miest v roku 2009 

a potom pokles v roku 2010 (môže súvisieť s metodikou zberu). Tiež nesadia údaje 

uvádzané vo výročnej správe o vykonávaní OP ZaSI v časti vyhodnotenia týchto 

ukazovateľov za celé OP60 a ich vyhodnotenia v časti horizontálna priorita rovnosť 

príležitostí61. Za celé OP bolo vytvorených viac pracovných miest mužmi ako ženami, 

pričom v roku 2013 to bolo 40 279 pracovných miest obsadených mužmi a 29 594 

pracovných miest obsadených ženami, teda podiel žien bol nižší, a to 42,3 %. 

Zaujímavosťou je, že cieľové hodnoty stanovené v zmluvách o NFP boli pre mužov 

63 251 miest a pre ženy 51 615 žien, čiže už v schválených projektoch boli uvádzané 

nižšie počty pracovných miest pre ženy, čo môže byť v rozpore s podporou cieľov 

rodovej rovnosti a uplatňovaním rodového hľadiska.  

Ukazovateľ počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie 

a zosúladenia pracovného a rodinného života (počet, výstup) sa začal napĺňať v roku 

2010 (10) a v roku 2013 dosiahol hodnotu 72, pričom medzi rokmi 2011 a 2013 

klesal.  

Ukazovateľ dopadu Počet úspešne umiestnených uchádzačov o zamestnanie - žien 

alebo mužov sa začal napĺňať v roku 2012 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 9283 žien 

a 8954 mužov. V roku 2012 bol podiel žien a mužov 100 : 0  a v roku 2013  50,9 : 

49,6. Ukazovateľ dopadu Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili 

                                                 
60

 s. 27 Tabuľka č. 2.1/6 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2013 
61

 s. 149 časť 4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 
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dohodnutú dobu, obsadených ženami alebo mužmi sa začal napĺňať až v roku 2012, 

kedy dosiahol hodnotu 2131 žien a 5075 mužov. V roku 2012 bol podiel žien 

a mužov teda 100 : 0  a v roku 2013 29,5 : 70,5. 

Ukazovateľ výsledku Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 

rovnosť sa začal napĺňať až v roku 2013 a dosiahol hodnotu 2032 osôb.  

Ukazovateľ dopadu Počet úspešne vyškolených osôb žien alebo mužov sa začal 

napĺňať v roku 2012 a v roku 2013 dosiahol hodnotu  2461 žien a 1043 mužov. 

V roku 2012 bol podiel žien a mužov 69,2 : 30,8  a v roku 2013 70,2 : 29,8. 

Ukazovatele dopadu Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli 

aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa 

v zamestnaní ženy a muži, Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch 

prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku 

a Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách 

a deťoch sa do roku 2013 vôbec nenapĺňali. Pritom ukazovateľ Počet 

zamestnávateľov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované zamestnanie bol 

kľúčovým pre sledovanie v rámci prioritnej osi 2 s cieľovou hodnotou 154, čiže 

predpokladáme, že daná hodnota nebude naplnená.62  

Vo výročnej správe sa v rámci OP ZaSI vyhodnocujú aj niektoré kontextové 

ukazovatele rodovej rovnosti. 63 Ukazovateľ miera nezamestnanosti dosiahol v roku 

2013 u žien 14,5 % (cieľ bol 9,4 %) a u mužov 14 % (cieľ bol 7 %), rodový rozdiel sa 

od roku 2006 znížil o 1,2 %. Ukazovateľ miera dlhodobej nezamestnanosti dosiahol 

v roku 2013 u žien hodnotu 9,9 % (cieľ 9,8 %) a u mužov 10 % (cieľ 8,7 %), rodový 

rozdiel sa zmenil v neprospech mužov na 0,1 %. Ukazovateľ miera rizika chudoby po 

sociálnych transferoch dosiahol u žien hodnotu 12,9 % (cieľ 9,4 %)  a u mužov 12,8 

% (cieľ 9,1 %), rodový rozdiel sa od roku 2006 otočil v neprospech žien. Ukazovateľ 

rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme dosiahol hodnotu 21,5 % (cieľ 22), 

rodový rozdiel sa od roku 2006 znížil o 0,5 %.  

OP ZaSI má určenú relevanciu príspevku k všetkým cieľom rodovej rovnosti. 

Vyhodnotiť sa však na základe merateľných ukazovateľov dajú len niektoré z nich 

a to z toho dôvodu, že buď sú ukazovatele príliš všeobecné, alebo nemajú určené 

merateľné ukazovatele na úrovni OP, ako napr. v rámci cieľa 1.3 zníženie rodového 

mzdového rozdielu. V rámci OP ZaSI bol najväčší podiel projektov s príspevkom HP 

RP v roku 2013 v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie (99,5 %). Bolo to 

zrejme preto, lebo v rámci nej bolo najviac opatrení na podporu rodovej rovnosti 

a zároveň v sociálnych službách dominujú viac ženy, čo potvrdili aj väčšie počty žien 

zúčastnených na projektoch v rámci tejto prioritnej osi. Alokácia finančných 

prostriedkov bola však vyššia výrazne v oblasti podpory zamestnanosti ako v oblasti 

podpory sociálnej inklúzie na projekty s príspevkom k HP RP. Podiel žien na 

vytvorených pracovných miestach bol nižší, a to 43,6 %, pričom taký istý bol aj podiel 

                                                 
62

 s. 112 Tabuľka č. 3.2/6 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI 2013 
63

 s. 27 Tabuľka č. 2.1/6 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2013 
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žien z cieľových skupín zapojených do podporených projektov. Ženy mali väčší 

podiel na uchádzačoch o zamestnanie, 50,9 %, ale na počtoch udržaných 

pracovných miest bol ich podiel nižší, len 29,8 %. To znamená, že OP ZaSI neprispel 

k plneniu cieľa 1.1., skôr rodové rozdiely prehĺbil. Cieľ 1.2, ktorý sa zameriaval na 

zosúlaďovanie pracovného a rodinného života sa nenaplnil, keďže ukazovatele, ktoré 

sa ho týkali, sú nulové. Čiastočne sa mohol napĺňať v projektoch, kde vzniklo 72 

opatrení na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovania pracovného 

a rodinného života, ale k ich vyhodnoteniu je potrebných viac kvalitatívnych údajov 

z projektov, ktoré ich naplnili. Cieľ 1.3 nemožno vyhodnotiť, keďže chýbajú 

relevantné ukazovatele, ktoré by sledovali rodový mzdový rozdiel a horizontálnu 

a vertikálnu rodovú segregáciu. Tento cieľ mohol byť riešený v rámci projektov 

zameraných na podporu rodovej rovnosti, ktorých sa zúčastnilo 2032 osôb. Cieľ 1.4 

mohli zmierniť opatrenia v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie, kde bolo 

najviac projektov s príspevkom k HP RP. Cieľ 1.5 zameraný na problematiku násilia 

páchaného na ženách sa nenaplnil, keďže relevantný merateľný ukazovateľ je 

nulový. Zachovanie status quo potvrdzujú hodnoty niektorých kontextových 

merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti (sledované aj v rámci OP ZaSI). Cieľové 

hodnoty sa väčšinou nenaplnili, paradoxom je, že boli nastavené tak, že 

predpokladali nižšie hodnoty v ukazovateľoch u žien ako u mužov.  

 

6.2.2 Operačný program Vzdelávanie64 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP (graf č. 29) v rámci OP V 

241. V rámci rokov 2008 až 2013 vzrástol 7-násobne, zatiaľ čo v roku 2008 bol ich 

podiel 88,6 % na celkovom počte, v roku 2013 to bolo len 25 %. V roku 2010 

dokonca ich počet oproti roku 2008 klesol, pričom podiel bol len 5,4 %. Hodnota 

projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci OP V v roku 2013 126 189 143,55 

EUR. Od roku 2008 vzrástla len 1,5-násobne a zatiaľ čo v roku 2008 bol jej podiel na 

celkovej hodnote 98 %, v roku 2013 len 20,6 %. 

 

  

                                                 
64

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OPV za rok 2013, za rok 2010 a 2008 dostupné na: https://www.minedu.sk/1495-
sk/vyrocne-spravy/ 
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Graf č. 29  Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP V 

 
 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP (graf č. 30) na celkovom počte 

projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 3 Podpora 

vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami (41,3 %) a prioritnej osi 2 

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov (37 %). Najmenšie podiely 

boli v rámci prioritných osí 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy (24,2 

%) a 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj (18,2 

%).Čo sa týka hodnoty projektov s príspevkom k HP RP z celkovej hodnoty v rámci 

prioritnej osi, tak najväčšia bola opäť v rámci prioritnej osi 3, najnižšia v rámci 

prioritnej osi 2. 

 

Graf č. 30 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP V 

 

44 

554 

957 

39 30 

241 

2008 2010 2013

Projekty OPV - počet 

Počet projektov celkovo Počet projetov s príspevkom k HP RP

628 

78 121 
55 

907 

152 
29 50 10 

241 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Prioritná os 1
Reforma systému

vzdelávania a
odbornej prípravy

Prioritná os 2
Ďalšie vzdelávanie
ako nástroj rozvoja

ľudských zdrojov

Prioritná os 3
Podpora

vzdelávania osôb s
osobitými

vzdelávacími
potrebami

Prioritná os 4
Moderné

vzdelávanie pre
vedomostnú

spoločnosť pre
Bratislavský kraj

Spolu za program

Počet projektov celkovo Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP



                                             Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                      horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

90 

 

Z hľadiska podielu projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 1 (63 %) a prioritnej osi 3 (21 %). Najnižší podiel bol v rámci prioritnej 

osi 4 (4 %). Z hľadiska podielu hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v rámci 

prioritných osí na celkovej hodnote projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel 

bol v rámci prioritnej osi 1 (57 %) a prioritnej osi 3 (21 %). Najnižší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 4 (3 %). 

 

Graf č. 31 Počet osôb cieľových skupín zapojených do podporených projektov 

podľa pohlavia za roky 2007 – 2013 v OP V 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet osôb cieľových skupín zapojených do podporených 

projektov sa začal napĺňať v roku 2010 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 31 135 žien 

a 3632 mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2010 a 2011. V roku 2010 bol 

podiel žien a mužov 98,7 : 1,3  a v roku 2013 89,6 : 10,4.  

Ukazovateľ Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti 

príležitostí sa začal napĺňať v roku 2010 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 72, teda 

vzrástol viac ako 3-násobne.  

Ukazovateľ Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie 

a zosúlaďovanie pracovného života dosiahol za celé programové obdobie hodnotu 2. 

Ukazovateľ dopadu počet žien a mužov využívajúcich výsledkov projektu je k roku 

2013 nulový.  

 

OP V nemá uvedenú relevanciu k žiadnym cieľom rodovej rovnosti podľa SKI HP RP, 

aj keď ide o oblasť, kde by relevancia mala byť, vzhľadom k tomu, že sektor školstva 

je výrazne rodovo segregovaný a vzdelávanie býva rodovo stereotypné. Napriek 

tomu sa v rámci neho sledovali niektoré ukazovatele členené podľa pohlavia. Podiel 

žien na cieľových skupinách projektov bol výrazne vyšší, a to 89,6 %, a to aj preto, 
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že ide o sektor, kde prevládajú ženy. Otázkou je, či sa robili nejaké opatrenia na 

zapojenie mužov do týchto projektov. V rámci vytvorených vzdelávacích programov 

k rovnosti príležitostí predpokladáme, že by mala byť venovaná aj pozornosť rodovej 

rovnosti, k tomu, či to tak, je by sme však potrebovali viac kvalitatívnych údajov 

o konkrétnych projektoch, ktoré ich vytvorili. Boli vytvorené len 2 opatrenia na 

predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného 

života, čo je nízke číslo, vzhľadom na sektor, kde dominujú ženy.  

 

6.2.3. Operačný program Výskum a Vývoj65 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OP VaV (graf č. 32)  

306, ich podiel na celkovom počte projektov bol 60,7 %. V roku 2008 bol ich počet 

nulový. V roku 2010 bol ich podiel na celkovom počte 59 %, čiže v priebehu ďalších 

rokov sa už nemenil. Hodnota projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci OP VaV 

v roku 2013 1 260 584 980 EUR. V roku 2008 bola nulová. V roku 2010 bol podiel 

hodnoty projektov s príspevkom k HP RP na celkovej hodnote 48 % a v roku 2013 

62,2 %, čiže išlo o nárast o cca 14 %.   

 

Graf č. 32 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP VaV 

 
 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 4 Podpora výskumu 

a vývoja v Bratislavskom kraji (74,4 %) a prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu 

a vývoja (74,2 %). Najmenší podiel bol v rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých 

škôl. Čo sa týka hodnoty projektov s príspevkom k HP RP z celkovej hodnoty v rámci 

prioritnej osi, tak najväčšia bola opäť v rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu 

a vývoja a najnižšia v rámci prioritnej osi 5.   

                                                 
65

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP VaV za rok 2013, za rok 2010 a 2008 dostupné na: https://www.minedu.sk/vyrocne-
spravy-op-vyskum-a-vyvoj/  
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Graf č. 33 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP VaV 

 
 

 

Z hľadiska podielu projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 2 (58 %) a prioritnej osi 4 (28 %). Najnižší podiel bol v rámci prioritnej 

osi 5 (5 %). Z hľadiska podielu hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v rámci 

prioritných osí na celkovej hodnote projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel 

bol v rámci prioritnej osi 2 (57 %) a prioritnej osi 4 (27 %). Najnižší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 1 a 4 (po 8 %). 
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Graf č. 34 Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu podľa pohlavia za roky 2007 – 2013 v OP VaV 

 
 

Ukazovateľ výsledku výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu - muži a ženy, sa začal napĺňať v roku 2009 a v roku 

2013 dosiahol hodnotu 1004 podporených výskumníkov a 580 podporených 

výskumníčok, pričom najviac rástol medzi rokmi 2011 a 2013. V roku 2009 bol podiel 

žien a mužov 34,8 % : 65,2 %  a v roku 2013 36,6 : 63,4 %.  

 

Graf č. 35  Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu podľa pohlavia za roky 2007 – 2013 v OP VaV 
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Ukazovateľ výsledku výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov (graf 

č. 35), ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži a ženy, sa začal napĺňať v roku 

2009 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 1933 podporených výskumníkov a 1007 

podporených výskumníčok, pričom najviac rástol medzi rokmi 2011 a 2013. V roku 

2009 bol podiel žien a mužov 40 % : 60 % a v roku 2013 len 34,2 : 66,8 %.  

V rámci ukazovateľa Počet vytvorených pracovných miest v sledovanom období bolo 

vytvorené len 1 miesto pre výskumníčku ženu, aj celkovo, a to v roku 2013.  

Ukazovateľ dopadu študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu, muži aj ženy, sa začal napĺňať v roku 

2009 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 1135 podporených výskumníkov a 1266 

podporených výskumníčok, pričom najviac rástol medzi rokmi 2011 a 2013. V roku 

2009 bol podiel žien a mužov 40 % : 60 %  a v roku 2013 52,7 : 47,8 %.  

Ukazovateľ dopadu študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu, ženy aj muži, dosiahol v sledovanom 

období hodnoty 2 ženy a 2 muži.  

Ukazovateľ výsledku počet výskumníkov do, aj nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť 

do slovenských organizácií výskumu a vývoja – ženy a muži, vykazuje celé obdobie 

nulové počty.  

 

Z hľadiska relevancie uvedenej v SKI HP RP OP VaV prispieva najmä k cieľom 1.1 

zníženie rodových rozdielov v zamestnanosti a 1.3 horizontálna rodová desegregácia 

najmä v oblasti výskumu a vývoja. Čo sa týka cieľa 1.1, v sledovanom období bolo 

v rámci OP VaV vytvorené len 1 pracovné miesto pre ženu, čo znamená, že vplyv na 

naplnenie cieľa bol minimálny. Čo sa týka cieľa 1.3, celkovo sa na projektoch 

podpory výskumu a vývoja zúčastnilo len 35 % žien výskumníčok, čo je podiel nižší, 

ako je ich zastúpenie v spoločnosti. To znamená, že OP neprispel k plneniu cieľa 

dostatočne. Vyššie hodnoty medzi doktorandkami vyplývajú z celkového vyššieho 

zastúpenia žien na doktorandoch a doktorandkách, tam by bolo vhodné zistiť, ako sa 

uplatnili v oblastiach zameraných na techniku, informačné technológie, inžinierstvo.  

 

6.2.4 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast66 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OP KaHR (graf č. 36)  

2506. Počet projektov s príspevkom k HP RP v roku 2008 bol nulový. V roku 2010 

bol ich podiel 40,2 % na celkovom počte, v roku 2013 to bol podiel 42,3 %. Hodnota 

projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci OP KaHR v roku 2013 320 401 785,6 

EUR. V roku 2008 bola nulová. V roku 2010 bol jej podiel na celkovej hodnote 48,2 

%, v roku 2013 46,7 %. 

                                                 
66

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP KaHR  za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: 
http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s  
 

http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s
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Graf č. 36 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP KaHR 

 
Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí (graf č. 37)  bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 3 Cestovný 

ruch (80,3 %) a prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti (64,6 %). 

Najmenej ich bolo v rámci prioritnej osi 2 Energetika (8,4 %). Čo sa týka hodnoty 

projektov s príspevkom k HP RP z celkovej hodnoty v rámci prioritnej osi, najväčšia 

bola opäť v rámci prioritnej osi 1, najnižšia v rámci prioritnej osi 2.   

 

Graf č. 37 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP KaHR  

 
 

Čo sa týka podielu počtu projektov s príspevkom HP RP podľa prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, tak najviac sa ich realizuje v rámci 

prioritnej osi 1 (72 %) a prioritnej osi 3 (21 %), najmenej v rámci prioritnej osi 2 (7 %). 
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Z hľadiska hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa prioritných osí na celkovej 

hodnote s príspevkom k HP RP, najväčšia je v rámci prioritnej osi 1 (65 %) 

a prioritnej osi 3 (2 %), najmenšia je v rámci prioritnej osi 2 (13 %). 

 

Graf č. 38 Počet novovytvorených pracovných miest podľa pohlavia za roky 

2007 – 2013 v OP KaHR 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi sa začal napĺňať v roku 2009 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 1256 žien 

a 1271 mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2010 a 2011 a 2012. V roku 2009 

bol podiel žien a mužov 52,6 : 47,4  a v roku 2013 49,7 : 50,3.  

 

OP KaHR má podľa SKI HP RP relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1. zameraným 

na zníženie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti žien. V rámci OP KaHR bol 

najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov v rámci 

prioritných osí bol v roku 2013  v rámci prioritnej osi 3 Cestovný ruch (80,3 %) 

a prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti (64,6 %). Podiel žien na 

vytvorených pracovných miestach bol 49,7 %. Z výsledkov sa dá vyvodiť, že ciele 

rodovej rovnosti 1.1 boli podporované hlavne v oblasti cestovného ruchu, kde je aj 

v skutočnosti vyššie zastúpenie žien. V oblastiach ako energetika a inovácie boli 

ženy na pracovných miestach podporené menej v porovnaní s mužmi.  

 

6.2.5 Operačný program Životné prostredie67 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OP ŽP (graf č. 39) 

248. V rámci rokov 2008 až 2013 vzrástol 25-násobne. V roku 2008 bol ich podiel 

                                                 
67

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP ŽP za rok 2013, za rok 2010 a 2008. Dostupné na: 
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/  
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20,8% na celkovom počte, v roku 2013 to bol podiel 35,7 %. Hodnota projektov 

s príspevkom k HP RP bola v rámci OP ŽP v roku 2013 494 506 953 EUR. Od roku 

2008 vzrástla 34-násobne. V roku 2008 bol jej podiel na celkovej hodnote 28,2 %, 

v roku 2013 to bolo 31,4 %. 

 

 

Graf č. 39 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP ŽP 

 
 

 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí bol v roku 2013 (graf č. 40) v rámci prioritnej osi 4 Odpadové 

hospodárstvo (48,3 %) a prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia 

nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Najmenej ich bolo v rámci prioritnej osi 5 

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia (10,9 %). Čo sa týka hodnoty projektov 

s príspevkom k HP RP z celkovej hodnoty v rámci prioritnej osi, najväčšia bola opäť 

v rámci prioritnej osi 4, najnižšia v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana 

a racionálne využívanie vôd. 
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Graf č. 40 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP ŽP  

 
 

Čo sa týka podielu počtu projektov s príspevkom HP RP podľa prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, tak najviac  sa ich realizuje v rámci 

prioritnej osi 4 (54 %) a prioritnej osi 3 (20 %), najmenej v rámci prioritnej osi 5 (2 %). 

Z hľadiska podielu hodnoty projektov s príspevkom HP RP podľa prioritných osí na 

celkovej hodnote s príspevkom k HP RP, najväčšia je v rámci prioritnej osi 4 (54 %) 

a prioritnej osi 1 (35 %), najmenšia v rámci prioritnej osi 1 (3 %). 

Výsledkový ukazovateľ Počet žien využívajúcich výsledky projektu sa začal napĺňať 

v roku 2009 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 136753 žien, oproti roku 2012 však jeho 

hodnota klesala. Podiel žien na celkovom počte bol 49,24, ale oproti roku 2012 klesol 

z 54,1 %. 

Výsledkový ukazovateľ počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi sa začal napĺňať v roku 2010, v roku 2013 dosiahol hodnotu 39 vytvorených 

pracovných miest obsadených ženami a 0 pracovných miest mužmi.  

V rámci OP ŽP sa percentuálne zvýšila zamestnanosť žien v dôsledku realizácie 

projektov v roku 2012 o 0,8 % a v roku 2013 o 0,3758 %.  

 

Podľa SKI HP RP má OP ŽP relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1, v rámci 

ktorého vykazuje mierny pozitívny príspevok. Najväčší podiel projektov s príspevkom 

k HP RP na celkovom počte projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci 

prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo (48,3 %) a prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia  

a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (42,2 %). Na vytvorených 

pracovných miestach bol 100 % podiel žien, ich počet však bol nízky (39). Podiel 

počtu žien využívajúcich výsledky projektu bol 49,7 %. Miera zamestnanosti žien 

v dôsledku realizácie projektu sa zvýšila v roku 2013 o 0,37 %. Najviac sa napĺňali 

ciele rodovej rovnosti v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia, čiže v 
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oblastiach, ktoré vo zvýšenej miere zasahujú populáciu a ich správanie. Výsledky 

projektov boli využívané približne na polovicu. Nie je jasná metodika sledovania 

počtu žien využívajúcich výsledky projektu a príspevku k ich miere zamestnanosti.  

 

6.2.6 Operačný program Informatizácia spoločnosti68 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OPIS (graf č. 41) 69. 

Počet projektov s príspevkom k HP RP bol v roku 2008 nulový. V roku 2010 bol ich 

podiel 100 % na celkovom počte, v roku 2013 to bol tiež podiel 100 %. V roku 2013 

bola hodnota projektov s príspevkom k HP RP v rámci OPIS 881 113 925,98 EUR. 

Hodnota projektov s príspevkom k HP RP bola v roku 2008 nulová. 

 

 

Graf č. 41 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OPIS 

 
 

73 % projektov s príspevkom k HP RP v rámci OPIS sa realizuje v rámci prioritnej osi 

1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb a 26 % v rámci 

prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

infraštruktúry. 82 % hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v rámci OPIS je 

v rámci prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 

a 17 % v rámci prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry.  

 

  

                                                 
68

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OPIS za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: http://www.opis.gov.sk/vyrocne-
spravy/  
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Graf č. 42 Počet vytvorených pracovných miest podľa pohlavia za roky 2007 – 

2013 v rámci OPIS 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi sa začal napĺňať v roku 2012 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 87 žien a 103 

mužov. V roku 2012 bol podiel žien a mužov 43,3 : 56,7 a v roku 2013 45,8 : 54,2.  

Počet žien a mužov využívajúcich výsledky projektu mal v roku 2013 nulové hodnoty.   

 

Podľa SKI HP RP má OPIS relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1. a 1.2. V rámci 

OPIS  sa najviac, 73 % projektov s príspevkom k HP RP realizovalo v rámci prioritnej 

osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. V roku 2013 bol 

podiel žien na vytvorených pracovných miestach v rámci OPIS 45,8 %. Najviac sa 

teda prispievalo k rodovej rovnosti k rozvoju elektronických služieb, zastúpenie žien 

na pracovných miestach však bolo nižšie, pritom informačné technológie sú 

sektorom, kde výraznejšie prevládajú muži. Čiže príspevok k cieľu 1.1 bol skôr nízky. 

Príspevok k cieľu 1.2, ktorý sa zameriava primárne na opatrenia zosúlaďovania 

pracovného a rodinného života nemal relevantné ukazovatele, teda sa nenapĺňal.  

 

6.2.7 Operačný program Bratislavský kraj69 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OP BK (graf č. 43)   

88. V roku 2008 nulový. V roku 2010 bol ich podiel 34,2 % na celkovom počte, v roku 

2013 to bol podiel iba 27,6 %. V roku 2013 bola hodnota projektov s príspevkom 

k HP RP v rámci OP BK 26 691 009 EUR. V roku 2008 bola nulová. V roku 2010 bol 

jej podiel 39,7 % na celkovom počte, v roku 2013 to bol podiel len 37,4 %.  

 

                                                 
69

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP BK  za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: http://www.opbk.sk/monitorovaci-
vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/  
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Graf č. 43 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP BK 

 
Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP (graf č. 44) na celkovom počte 

projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra 

(60 %). Najmenší podiel bol v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika (16,8 %).  

Najväčší podiel hodnoty projektov s príspevkom k HP RP na celkovej hodnote 

projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra 

(44,6 %). Menší podiel bol v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika (29,9 %).   

 

 

Graf č. 44 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP BK  

 
 

Z hľadiska podielu projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP bol v roku 2013 v rámci prioritnej 

osi 1 podiel 54 % a prioritnej osi 2 46 %. Z hľadiska podielu hodnoty projektov 

s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí na celkovej hodnote projektov 

s príspevkom HP RP bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 1 podiel 61 % a prioritnej 

osi 2 39 %.   
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Graf č. 45 Počet novovytvorených pracovných miest podľa pohlavia v období 

2007 – 2013 v rámci OP BK 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi sa začal napĺňať v roku 2009 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 45 žien a 91 

mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2010 a 2011. V roku 2009 bol podiel žien 

a mužov 11,1 : 88,9  a v roku 2013 33,1 : 66,9.  

Medzi ukazovatele bol zaradený aj ukazovateľ Počet podporených začínajúcich MSP 

– “start-ups”, ktorý dosiahol hodnotu 3 v roku 2013, nie je však známy podiel žien - 

štatutárnych zástupkýň.  

Podľa SKI HP RP má OP BK relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1 a 1.2. V rámci 

OP BK najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP v roku 2013 bol v rámci 

prioritnej osi 1 Infraštruktúra (60 %). V roku 2013 bol podiel žien na vytvorených 

pracovných miestach len 33,1 %. Najviac boli z hľadiska RP podporené opatrenia 

v oblasti infraštruktúry v BSK, podiel žien na vytvorených pracovných miestach bol 

nízky. Medzi ukazovatele RP bol zaradený aj ukazovateľ Počet podporených 

začínajúcich MSP – “start-ups“, ten sa však nesledoval z hľadiska pohlavia. Cieľ 1.2 

zameraný na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, v tomto prípade na 

infraštruktúru starostlivosti o deti nie je možné vyhodnotiť, keďže nemal relevantný 

merateľný ukazovateľ.  

 

6.2.8 Operačný program Zdravotníctvo70  

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OPZ (graf č. 46) 49. 

V roku 2008 bol nulový. V roku 2010 bol ich podiel 79,5 % na celkovom počte, v roku 

                                                 
70

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OPZ  za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: http://opz.health-sf.sk/vyrocne-
spravy  
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2013 to bol podiel 81,6 %. V roku 2013 bola hodnota projektov s príspevkom k HP 

RP v rámci OPZ 208827106,5 EUR. V roku 2008 bola nulová. V roku 2010 bol jej 

podiel 79,5 % na celkovej hodnote 91,3 %, v roku 2013 to bol  podiel 88,3 %. 

 

Graf č. 46 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OPZ 

 
 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí bol v roku 2013 (graf č. 47) v rámci prioritnej osi 1 

Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc (94,2 %), menší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám (63 %). 

Najväčší podiel hodnoty projektov s príspevkom HP RP na celkovej hodnote 

projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia 

zdravotníckeho systému nemocníc (94,2 %), menší podiel bol v rámci prioritnej osi 2  

Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám (63 %).  

 

Graf č. 47 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OPZ 

 
 

V rámci prioritnej osi 2 bol však väčší podiel projektov na celkovom počte projektov 

s príspevkom k HP RP (61 %), v rámci prioritnej osi 1 39 %. V rámci prioritnej osi 1 
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bol  väčší podiel hodnoty projektov na celkovej hodnote projektov s príspevkom k HP 

RP (87 %), v rámci prioritnej osi 2 len 13 %.  

 

Graf č. 48 Počet vytvorených pracovných miest podľa pohlavia za roky 2007 – 

2013 v rámci OPZ 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi (graf č. 48) sa začal napĺňať v roku 2011 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 

281,2 žien a 101,8 mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2011 a 2013. V roku 

2011 bol podiel žien a mužov 70 : 30  a v roku 2013 73,4 : 26,6.  

 

Podľa SKI HP RP má OPZ relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1. V rámci OPZ bol 

v roku 2013 najväčší podiel projektov s príspevkom HP RP v rámci prioritnej osi 1 

Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc (94,2 %). Podiel žien na 

vytvorených pracovných miestach bol 70 %. Keďže ide o sektor zdravotníctva, kde 

prevládajú ženy, podiel kopíruje situáciu na trhu práce. Podpora RP smerovala najmä 

do nemocníc, pričom pri prevencii chorôb bola nižšia, chýba zameranie na 

reprodukčné zdravie.  

 

6.2.9 Operačný program Doprava71 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OP D (graf č. 49) 10. 

V roku 2008 bol počet nulový. V roku 2010 bol ich podiel 17,4 % na celkovom počte, 

v roku 2013 to bol podiel 13,8 %. V roku 2013 bola hodnota projektov s príspevkom 

                                                 
71

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: 

http://www.telecom.gov.sk/index/?ids=551  
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k HP RP v rámci OP D 1 096 130 488 EUR. V roku 2008 bola nulová. V roku 2010 

bol podiel 49,3 % na celkovej hodnote, v roku 2013 to bol podiel len 38,7 %. 

 

 

Graf č. 49 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP D 

 
 

 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí (graf č. 50) bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 6 Železničná 

verejná osobná doprava (100 %) a osi 1 Železničná infraštruktúra (46,1 %). Nulová 

bola v rámci prioritných osí 2 Cestná infraštruktúra, 3 Infraštruktúra intermodálnej 

dopravy a 5 Cestná infraštruktúra. Najväčší podiel hodnoty projektov s príspevkom k 

HP RP na celkovej hodnote projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci 

prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná doprava (100 %) a osi 1 Železničná 

infraštruktúra (82 %). Nulová bola v rámci prioritných osí 2 Cestná infraštruktúra, 3 

Infraštruktúra intermodálnej dopravy a 5 Cestná infraštruktúra.   
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Graf č. 50 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP D 

 
 

Z hľadiska podielu projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 1 (60 %) a prioritnej osi 4 (30 %). Najnižší podiel bol v rámci prioritnej 

osi 2,3,5. Z hľadiska podielu hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v rámci 

prioritných osí na celkovej hodnote projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel 

bol v rámci prioritnej osi 1 (70 %) a prioritnej osi 4 (22 %). Najnižší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 2,3,5. 

V rámci OP D nie sú k dispozícii merateľné ukazovatele výsledku a dopadu rodovej 

rovnosti.  

 

Podľa SKI HP RP má OP D relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1. Najväčší podiel 

projektov s príspevkom HP RP v rámci OP D bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 6 

Železničná verejná osobná doprava (100 %). Ukazovatele rodovej rovnosti sa 

v rámci OP D nenapĺňali, nie je možné zhodnotiť príspevok k cieľu 1.1.  
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6.2.10 Regionálny operačný program72 

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci ROP (graf č. 51) 

1610. V rámci rokov 2008 až 2012 vzrástol 5-násobne, zatiaľ čo v roku 2008 bol ich 

podiel 68,2 % na celkovom počte, v roku 2013 to bol podiel 86,8 %. V roku 2012 bola 

hodnota projektov s príspevkom k HP RP v rámci ROP 1 069 841 410,3 EUR.  

V rámci rokov 2008 až 2012 vzrástla 5-násobne, zatiaľ čo v roku 2008 bol jej podiel 

68,2 % na celkovej hodnote, v roku 2013 to bol podiel 86,3 %. 

 

Graf č. 51 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni ROP  

 
 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí (graf č. 52) bol v roku 2013 rámci prioritnej osi 2 Infraštruktúra 

sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately (98,9 %) a prioritnej osi 3 

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (95 %).  

Nulový podiel bol v rámci prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov. Najväčší podiel hodnoty projektov s príspevkom k HP 

RP na celkovom počte projektov v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci 

prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately 

(99,7 %) a prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu (99,5 %). Nižší bol v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra 

vzdelávania, a to 79,6 %. Nulový podiel bol v rámci prioritnej osi 5 Regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.   

 

  

                                                 
72

 Údaje Výročná správa o vykonávaní ROP za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-
spravy/  
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Graf č. 52 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v ROP 

 
 

Z hľadiska podielu projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí na 

celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel (44 %) a prioritnej osi 1 (38,8 %). Najnižší podiel 

bol v rámci prioritnej osi 7 (1 %) a 5 (0). 

Z hľadiska podielu hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v rámci prioritných osí 

na celkovej hodnote projektov s príspevkom k HP RP, najvyšší podiel bol v rámci 

prioritnej osi 1 (40 %) a prioritnej osi 4 (34 %). Najnižší podiel bol v rámci prioritnej 

osi 7 (5 %) a 5 (0). 

 

Graf č. 53 Počet vytvorených pracovných miest podľa pohlavia za roky 2007 – 

2013 v rámci ROP 
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Ukazovateľ dopadu Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi (graf č. 53) sa začal napĺňať v roku 2010 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 

245 žien a 198 mužov, pričom najviac rástol medzi rokmi 2010 a 2011. V roku 2010 

bol podiel žien a mužov 100 : 0  a v roku 2013 55,4 : 44,6.  

Výsledkový ukazovateľ Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry 

dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí dosiahol v roku 2009 hodnotu 271 

a v roku 2013 620, 3-násobný nárast, najviac rástol medzi rokmi 2009 a 2010. Z toho 

bolo podporených 62 materských škôlok.  

Výsledkový ukazovateľ Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry 

dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí dosiahol v roku 2010 hodnotu 122 

a v roku 2013 178. Z toho bolo 33,27 % podporených zariadení pre seniorov, 33,27 

% domovov sociálnych služieb, 25,1 % predstavovali kombinované typy 

predchádzajúcich dvoch a 4,3 % bolo podporených detských domovov.  

 

Podľa SKI HP RP sú relevantné pre ROP ciele rodovej rovnosti 1.1 a 1.2. V rámci 

ROP bol najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP v roku 2012 v  rámci 

prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately 

(99,2 %). Podiel  žien na vytvorených pracovných miestach bol 68,3 %, čiže pozitívne 

prispel k cieľom 1.1. V rámci ROP bolo podporených 123 projektov zhodnotenia 

sociálnej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí a 622 

projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti 

príležitostí, z toho 62 materských škôlok. Najväčší príspevok bol k cieľu 1.2 

k zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života vďaka podpore sociálnej 

infraštruktúry, zariadení sociálnych služieb a vzdelávacej infraštruktúry, najmä 

materských škôlok. Pri materských škôlkach sa však javí podľa kontextových 

ukazovateľov, že ich počet stále nestačí pokryť disponibilnú populáciu detí a skôr len 

udržiava status quo.  

 

6.2.11 Operačný program Technická pomoc73  

 

V roku 2013 bol počet projektov s príspevkom k HP RP v rámci OP TP (graf č. 54)  

38. V roku 2008 bol nulový. V roku 2010 bol ich podiel 43,7 % na celkovom počte, 

v roku 2013 to bol podiel len 35,2 %. V roku 2013 bola hodnota projektov 

s príspevkom k HP RP v rámci OP TP 34 188 069,63 EUR. Hodnota projektov 

s príspevkom k HP RP  bola v roku 2008 nulová. V roku 2010 bol jej podiel 43,7 % na 

celkovej hodnote, v roku 2013 to bol podiel 44,9 %. 

 

  

                                                 
73

 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP TP za rok 2013, za rok 2010 a 2008, dostupné na: 
http://www.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc/  
 

http://www.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc/
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Graf č. 54 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom 

k HP RP za roky 2008, 2010 a 2013 na úrovni OP TP 

 
 

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte projektov 

v rámci prioritných osí (graf č. 55) bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 2 Finančné 

riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach, 

a to 58,8 %. V rámci prioritnej osi 1 Príprava, riadenie, monitorovanie to bolo 35,1 %.  

Najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovej hodnote projektov 

v rámci prioritných osí bol v roku 2013 v rámci prioritnej osi 2 Finančné riadenie, 

kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach, a to 58,8 

%. V rámci prioritnej osi 1 Príprava, riadenie, monitorovanie to bolo 35,1 %. 

 

Graf č. 55 Podiel počtu projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov podľa prioritných osí za rok 2013 v OP TP 

 
 

V rámci prioritnej osi 1 sa realizovalo v roku 2013 58 % projektov s príspevkom k HP 

RP na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP, v rámci prioritnej osi 2 42 %.  
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V rámci prioritnej osi 2 bola hodnota projektov s príspevkom k HP RP z celkovej 

hodnoty projektov s príspevkom k HP RP v roku 2013 54 %, v rámci prioritnej osi 1 

46 %.  

 

Graf č. 56 Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA podľa pohlavia 

za roky 2007 – 2013 v OP TP 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA (graf č. 56) 

sa začal napĺňať v roku 2007 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 251 žien a 145 mužov, 

pričom najväčšie hodnoty dosiahol v roku 2009 a 2013. V roku 2007 bol podiel žien 

a mužov 66,1 : 33,9 a v roku 2013 63,3 : 46,7.  

 

Graf č. 57 Počet novovytvorených pracovných miest podľa pohlavia za roky 

2007 – 2013 v OP TP 

 
 

Ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a mužmi sa začal napĺňať v roku 2007 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 0 žien a 0 
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mužov, pričom najväčšie hodnoty dosiahol v roku 2007 a 2008. V roku 2007 bol 

podiel žien a mužov 68,6 : 31,4 a v roku 2013 0 : 0.  

Výsledkový ukazovateľ počet žien využívajúcich výsledky projektu dosiahol najvyššiu 

hodnotu v roku 2011 a to 17 žien, v roku 2012 a 2013 vykazuje nulové hodnoty, čo 

metodologicky nesedí. 

 

Podľa SKI HP RP má OP TP relevanciu k cieľom rodovej rovnosti 1.1 a 1.3. Najväčší 

podiel projektov s príspevkom HP RP bol v rámci OP TP v roku 2013 v rámci 

prioritnej osi 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych 

kapacít v týchto oblastiach. Podiel žien na zamestnancoch a zamestnankyniach TA 

bol v roku 2013 63,3 %. Vytvorené miesta boli zastúpené ženami v 68 % (nie je jasný 

spôsob výpočtu) a výsledky projektov v roku 2011 využívalo 17 žien, čiže prispel 

k sledovanému cieľu 1.1. Cieľ 1.3 nemožno vyhodnotiť, keďže v rámci OP TP sa 

nesledoval adekvátny merateľný ukazovateľ.  

 

6.3 Zhodnotenie základného nastavenia programových dokumentov 

z rodového hľadiska na úrovni OP  

 

Cieľom bolo zhodnotenie základného nastavenia programových dokumentov 

(operačný program, programový manuál) v troch vybraných operačných programoch 

(OP ZaSI, OP V a OP VaV) a špecificky sme hodnotili príspevok ESF operačných 

programov k uplatňovaniu rodového hľadiska. 

 

6.3.1 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

Dokument OP ZaSI 

Základný cieľ OP ZaSI, ktorým je „rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, 

sociálna inklúzia a budovanie kapacít“74 a „ktorý má ambíciu priblížiť sa k dosiahnutiu 

rovnováhy na trhu práce“, neobsahuje rodové hľadisko. Problematika rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí, aj keď sú na tieto témy intervencie OP ZaSI priamo 

zamerané, nie je spomenutá ani v názvoch prioritných osí a opatrení. Aj výsledky 

z merateľných ukazovateľov a analýzy kvality projektov naznačujú, že k rovnováhe 

na trhu práce z rodového hľadiska neprispel.  

Väčšina priorít a opatrení neobsahuje vo svojich cieľoch aj ciele rodovej rovnosti, 

resp. rodové hľadisko. Výnimkou je opatrenie 2.3, ktoré odkazuje na cieľ 1.2 rodovej 

rovnosti, a to „Opatrenie je zamerané na riešenie problémov SR na trhu práce so 

zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania služieb zameraných na podporu 

zosúladenia rodinného a pracovného života“.   

                                                 
74

 s. 113 dokument OP ZaSI, dostupné na http://www.esf.gov.sk/documents/2014/OP_ZaSI_revizia_4.pdf  

http://www.esf.gov.sk/documents/2014/OP_ZaSI_revizia_4.pdf
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Prepojenie prioritných osí OP ZaSI na ciele rodovej rovnosti podľa SKI HP RP je 

relevantné a dostatočné. Ciele HP RP rodovej rovnosti však v rámci textu 

Operačného programu nie sú pri jednotlivých prioritných osiach a opatreniach 

uvedené, ako ani v časti horizontálne priority.  

V rámci výsledkov ex ante hodnotenia OP ZaSI nie je uvedená rodová analýza. 

V rámci SWOT analýzy je medzi silnými stránkami uvedená „zvýšená participácia 

žien na využívaní aktívnych opatrení na trhu práce“. Medzi slabé stránky sú 

zaradené aj „pretrvávanie rodových stereotypov o úlohe ženy a muža pri starostlivosti 

o deti a odkázaných členov rodín,  pretrvávajúce rodové bariéry a rodové nerovnosti 

na trhu práce“, medzi ohrozenia „pretrvávanie diskriminácie na trhu práce, najmä 

skrytej.“75  

Analýza východiskovej situácie používa rodovo členené dáta, nie však systematicky. 

V jednej časti sa venuje osobitne problematike rodovej rovnosti a zosúladeniu 

pracovného a rodinného života. Rodové hľadisko však nie je uplatnené prierezovo.  

Časť, ktorá sa venuje HP RP je popísaná všeobecne, bez špecifík vo vzťahu k OP 

ZaSI, tak, ako ju pripravil koordinátor HP RP. OP ZaSI v tejto časti deklaruje svoju 

kľúčovú úlohu v napĺňaní HP RP a uvádza prierezový prístup vo všetkých prioritných 

osiach. Následne však opisuje iba technické aspekty koordinácie HP RP.  Operačný 

program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieva najvýznamnejším spôsobom k 

napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí prierezovo vo všetkých 

prioritných osiach. Prostredníctvom konkrétnych aktivít, ktoré vytvárajú podmienky na 

rovný prístup na trh práce, ako aj k sociálnym službám. 76 

OP program definuje RP ako základné pravidlo pri výbere projektov „Stratégia 

operačného programu je v súlade s legislatívou ES v oblasti pravidiel rovnosti 

príležitostí, rodovej rovnosti a nediskriminácie. Rovnosť príležitostí je horizontálnou 

prioritou, ktorá sa premieta do všetkých podporovaných aktivít ako základné pravidlo 

pri výbere projektov. 77 V skutočnosti na základe analýzy kvality výziev a projektov 

vyplynulo, že vplyv kritéria rovnosti príležitostí a teda aj rodovej rovnosti je malý a je 

uplatňovaná v projektoch viac menej formálne.  

Pozitívom dokumentu je osobitná časť, ktorá sa venuje (časť 7.1.6) legislatíve ES v 

oblasti pravidiel rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a nediskriminácie.78 

 

Programový manuál (verzia platná 8.10.212)79 

V niektorých opatreniach sú rámcové aktivity, ktoré sa venujú cieľom rodovej rovnosti 

resp. riešeniu rodových rozdielov, ktoré sú v neprospech žien. Rodové hľadisko však 

nie je uplatňované prierezovo, cez všetky rámcové aktivity. Patria medzi ne napr. 

v rámci opatrenia 1.2 rámcová aktivita 1.2.3 Podpora cielených služieb pre podniky/ 

zamestnávateľov a SZČO sa zameriava aj na podporu rozvoja podnikania žien 
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prostredníctvom vzdelávania žien a zakladania spoločných podporných centier pre 

ženy podnikateľky. V rámci opatrenia 2.1 je rámcová aktivita 2.1.2 Aktivity zamerané 

na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce, 

ktoré sú orientované na riešenie problému násilia páchaného na ženách. V rámci 

opatrenia 2.2 je rámcová aktivita, ktorá sa zameriava na Podporu mechanizmov 

predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce. V rámci opatrenia 2.3 

je napríklad rámcová aktivita 2.3.4  Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami 

na trhu práce poskytovaním inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov. 

Práve však tieto rámcové aktivity boli vo výzvach OP ZaSI zastúpené minimálne, 

v prípade násilia páchaného na ženách išlo o 1 výzvu, ako aj v prípade 

zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Na podporu rodovej rovnosti nebola 

vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva, realizoval sa veľký národný projekt 

Inštitút rodovej rovnosti.  

Cieľové skupiny OP ZaSI neobsahujú rodové hľadisko, výnimkou je len cieľová 

skupina žien v rámci opatrenia 2.1, a to ženy po materskej dovolenke zo sociálne 

odkázaných skupín obyvateľstva a opatrenia 2.3, tam je cieľová skupina záujemcovia 

o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a 

rodinného života. Z merateľných ukazovateľov je v Programovom manuáli členený 

podľa pohlavia len ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest a v niektorých 

opatreniach sa sledujú kontextové ukazovatele, ako miera zamestnanosti, 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti podľa pohlavia a rodový mzdový 

rozdiel, miera rizika chudoby členené podľa rodu/pohlavia.  

Špecificky v rámci opatrenia 2.3 je ukazovateľ Počet zamestnávateľov, ktorí vytvorili 

podmienky pre rodinne orientované zamestnanie a Počet zamestnávateľov, ktorí 

prostredníctvom realizácie projektu vytvorili prorodinné priateľské pracovné 

prostredie. Cieľová hodnota takýchto zamestnávateľov bola 200, ale tieto 

ukazovatele vykazujú vo výročnej správe OP ZaSI za rok 2013 nulové hodnoty, čiže 

daná oblasť nebola doteraz podporená.   

Časť horizontálne priority programového manuálu OP ZaSI neobsahuje ciele rodovej 

rovnosti pre OP ZaSI, je všeobecná a obsahuje výťah úloh vo vzťahu k RO zo SKI 

HP RP. Napr. „Pre zabezpečenie konzistentných, porovnateľných a aktuálnych 

kľúčových informácií o implementácii OP (vrátane informácií o implementácii 

projektov) a HP NSRR na centrálnej úrovni, ako aj pre zabezpečenie 

transparentnosti, kontrolovateľnosti a auditovateľnosti procesov implementácie ŠF a 

KF sú RO povinné evidovať súbor povinných údajov v IT monitorovacom systéme 

(ďalej len „ITMS“) v zmysle Metodického pokynu CKO k zadávaniu povinných údajov 

v ITMS.“80  
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Príspevok ESF k uplatňovaniu rodového hľadiska podľa článku 10 nariadenia ESF 

Podľa Nariadenia o ESF a jeho článku 10 majú ročné a záverečné vykonávacie 

správy uvedené v článku 67 obsahovať v prípade potreby syntézu vykonávania 

uplatňovania rodového hľadiska, ako aj akýchkoľvek osobitných akcií z hľadiska 

rodovej rovnosti.81  

Výročné správy OP ZaSI do roku 2011 uvádzali v tejto časti vždy rovnakú všeobecnú 

a formálnu informáciu, že rovnosť príležitostí (nie uplatňovanie rodového hľadiska) je 

zabezpečená na všetkých úrovniach, ale nepopisuje kvalitu projektov z tohto 

hľadiska za jednotlivé roky. Tiež uvádza, že vo výzvach sú uvedené relevantné ciele 

HP RP, ale v hodnotených výzvach OP ZaSI viackrát chýbali (čiže sú tam aj 

čiastočne nesprávne údaje).82  

Vo výročných správach po roku 2012 sa RO OP ZaSI obmedzilo v tejto časti na 

informáciu o tom, ako boli zastúpené ženy ako účastníčky projektov celkovo, aj podľa 

prioritných osí a všeobecný popis tohto podielu, pričom sa opäť nezameriavali na 

kvalitu príspevku a spôsob zabezpečenia uplatňovania rodového hľadiska 

v projektoch. Príklad popisu: „V ťažiskových prioritných osiach č. 1 a 2 sa zastúpenie 

žien pohybovalo okolo 50 %, prioritná os 3 a 4 vykazuje o 10 až 20 % vyššie 

zastúpenie žien.“83 

 

Graf č. 58 Podiel účastníkov a účastníčok na realizácii projektov z rodového 

hľadiska podľa Informácií o účastníkoch/účastníčkach (2013)  
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Keď sa pozrieme na výsledky OP ZaSI z pohľadu rodovo členených dát (graf č. 58), 

tak sa na projektoch tohto operačného programu od roku 2007 do roku 2013 

zúčastnilo 47,3 % žien (733 232) a 52,7 % mužov (816 525). To znamená, že 

z intervencií OP ZaSI, ktorý je zameraný najmä na rast zamestnanosti, podporu 

sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí o 5 % viac profitovali muži, pritom väčšina 

rodových rozdielov v týchto oblastiach je v neprospech žien.  

V rámci prioritnej osi 1 zameranej na zamestnanosť profitovali z intervencií viac muži 

ako ženy, a to približne o 6 %. Zároveň v tejto prioritnej osi bolo najviac účastníkov 

a účastníčok zo všetkých prioritných osí, a to 674 624 žien a 769 266 mužov. 

V ostatných prioritných osiach boli počty 10-násobne až 100-násobne nižšie. 

V prioritnej osi 2 zameranej na sociálnu oblasť a rovnosť príležitostí prevládali ženy 

skoro o 10 %, v prioritnej osi 4 zameranej na budovanie kapacít vo verejnej správe 

o 24 % a v prioritnej osi 3 zameranej na Bratislavský kraj o 40 %, v nich však boli 

nízke počty účastníkov a účastníčok. Vzhľadom na počty účastníkov intervencie OP 

ZaSI nemohli dostatočne prispieť k cieľu 1.1 a 1.3 rodovej rovnosti. To, že prevládali 

v oblasti sociálnej inklúzie môže znamenať len to, že ide o podporu služieb 

starostlivosti, v ktorých prevládajú. 

 

6.3.2 Operačný program Vzdelávanie 

 

Dokument OP Vzdelávanie84 

Základný cieľ OP Vzdelávanie, ktorým je „Zabezpečenie dlhodobej 

konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému 

potrebám vedomostnej spoločnosti“85 neobsahuje ciele rodovej rovnosti ani rodovú 

perspektívu. Pritom v rámci moderného vzdelávacieho systému by bolo vhodné 

zakomponovať do neho aj uplatňovanie rodového hľadiska a zároveň medzi potreby  

vedomostnej spoločnosti patrí aj vzdelávanie o ľudských právach a rodovej rovnosti. 

Priority a opatrenia OP V neobsahujú ciele rodovej rovnosti ani rodovú perspektívu. 

Príkladom je napr. opatrenie 1.1, ktorého cieľom  je „orientovať prípravu a ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií 

potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.“86 V rámci tohto cieľa by bolo 

vhodné získať aj rodovú kompetenciu, čo znamená schopnosť pedagogických 

zamestnancov a zamestnankýň rozpoznávať rodovú perspektívu v ich 

práci a rozhodnutiach a následným konaním smerujúcim k dosahovaniu rodovej 

rovnosti. Rodová kompetencia je nevyhnutným predpokladom úspešného 

uplatňovania rodového hľadiska a zároveň je produktom jeho implementácie.  

V rámci opatrenia 1.2, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo 

                                                 
84

 Dokument OPV, dostupné na: https://www.minedu.sk/1492-sk/programove-dokumenty/  
85

 s. 75 
86

 s.  92 

https://www.minedu.sk/1492-sk/programove-dokumenty/


                                             Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                      horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

117 

 

výskume a vývoji, chýba zameranie sa na zastúpenie žien vo výskume a vývoji, 

najmä v technických vedách a ich zastúpenie na riadiacich pozíciách.  

Problematické je, že v OP Vzdelávanie nebola uvedená relevancia k cieľom rodovej 

rovnosti. Nepriamo bola uvedená v rámci cieľa 2.3 Sledovanie úspešnosti 

absolventov z rodového hľadiska (reálne sa však takéto údaje nezbierali) a 4 

Predchádzanie diskriminácie na základe rodu a vytváranie vzdelávacích programov 

s príspevkom k rovnosti príležitostí.  

Súčasťou ex ante analýzy OP V nebola rodová analýza, závery a odporúčania 

problematiku rodovej rovnosti nespomínajú. V rámci horizontálnych priorít sa  

všeobecne uvádza jedno navrhované opatrenie, a to „posilniť partnerstvá a 

zabezpečiť väčšiu synergiu s existujúcimi strategickými iniciatívami, vrátane 

horizontálnych priorít“.87  

Východisková situácia obsahuje čiastočne aj rodovo členené dáta, ale nie všetky. 

Napr. podiel žiakov odborného vzdelávania na všetkých žiakoch a konštatovanie 

typu „ Na všetkých typoch škôl v Slovenskej republike dlhodobo a tradične prevláda 

počet žien – učiteliek oproti počtu mužov – učiteľov“. V SWOT analýze je uvedená 

ako silná stránka „rovný prístup mužov a žien ku vzdelávaniu na všetkých stupňoch 

škôl“. 88  

Časť, ktorá sa venuje HP RP, je popísaná všeobecne, bez špecifík vo vzťahu k OP 

V, tak, ako ju pripravil koordinátor HP RP. Obsahuje informácie, kto je zodpovedný 

za koordináciu, posúdenie príspevku k HP RP v projektoch, tvorbu hodnotiacich 

kritérií, zriadenie podporného strediska k rovnosti príležitostí, úlohu focal points 

a zabezpečenie informovanosti o HP RP z OP TP a OP ZaSI. V prílohách 

k operačnému programu chýba definícia rodovej rovnosti.  

 

Programový manuál (verzia platná 8.10.212)89 

V rámcových aktivitách chýbajú aktivity/vyrovnávacie opatrenia zamerané na rodovú 

rovnosť, rodové hľadisko sa neuplatňuje ani pri cieľových skupinách.  

Napríklad v rámci opatrenia 1.1 pri špecifickom cieli 1.1.2 Podpora výchovného a 

kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ sú uvedené aktivity ako:  

- „tvorba návrhov školského kurikula ako modelu obsahu vzdelávania vo väzbe na 

štátne kurikulum a potreby regiónu;   

- tvorba a využitie nových učebných materiálov pre výchovno-vzdelávací proces;    

- podpora prípravy a realizácie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach;   

- organizovanie „otvorených dní kariéry“ pre žiakov a rodičov s cieľom prepojiť 

vzdelávaciu sféru so svetom práce a výroby (podnikov) 

- podpora sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov;  
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- projekty zamerané na prieskum potrieb kariérového poradenstva a modelovanie 

kariéry prostredníctvom vzdelávania.“90  

Vzhľadom na zameranie aktivít by boli v rámci nich vhodné aktivity zamerané na 

rodovú rovnosť ako: 

- zaviesť do školských kurikúl vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, 

- pri tvorbe učebníc realizovať ich rodovú analýzu, tak aby stereotypne 

nezobrazovali mužov a ženy, 

- v rámci poradenstva o povolaniach a zamestnaniach motivovať dievčatá 

a chlapcov aj pre nestereotypné voľby kariéry a realizovať prieskumy potrieb aj 

z rodového hľadiska,  

- v rámci otvorených dní kariéry sa zamerať aj na ukazovanie žien a mužov 

v povolaniach, ktoré nie sú typicky ženské a mužské atď. 

Pri definovaní cieľových skupín by bolo vhodné uvádzať oba rody, ako napríklad: 

žiaci  a žiačky, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a zamestnankyne, študenti  

a študentky vysokých škôl atď.  

V rámci programového manuálu sa uvádza, že ukazovatele stanovené v rámci 

jednotlivých opatrení sa budú sledovať aj podľa pohlavia, výročné správy OP V však 

takéto členenie neuvádzajú, známy je len počet osôb, ktoré boli zapojené podľa 

pohlavia, z ktorého nie je možné určiť vzťah k jednotlivým ukazovateľom 

v programovom manuáli.  

Oproti Operačnému programu v časti HP RP sú uvedené aj špecifické informácie vo 

vzťahu k OP V, a to „OP V v rámci prioritných osí 1, 2, 3, 4 prispieva k plneniu 

špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí, ktoré sú  

zadefinované v Systéme koordinácie implementácie HP RP programové obdobie 

2007-2013. RO pre OP V v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, prílohou 

XXIII monitoruje rozdelenie účastníkov projektov ESF podľa pohlavia, postavenia na 

trhu práce a príslušnosti k niektorej zo znevýhodnených skupín. RO pre OP V v 

príručke pre žiadateľa resp. vo formulári žiadosti o NFP definuje rovnosť príležitostí a 

antidiskrimináciu, postup, ako uviesť príspevok projektu k napĺňaniu cieľov HP RP, 

relevantné ciele HP RP, príklady konkrétnych opatrení na zabezpečenie HP RP v 

projekte, relevantné merateľné ukazovatele HP RP, odkaz na aktuálny SKI HP RP a 

Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ pre 

programové obdobie 2007-2013. RO pre OP V zároveň zabezpečuje, aby mal 

žiadateľ k dispozícii zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu za HP RP 

pri každej výzve, resp. písomnom vyzvaní.“91 

 

Príspevok ESF k uplatňovaniu rodového hľadiska podľa čl. 10 nariadenia 

Popis príspevku OP V k uplatňovaniu rodového hľadiska je vo výročných správach 

všeobecný, opakuje sa, odvoláva sa len na princípy ES a konštatovanie, že rodovú 
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rovnosť dodržujú. Nehovorí o napĺňaní cieľov rodovej rovnosti, vyrovnávacích 

opatreniach, kvalite projektov z tohto hľadiska.92 

 

Graf č. 59 Účastníci a účastníčky zapojení do realizácie projektov podľa 

informácií o účastníkoch a účastníčkach 

 
 

V rámci intervencií OP V dominujú ženy, ktoré sa zúčastňujú na projektoch v 73,4 %, 

muži v 26,6 %. Je to preto, lebo školstvo je sektor, kde je koncentrovaných viac žien 

s nižšími mzdami, čiže v ňom dochádza k rodovej segregácii. Samotní študenti 

a študentky participovali na PV v nižšej miere vo všetkých prioritných osiach.  

Najvyššie zastúpenie majú ženy v rámci prioritnej osi 2, ktorá sa týka ďalšieho 

vzdelávania a to z toho dôvodu, že väčšinou išlo o ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a zamestnankýň. Najvyšší podiel mužov je v prioritnej osi 3 zameranej 

na osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami a študentov a študentky z MRK, a to 

36,7 %. Zdá sa, že muži absentujú tak na strane učiteľov, ako aj študentov. Na 

prioritnej osi 3 významnej z hľadiska HP RP sa zúčastnilo menej žien a mužov, ako 

v ostatných prioritných osiach.  

 

6.3.3 Operačný program Výskum a vývoj 

 

Globálny cieľ Operačného programu Výskum a vývoj, ktorým je „Modernizácia a 

zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry 

vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, 

znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a 
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stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok 

vzdelávacieho procesu na vysokých školách“93 neobsahuje rodové hľadisko.  

Rodová perspektíva ani ciele rodovej rovnosti nie sú uvedené v rámci prioritných osí 

a opatrení. Relevancia cieľov rodovej rovnosti k OP VaV je však nastavená správne.  

Súčasťou ex ante analýzy OP VaV je aj časť venovaná rovnosti šancí. V nej sa vo 

vzťahu k rodovej rovnosti uvádza: „Princíp rovnosti šancí je zachovaný vo všetkých 

aktivitách v rámci prioritných osí Operačného programu Výskum a vývoj. Navrhnuté 

prioritné osi majú antidiskriminačný charakter a rovnosť medzi pohlaviami je 

zachovaná s cieľom zlepšiť postavenie žien. Verejné inštitúcie, ktoré budú využívať 

finančné prostriedky z programu ERDF, podporia rovnosť rodov vo všetkých 

oblastiach spoločnosti. Táto horizontálna priorita bude zohľadnená v rámci 

hodnotiacich procedúr. Ženy a muži majú rovnaké príležitosti na vzdelávanie, 

zamestnanie, kultúrny a profesionálny postup. Realizáciou programu sa očakáva, že 

sa v oblasti sociálneho hospodárstva vytvoria nové pracovné miesta pre neaktívne 

alebo nezamestnané ženy a podporí sa ich zaradenie, resp. zvýšenie vo výskumnej 

oblasti.“94 Ex ante analýza používa všeobecné formulácie, ktoré sa v obsahu 

navrhnutých priorít neodrážajú a neobsahuje reálnu rodovú analýzu situácie 

v sektore.  

Východisková situácia obsahuje rodovú analýzu zastúpenia žien výskumníčok aj 

podľa veku, podľa sektorov aj podľa samosprávnych krajov.  

Z merateľných ukazovateľov sú sledované podľa pohlavia počet vytvorených 

pracovných miest pre výskumníkov podľa pohlavia, ktorý však dosiahol hodnotu za 

celé obdobie 1 a počet výskumníkov, ktorí majú z poskytnutej podpory prospech. 

Tento druhý ukazovateľ sa však vo výzvach neuvádzal.  

Časť horizontálna priorita je všeobecná, poskytuje len základné informácie o tom, 

ako bude rovnosť príležitostí uplatňovaná, bez špecifík pre OP VaV. 

 

Programový manuál OP VaV95 

Rámcové aktivity OP VaV neobsahujú rodové hľadisko, neobsahujú ani cieľové 

skupiny, na ktoré sú intervencie zamerané. Merateľné ukazovatele tiež nie sú 

členené podľa pohlavia. Rodové hľadisko do Programového manuálu nie je 

premietnuté z hľadiska cieľov rodovej rovnosti.  

 

  

                                                 
93

 s. 67 dokument OP VaV, dostupné na: https://www.minedu.sk/1642-sk/programove-dokumenty/  
94

 s. 10 
95

 Programový manuál OP VaV, dostupné na: https://www.minedu.sk/1642-sk/programove-dokumenty/  

https://www.minedu.sk/1642-sk/programove-dokumenty/
https://www.minedu.sk/1642-sk/programove-dokumenty/
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VII. Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky výziev z vybraných 

operačných programov  

 
Cieľom analýzy výziev bolo posúdiť súčinnosť dokumentácie výziev vo vzťahu 

k podpore implementácie HP RP predovšetkým z hľadiska rodovej rovnosti, a to so 

zámerom získať odpovede na hodnotiace otázky formulované v zmysle zadávacích 

podmienok ohľadom stavu plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP 

prostredníctvom implementácie operačných programov. Zadávacie podmienky kládli 

dôraz na OP ZaSI, avšak po konzultácii s koordinátorom HP RP sme rozšírili tento 

výber na tri operačné programy s najvyšším potenciálom pre podporu HP RP, 

špecificky na podporu rodovej rovnosti, t.j. OP podporujúce posilňovanie kapacít pre 

znalostnú ekonomiku, zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu, t.j. Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), OP Vzdelávanie (OP V) a OP Výskum 

a vývoj (OP VaV). Analýza bola aplikovaná na náhodne generovanú vzorku výziev 

z týchto troch OP. Metodológiu výberu vzoriek a samotnej analýzy výziev sme 

predstavili v kapitole venovanej metodologickým otázkam.  

 

7.1 Prehľad analyzovaných výziev 

 

Analýzu sme aplikovali na vzorku celkovo 34 výziev z troch operačných programov, 

presnejšie 10 výziev z OP Výskum a vývoj, 12 výziev z OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia a 12 výziev z OP Vzdelávanie. Prvá polovica skúmaných výziev (18) bola 

vyhlásená v rozpätí viac-menej dvoch rokov 2007-200996 a druhá necelá polovica  

výziev (17) v rozpätí 4 rokov, 2010-2013.  

 

Tabuľka č. 19   Prehľad analyzovaných výziev podľa roku vyhlásenia a OP:  

 
Celkovo 

Podľa operačných programov 

Rok vyhlásenia výzvy OP VaV OP ZaSI OP V 

2007 9 0 1 0 

2008 9 2 2 4 

2009 9 2 5 2 

2010 4 1 2 1 

2011 3 2 0 1 

2012 6 2 0 4 

2013 3 1 2 0 

Spolu 34 10 12 12 

 

Priemerná dĺžka obdobia, kedy bola výzva otvorená (od vyhlásenia do uzávierky) 

bola 4 mesiace (medián 3 mesiace). Jednotlivé výzvy boli vyhlásené na obdobie 

minimálne 2 mesiace až do maximálne 12 mesiacov. Výška alokovaných finančných 
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 Jediná výzva z roku 2007 bola vyhlásená 21.12.2007, teda de facto na konci roka 
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prostriedkov v analyzovaných výzvach sa pohybovala od 260 tisíc do 145 mil. €, 

v priemere viac ako 25 mil. € (medián 10,7 mil. €). Analyzované výzvy žiadateľským 

subjektom umožňovali uchádzať sa s projektami v trvaní od 12 do 48 mesiacov, 

pričom najčastejšie to boli maximálne 2-ročné projekty. Približne pätina výziev 

umožňovala realizáciu projektov kratších ako 2 roky, 44 % výziev umožnilo realizovať 

projekty v dĺžke maximálne 24 mesiacov. Viac ako tretina výziev ponúkala možnosť 

dlhších projektov (v dvoch prípadoch dokonca 40, resp. 48 mesiacov). Výzvy 

ponúkali žiadateľským subjektom možnosť uchádzať sa ako s menšími, tak aj s 

rozsiahlejšími projektami, čo sa týka objemu prostriedkov. Minimálna suma začínala 

na úrovni 5000 € a končila na úrovni 100 000 €. Maximálna možná výška príspevku 

začínala na úrovni 20 000 000 € a končila na úrovni 40 000 000 €.  Nižšie limity sa 

týkali skôr OP ZaSI, limity na strednej a vyššej úrovni boli typické skôr pre OP 

Vzdelávanie a vyššie, resp. najvyššie limity boli vo výzvach OP Výskum a Vývoj.  

 

Podrobné prehľady vyššie uvedených ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 6  

(Súhrn zistení z analýz výziev).  

 

7.2 Zameranie výzvy 

 

7.2.1 Previazanosť výziev s problematikou rodovej rovnosti  

 

Prepojenia zamerania výzvy, najmä cieľov výzvy s konkrétnymi témami relevantnými 

v rámci rovnosti príležitostí (napr. napojenie na elimináciu rodových nerovností na 

trhu práce) by umožnilo posilniť integráciu HP RP priamo na úrovni výzvy – t.j. 

odzrkadľujúc jeho prierezovú funkciu pri napĺňaní vízie jednotlivých OP. Zistenia 

z analýzy výziev ukazujú, že prepojenia na problematiku rodovej rovnosti sa 

neukázali v žiadnej výzve ako explicitne pomenované. Naopak, výzvy sa zvyčajne 

obmedzujú na uvádzanie HP RP ako súčasť povinnosti žiadateľského subjektu, t.j. 

dôraz na napĺňanie cieľov tejto priority sa preniesol na úroveň projektov a  

zodpovednosť za jeho napĺňanie je tak nielen prakticky, ale aj symbolicky ukotvená  

na pleciach žiadateľských subjektov.  

 

S ohľadom na zameranie tejto fázy hodnotenia sme sa pozreli osobitne na 

prepojenie výziev s rodovými aspektmi, resp. cieľmi zadefinovanými v rámci HP RP. 

Porovnanie zamerania výzvy s problematikou rodovej rovnosti ukázalo, že žiadna 

z analyzovaných výziev sa explicitne k podpore rodovej rovnosti nehlásila, a to 

napriek tomu, že väčšina výziev mala potenciál prispievať k HP RP aj z hľadiska 

rodovej rovnosti. V prípade pätiny výziev sa riešila tematická oblasť, resp. problém, 

ktorej sa téma rodovej (ne)rovnosti týkala, no žiadna z týchto výziev sa explicitne na 

relevantný aspekt rodovej (ne)rovnosti v rámci svojho základného zamerania (cieľ, 
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resp. zameranie výzvy) nesústredila. Inými slovami, rodová (ne)rovnosť sa 

neprezentovala ako odôvodnenie pre potrebné intervencie v rámci navrhovaných 

výziev. Viac ako ¾ výziev sa zameriavalo na problémy, resp. podporu v oblasti, ktorá 

bola širšie zameraná, ale mohla mať relevantný aj rodový rozmer, no ani v cieľoch, 

ani v rámcových aktivitách sa s rodovými aspektmi žiadna z týchto výziev konkrétne 

neprepojila. Pre podporu rodovej rovnosti bola iba jedna výzva vyhodnotená ako 

nerelevantná.  

 

Tabuľka č. 20 Potenciál analyzovaných výziev pre podporu rodovej rovnosti  

Indikuje zameranie výzvy priamu relevanciu k rodovej rovnosti ? Počet podiel v % 

áno, výzva je explicitne rodovo zameraná – t.j. rodovo špecifická 

(predstavuje konkrétne aspekty rodovej nerovnosti)  0 0 % 

čiastočne, výzva uvádza problém týkajúci sa rodovej nerovnosti ale 

rodová (ne)rovnosť ako problém nie  je explicitne pomenovaná 7 20,6 % 

potenciálne, výzva rieši širší problém, ktorý môže mať relevantný rodový 

rozmer, no ciele a rámcová aktivita výzvy ho nereflektuje 26 76,5 % 

nie je relevantné pre danú výzvu, pretože výzva nerieši problém, ktorý by 

mohol mať rodový rozmer  1 2,9 % 

Spolu 34 100 % 

 

7.2.2 Previazanosť výziev priamo na ciele HP RP  

 

Okrem prepojenia na problematiku rodovej rovnosti sme sledovali aj explicitné 

prepojenie na ciele HP RP. Prepojenia na konkrétne ciele HP RP vo výzve v prvom 

rade pomáha žiadateľským subjektom identifikovať možné aspekty HP RP, ktoré by 

v projekte mohli zohľadniť, a v druhom rade dáva signál o tom, že SORO a RO kladie 

dôraz na význam HP RP ako takej.  Tu sa ukázalo, že v mnohých výzvach celkom 

absentovalo prepojenie na konkrétne ciele HP RP, t.j. neobjavilo sa ani v časti 

venovanej povinnostiam žiadateľských subjektov napĺňať jednotlivé HP, resp. HP RP. 

Necelá polovica výziev, čiže 16 výziev (47,1 %) neuvádza žiadne prepojenie na 

konkrétne ciele HP RP. Z ostatných výziev, ktoré prepojenie na ciele HP RP 

uvádzajú, väčšina výziev uvádza relevantné ciele (15), pričom iba v 3 výzvach boli 

identifikované ďalšie ciele HP RP, ktoré by vzhľadom na zameranie výzvy bolo 

vhodné doplniť (viac ďalej). Tieto ciele sa vždy špecifikovali iba v príslušnej časti 

venovanej súladu s horizontálnymi prioritami – t.j. neboli explicitnou súčasťou 

hlavného zamerania, či cieľov výzvy ako takej. Tabuľky s podrobným prehľadom sú 

súčasťou podpornej dokumentácie.  
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Tabuľka č. 21 Uvádzanie relevantných cieľov HP RP vo výzvach  

Aká je relevancia uvedených cieľov HP RP vo výzve? 
Počet 

podiel v % 

(iba relevantné**) 

Ciele HP RP nie sú uvedené, relevanciu nie je možné posúdiť 16 n/a 

Ciele sú iba čiastočne relevantné. Niektoré relevantné ciele chýbajú 3 16,7 % 

Všetky ciele sú dostatočne relevantné 15 83,3 % 

Spolu 34 (18) 100 % 

Vysvetlivky:  

* Percentuálny podiel z celkového počtu analyzovaných výziev 

** Percentuálny podiel z relevantného počtu výziev – t.j. 18 výziev uvádzajúcich konkrétne ciele HP 

RP  

 

Analýza prepojenia na ciele HP RP, v prípadoch, kedy ich výzvy uvádzali, ukázala, 

že väčšina týchto výziev sa vzťahuje k rozmanitým cieľom HP RP, medzi ktoré boli 

zahrnuté aj ciele na podporu rodovej rovnosti, ale aj ciele na podporu iných aspektov 

RP. Výlučne rodovej rovnosti sa venoval výrazne menší podiel výziev. Celkovo viac 

ako polovica, čiže 18 výziev (52,9 %) uvádza aspoň 1 cieľ vzťahujúci sa k podpore 

rodovej rovnosti, pričom väčšina z nich sa súčasne viaže aj k ďalším cieľom HP RP. 

Menej ako 1/4 z nich (4 z 18) sa vzťahuje výlučne k podpore rodovej rovnosti. 

 

Tabuľka č. 22 Uvádzané ciele HP RP vo výzvach podľa zamerania na rodovú 

rovnosť a OP 

Uvádza výzva aspoň jeden cieľ z oblasti rodovej 

rovnosti* podľa OP  
OP VaV OP ZaSI OP V Spolu 

výzva nešpecifikuje prepojenie na ciele  HP RP 4 6 6 16 

výzva uvádza ciele z rôznych oblastí (z oblasti rodovej 

rovnosti aj z iných oblastí) 
2 6 6 14 

výzva uvádza iba ciele z oblasti rodovej rovnosti, 

neuvádza ciele z ostatných oblastí rovnosti príležitostí 
4 0 0 4 

SPOLU 10 12 12 34 

* Ciele z oblasti rodovej rovnosti zahŕňajú iba rodovo diferencované ciele 1.1 až 1.5 a cieľ 3.1b 

 

Porovnanie analyzovaných OP ukazuje, že zatiaľ čo polovica výziev z OP ZaSI 

prepojenia na konkrétne ciele HP RP neuvádzala, druhá polovica sa vzťahovala 

k rôznorodým cieľom vrátane cieľov rodovej rovnosti. Podobne to bolo v OP V. K 

cieľom zameraným na podporu rodovej rovnosti sa vzťahovali 4 výzvy z OP VaV a  

ďalšie 2 výzvy v tomto OP sa vzťahovali ako k rodovej rovnosti, tak aj iným cieľom 

HP RP a 4 výzvy neuvádzali prepojenie na konkrétne ciele HP RP.   

 

Polovica výziev, ktoré konkrétne ciele uvádzali, zdôraznila podporu zvyšovania 

kvalifikácie žien, presnejšie najčastejšie (9 x) sa objavoval cieľ 1.3b) Zvýšenie 

kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová 

desegregácia). Často sa objavil aj cieľ 1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie 

nezamestnanosti žien na pracovnom trhu a cieľ 3.1 b) Zvýšenie miery zamestnanosti 
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žien senioriek (v oboch prípadoch 7 x). Ďalej sa často objavili aj ciele 1.1 b) Zníženie 

rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi (5 

x), cieľ 1.3 c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánov v  

podnikateľských subjektoch (4 x). Tri krát sa objavili cieľ 1.2 a) Zvýšenie participácie 

žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a 

rodinného života a cieľ 1.3 a) Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami 

a mužmi. Jedenkrát sa objavil cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v 

dôchodkovom veku). Vôbec sa neobjavilo prepojenie na ciele 1.2 b) Zníženie 

rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi, 1.5 a) Zníženie počtu 

obetí domáceho násilia, najmä žien a 1.5 b) Zvýšenie počtu služieb pre obete 

domáceho násilia (prehľad uvádza príloha Súhrn zistení z analýzy výziev). 

 

V niektorých výzvach chýbalo uvedenie relevantných cieľov, napriek tomu, že 

zameranie výzvy indikovalo prepojenie na problémy v danej oblasti. Príklad výzvy, 

v ktorej prepojenie na rodovo zamerané ciele HP RP bolo vysoko žiadúce, približuje 

nasledujúci blok:  

 

Príklad vysoko relevantných, no nešpecifikovaných cieľov HP RP – ciele s rodovým 

zameraním 

  

Medzi výzvy, ktorá nešpecifikovala žiadne prepojenie na ciele HP RP v oblasti rodovej 

rovnosti patrí aj Výzva OP ZaSI - FSR–2008/2.1/02.97  

 

Výzva sa zameriava na podporu najmä služieb pre obete ale aj páchateľov (domáceho) 

násilia, ako aj vzdelávanie relevantných profesií či senzibilizáciu verejnosti, či podporu zberu 

relevantných dát a tvorbu databáz v tejto oblasti. Vzhľadom na zameranie výzvy by bolo 

vysoko relevantné pre túto výzvu zdôrazniť v dokumentácii výzvy explicitne aspoň ciele HP 

RP previazané s témou domáceho  násilia, t.j. Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho 

násilia, najmä žien a Cieľ 1.5b) Zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia), 

prípadne cieľ č. 4 zameraný na zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie. 

 
Základné rámce výzvy podľa dokumentácie:  

Výzva spadá pod opatrenie „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity.“ V rámci výzvy sa uvádzajú všeobecný cieľ opatrenie 2.1 bez 

užšieho vymedzenia. Výzva ďalej špecifikuje rámcovú aktivitu „2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu 

a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce“ a podaktivity:  „aktivity zamerané 

na podporu výkonu služieb pre obete násilia; aktivity zamerané na podporu práce s páchateľmi 

násilia; aktivity zamerané na prevenciu nulovej tolerancie voči násiliu a podpora informovanosti a 

senzibilizácie verejnosti; podpora zavádzania štandardov činností zohľadňujúcich špecifické potreby 

žien, rozvoj a zdokonaľovanie metodík práce; podpora vzdelávania zainteresovaných a pomáhajúcich 

profesií; aktivity zamerané na podporu zberu štatistických informácií a vytváranie databáz.  
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 Dokumenty k výzve: http://www.iaZaSI.gov.sk/sk/vyzvy/op-ZaSI-fsr-20082.102  
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Spomedzi všetkých cieľov, ktoré sme vyhodnotili ako relevantné pre výzvy, kde 

uvedenie cieľov chýbalo, najčastejšie (5 x) absentoval cieľ 1.1 a) Zvýšenie 

zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. Ďalej často (4 x) 

absentoval cieľ 3.1 b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek, ale aj ciele 1.1 b) 

Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami 

a mužmi, 1.3 c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánov v 

podnikateľských subjektoch, 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v 

dôchodkovom veku). Najmenej v 3 prípadoch absentovalo prepojenie na cieľ 1.5 a) 

Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien, resp. 1.5 b) Zvýšenie počtu 

služieb pre obete domáceho násilia (viac približuje prehľad absentujúcich cieľov v 

prílohe Súhrn zistení z analýzy výziev). 

 

7.3 Cieľové skupiny 

 

Ďalšou z možností, ako môže SORO/RO zdôrazniť aspekt rovnosti príležitostí 

v rámci výzvy je explicitné pomenovanie znevýhodnených skupín ako oprávnených 

cieľových skupín pre pripravované projekty v rámci aktuálnej výzvy. Zatiaľ čo 

v mnohých výzvach sa objavili znevýhodnené skupiny medzi oprávnenými cieľovými 

skupinami, z hľadiska rodu sa špecifické cieľové skupiny vyskytovali ojedinele.  

Cieľové skupiny v analyzovaných výzvach zahrňovali ako inštitúcie, tak aj skupiny 

ľudí. V prípade osôb boli často skupiny formulované v generickom maskulíne (teda 

mužskom rode, prevažne množného, ale aj jednotného čísla), bez explicitného 

zdôraznenia, že by tieto kategórie zahŕňali ako mužov, tak ženy, napr. použitím 

dvojtvaru, či rodovo variabilnou príponou. Najčastejšie sa objavovali pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci (9 x) a inštitúcie výskumu (9 x), ďalej zdravotne 

postihnuté osoby (7 x), znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (7 x), resp. 

uchádzači o zamestnanie (6 x). Často krát (po 5 x) sa objavovali aj marginalizované 

rómske komunity, zamestnanci verejnej správy, podniky (vrát. MSP), žiaci stredných 

škôl a študenti vysokých škôl. Opakovane (po 4 x) sa objavili aj deti, výskumníci, 

zamestnanci žiadateľa (pracujúci na pracovnú zmluvu, dobrovoľníci, zamestnanci 

partnera). Štyri razy sa objavilo aj širšie spektrum sociálne vylúčených skupín ľudí, 

ktoré zahŕňalo medzi iným aj osoby pod hranicou chudoby, bezdomovcov, osoby 

vo/po výkone trestu, závislí na drogách, azylanti, migranti, mladí, čo ukončili ústavnú 

výchovu a náhradnú starostlivosť, rizikové skupiny detí a mládeže a mladistvých, ako 

aj ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva. Ďalšie, 

už menej časté skupiny boli študenti doktorandského štúdia (3 x), osoby 

s rodičovskými povinnosťami, vrátane uchádzačov alebo zamestnancov 

s rodičovskými povinnosťami (2 x), absolventi SŠ a VŠ (2 x), žiaci základných škôl (2 

x), zdravotnícki pracovníci (2 x), či mimovládne organizácie (2 x). Ostatné skupiny sa 

vyskytli iba raz. Sem patrili: žiaci základnej školy pochádzajúci z MRK; asistenti, 

osoby s rodičovskými povinnosťami, uchádzači a zamestnanci s rodinnými 
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povinnosťami, starší ľudia (napr. osoby nad 50 rokov), samostatne zárobkovo činné 

osoby, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, manažment škôl, či osoby 

zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania, čo sú osoby, ktoré si 

rozširujú alebo prehlbujú svoju kvalifikáciu (podrobnejší prehľad prinášame 

v prílohe). 

Ženy ako skupina ohrozená rodovými nerovnosťami v konkrétnych kontextoch, kde 

cieľovou skupinou mohli byť ako muži, tak aj ženy (napr. pri rozširovaní vzdelávacích 

možností, podpore zamestnanosti) sa zvyčajne neobjavovala ako explicitne 

pomenovaná súčasť cieľovej skupiny. Z hľadiska rodu boli priamo špecifikované 

cieľové skupiny iba v 5 výzvach, a to najmä s ohľadom na ženy z etnických minorít, 

resp. ženy po materskej dovolenke zo sociálne ohrozených komunít. V ďalších dvoch 

výzvach boli nepriamo formulované skupiny súvisiace s rodovými otázkami (osoby 

s rodičovskými povinnosťami). V prípade jednej výzvy sa prekrývali obe kategórie (t.j. 

výzva uviedla medzi inými ženy po materskej dovolenke so sociálne ohrozených 

komunít, ako aj zamestnancov s rodičovskými povinnosťami). 

 

Tabuľka č. 23 Prehľad oprávnených cieľových skupín špecifikovaných z 

rodového hľadiska 
Uvádzajú sa vo výzve cieľové skupiny špecifikované z hľadiska rodu? počet 

Nie, špecifické skupiny z rodového hľadiska sa neuvádzajú 28 

Nepriamo (t.j. osoby, uchádzači a zamestnanci s rodinnými povinnosťami) 2 

Áno, špecifické skupiny z rodového hľadiska sa explicitne uvádzajú 5 

Z toho boli z rodového hľadiska  špecifikované  

 ženy po materskej zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva  4 

ženy z etnických komunít 1 

 

Celkovo ostáva 27 výziev z 34 (t.j. 79 %), ktoré neuvádzajú žiadne skupiny 

z rodového hľadiska. V jednom prípade sa nielenže z rodového hľadiska žiadne 

cieľové skupiny nešpecifikovali, ale naviac na základe dopytovania od potenciálnych 

žiadateľov boli zamestnanci na rodičovskej dovolenke vylúčení z oprávnenej cieľovej 

skupiny, viď príklad uvádzaný nižšie:  

 

PRÍKLAD: Vylúčenie špecifickej cieľovej skupiny z výzvy napriek HP RP 

 

Vo výzve DOP-SIA-2009/1.2.1/01, ktorá sa zamerala na zvýšenie adaptability 

zamestnancov najmä prostredníctvom posilňovania dostupnosti profesionálneho 

dovzdelávania a rozširovania kvalifikácie pre zamestnancov zapojených subjektov, 

boli v zmysle výzvy a príručky oprávnenou cieľovou skupinou „zamestnanci žiadateľa 

pracujúci na pracovnú zmluvu, odvolávajúc sa na Zákonník práce 311/2001 Z. z. v 

znení neskorších predpisov, § 42 až § 50.“  

Vo zverejnených častých otázkach a odpovediach zasielaných SORO v čase 

vyhlásenia výzvy a zverejnených pred uzavretím výzvy sa objavil dopyt zo strany 
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žiadateľov o možnosti zaradiť na vzdelávacie aktivity ako oprávnené osoby aj 

pracovníkov, resp. pracovníčky, ktoré sú v zamestnaneckom pomere, ale 

v súčasnosti čerpajú rodičovské voľno. SORO v zmysle poskytnutej odpovede 

potenciálnym žiadateľom signalizovala vylúčenie možnosti účasti osôb na 

rodičovskej dovolenke, pričom zdôvodnenie sa odvoláva na Zákonník v zmysle 

príručky a výzvy. 

Napriek tomu, že opatrenie 1.2 nie je zamerané primárne na zosúlaďovanie 

rodinného a pracovného života, zdôvodnenie rozhodnutia SORO v tejto otázke 

možno považovať prinajmenšom za sporné s ohľadom na uplatňovanie podpory 

rovnosti príležitostí ako princípu, ktorý má byť aplikovaný horizontálne. Naopak, 

z tohto hľadiska by sa očakávalo, že SORO/RO podporí ústretovým prístupom 

proaktívny záujem žiadateľov o zapojenie aj osôb z radov takto znevýhodnených 

zamestnancov a zamestnankýň aj vo výzve, ktorá priamo na rovnosť príležitostí 

nemusí byť primárne zameraná. Osoby, ktoré odišli vo firme na rodičovské voľno, 

čelia prekážkam pri reintegrácii na trhu práce okrem iného práve aj z dôvodu straty 

kontaktu s praxou a najmä s vývojom v odborných poznatkoch v ich odvetví. Preto 

medzi opatrenia na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života niektorí 

progresívni zamestnávatelia zaraďujú aj vnútropodnikové vzdelávacie politiky, ktoré 

umožňujú participovať na vzdelávacích aktivitách, ktoré firma zabezpečuje pre 

svojich zamestnancov aj tým zamestnancom, ktorí sú na rodičovskej dovolenke. 

Tento prístup zamestnávateľov nielen vyrovnáva prístup k príležitostiam pre všetkých 

(aj neaktívnych) zamestnancov, ale najmä umožňuje efektívne posilňovať vlastné 

ľudské zdroje vytváraním príležitostí pre kariérny rozvoj (dokonca aj v čase 

prerušenia aktívnej práce), a v neposlednej rade prispieva aj k vyššej lojalite 

zamestnaneckej populácie. Zo strany SORO by sa teda skôr očakávalo, že 

žiadateľom, ktorí takéto vnútropodnikové politiky zosúľaďovania rodiny a práce majú, 

umožní, aby aj takéto cieľové skupiny mohli do svojho projektu zaradiť. V tomto 

prípade sa mohlo SORO/RO okrem Zákonníka práce odvolať aj na vyrovnávacie 

opatrenia, tak ako ich umožňuje legislatíva v oblasti antidiskriminácie.  

 

7.4 Merateľné ukazovatele HP RP 

 

Vzhľadom na to, že pre žiadateľské subjekty bolo povinnosťou vyjadriť sa k podpore 

všetkých horizontálnych priorít, vrátane HP RP, v dokumentácii výzvy sme sledovali 

aj podporu HP RP cez prítomnosť adekvátnych merateľných ukazovateľov na 

sledovanie prínosu k HP RP. Ukázalo, sa že väčšina výziev nejaké indikátory, resp. 

merateľné ukazovatele sledujúce prínos k HP RP do výzvy, resp. jej príloh zaradila. 

Našli sa však aj výzvy, ktoré relevantné indikátory na podporu HP RP nezaradili. Išlo 

celkovo o šesť výziev: dve z nich boli z OP ZaSI a 4 z programu OP V. V týchto 6 

prípadoch sme identifikovali merateľné ukazovatele, ktoré síce indikovali špecifickú 

deľbu sledovaných údajov podľa pohlavia, avšak išlo o indikátory, ktoré neboli 
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zaradené medzi HP RP ukazovatele podľa aktuálne platného SKI HP RP a tak 

prakticky nemohli byť žiadateľmi ani využité (viac v príkladoch nižšie). 

 

Pozitívnym zistením je skutočnosť, že ak už výzva indikátory HP RP špecifikovala, 

drvivá väčšina z výziev zaradila medzi ne aj ukazovatele zamerané na 

diferencovanie údajov podľa pohlavia, resp. priamo ukazovatele sledujúce podporu 

zameranú na ciele v oblasti rodovej rovnosti.  

 

Tabuľka č. 24 Prehľad zaradených merateľných ukazovateľov HP RP z hľadiska 

pohlavia/rodu 

Zahŕňa výzva merateľné ukazovatele HP RP  

zamerané na aspekty rodovej rovnosti?  

Celkovo 

Podľa operačných programov 

OP VaV OP ZaSI 
OP 

V 

áno 28 9 10 8 

nie 1
98

 1 
  

Iné: formulácie uvedených indikátorov nezodpovedajú 

príslušným indikátorom HP RP 
6

99
  2 4 

Spolu 34 10 12 12 

 

Tu však pozitívne zistenia končia. Hlbšia analýza z hľadiska obsahu, teda aké typy 

indikátorov boli vo výzvach uvádzané, ukázala, že sa RO/SORO najčastejšie 

obmedzovali na elementárne ukazovatele – t.j. zapojenie – t.j. počet zapojených  

žien a mužov do podporených projektov z cieľovej skupiny, ktoré sa objavili až v 16 

prípadoch. Ide o veľmi širokú formuláciu na úrovni výstupu, ktorá len v limitovanej 

miere odzrkadľuje to, kto reálne benefitoval z realizovaných aktivít, t.j. komu 

realizované aktivity aj vo výsledku pomohli. Často sa objavovala aj dvojica 

dopadových ukazovateľov: počet žien/mužov využívajúcich výsledky projektu (9 x),  

avšak toto možno považovať za skôr elementárny typ indikátora a tak jeho výskyt 

v menej ako tretine výziev možno skôr hodnotiť ako nedostatočný. V rámci sektoru 

vzdelávania, vedy a výskumu sa rovnako často (9 x) objavovali nasledovné 

ukazovatele: študenti doktorandského štúdia (muži/ženy), vytvorené pracovné miesta 

pre výskumníkov (muži/ženy), výskumníci do 35 rokov a nad 35 rokov, ktorí využili 

poskytnutú podporu (muži/ženy) a 4 krát sa objavili ukazovatele výskumníci do 35 

rokov/nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu 

a vývoja (muži/ženy). Indikátor počet opatrení zameraných na predchádzanie a 

elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života sa objavil napr. v 5 

výzvach, ukazovatele počet úspešne vyškolených osôb – muži / ženy sa objavili iba 

v 4 výzvach. Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, 

                                                 
98

 Výzva OP VaV-2008/5.1/02-SORO. V prípade tejto výzvy dostupné HP RP rodovo zamerané indikátory nie sú veľmi 
relevantné pre danú výzvu, pretože výzva sa zameriava na investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu a obnovu objektov 
vysokých škôl, resp. SAV, prípadne ich zariadení a vybavenia. Jediný možný indikátor, ktorý by mohol mať nepriamu súvislosť, 
by bol dopadovo zameraný indikátor ako napr. „počet žien/mužov využívajúcich výsledky projektu.“  
99

 Patria sem 2 výzvy za OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: OP ZaSI-FSR–2008/2.1/02, OP ZaSI FSR – 2008/2.1/01. 
Za OP Vzdelávanie sem patri 4 výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV 2008/2.2/02, OPV 2008/2.2/03. 
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obsadených ženami/mužmi sa objavil trikrát. Počet novovytvorených pracovných 

miest obsadených mužmi /ženami dokonca iba dvakrát. Jedenkrát sa objavili 

ukazovatele ako počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na 

zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní  

– muži /ženy, alebo počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 

rovnosť, či počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť. 

Podrobný prehľad uvádzame v prílohe Súhrn zistení z analýzy výziev. 

 

Medzi ukazovateľmi, ktoré sa v analyzovanej vzorke výziev neobjavili ani raz, bol 

počet úspešne umiestnených UOZ – muži/ženy. Na tejto skutočnosti sa do 

významnej miery mohla podieľať skutočnosť, že predmetom analýzy výziev boli 

dopytovo orientované výzvy. Táto cieľová skupina bola nosnou cieľovou skupinou 

najmä v rámci opatrenia 1.1 v OP ZaSI, ktoré sa realizovalo iba prostredníctvom 

národných projektov. No i tak by sa dalo očakávať, že by mohli byť uchádzači 

o zamestnanie relevantní aj pre ostatné opatrenia aspoň programu OP ZaSI.  

Ako bolo uvedené vyššie, v niekoľkých prípadoch boli vo výzvach uvedené 

indikátory, ktoré nezodpovedali zodpovedajúcim MU HP RP v platnom SKI HP RP 

v čase vyhlásenia výzvy. V konečnom dôsledku sa úspešné žiadateľské subjekty 

následne obmedzovali na sledovanie iných, zvyčajne skôr elementárnych 

ukazovateľov (ako napr. počet zapojených osôb z cieľovej skupiny do projektu – 

muži/ženy). Bližšie to objasňujú príklady vybrané nižšie.   

 

Príklad:  

Indikátory s  formuláciou prakticky nevyužiteľnou v projektoch – OP ZaSI 

 

Výzva:  OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02 

Podporná dokumentácia uvádza povinnosť sledovať všetky merateľné ukazovatele uvedené 

v prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa, ktoré sú celkovo 4, pričom sa pri troch z nich uvádza 

povinnosť sledovať v členení podľa „pohlavia a cieľovej skupiny“ (príloha č. 2 Príručka pre 

žiadateľa100) 

 Počet osôb, ktorým sú v projekte poskytnuté/poskytované služby starostlivosti ( na 

prevenciu a elimináciu násilia)* 

 Počet osôb vzdelávaných v oblasti problematiky násilia* 

 Počet osôb vyškolených v oblasti problematiky prevencie a eliminácie násilia*    

 Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, 

stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie  

* počet osôb  bude sledovaný v členení podľa pohlavia a cieľovej skupiny 

V dokumentácii nie je špecifikované, či sú indikátory napojené na úroveň výstupov, 

výsledkov alebo dopadov a neuvádza sa ani relevancia HP RP. Naviac, takto formulované 

indikátory nezodpovedajú formuláciám relevantných ukazovateľov HP RP podľa SKI HP RP 

platného v danom čase (verzia 3). Výsledkom bolo, že napriek tomu, že uvedené indikátory 

                                                 
100

 Zdroj: http://www.iaZaSI.gov.sk/sk/vyzvy/op-ZaSI-fsr-20082.102 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20082.102
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vyžadovali sledovanie podľa pohlavia, v praxi neboli využiteľné, nakoľko nezodpovedali HP 

RP ukazovateľom podľa SKI HP RP a ITMS. Projekty, ktoré boli zaradené do vzorkovej 

kontroly a boli podporené v rámci tejto výzvy naznačujú, že sa v konečnom dôsledku 

projekty obmedzili na sledovanie iba základného ukazovateľa účasti „Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do podporených projektov – muži / ženy.“  Podľa SKI HP RP platného 

v čase vyhlásenia výzvy mohli byť zaradené napr. tieto indikátory HP RP: 

 Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k/zameraním na rovnosti 

príležitostí 

 Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť 

 Počet žien/mužov využívajúcich výsledky projektu 

 Počet osôb zaradených do projektov zameraných na elimináciu domáceho násilia 

(delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) 

 

Výzva: OP ZaSI FSR – 2008/2.1/01 

Príloha č. 2 k Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF – Merateľné ukazovatele k výzve č. OP 

ZaSI-FSR-2008/2.1./01 obsahuje 4 ukazovatele a pri 2 z nich je poznámka, že majú byť 

delené podľa pohlavia, iba druhý z nich do istej miery korešponduje s ukazovateľmi HP RP:  

 Počet osôb, ktorým sú v projekte poskytnuté/poskytované služby starostlivosti * 

 Počet vyškolených osôb** 

Poznámky pod tabuľkou:  

* počet osôb bude v monitorovacích správach sledovaný podľa pohlavia, cieľovej 

skupiny a typu poskytnutej služby (vrátane SPODSK)  

**počet osôb  bude v monitorovacích správach sledovaný podľa pohlavia a cieľovej 

skupiny 

Analýza vzorky projektov, ktoré boli podporené v rámci tejto výzvy ukázala, že uvedené MU 

boli prakticky nepoužiteľné a 3 analyzované projekty v prípade HP RP sledovali „Počet osôb 

cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži/ženy“ a „Počet 

novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“. 
 

Príklad:  

Indikátory s  formuláciou prakticky nevyužiteľnou v projektoch – OP V 

 

Výzvy:  OP V-2008/1.1/04-SORO a OP V-2008/4.1/02-SORO 

Podporná dokumentácia uvádza, že „V prípade, že v žiadosti o NFP bude uvedené, že 

projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv popísaný 

minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku horizontálnej priority na úrovni 

projektu. Ukazovateľ dopadu si žiadateľ môže, ale nemusí vybrať“. Merateľné ukazovatele 

všetkých HP, vrátane HP RP sú uvedené v prílohe, ktorých je celkovo 8, 4 výsledkové a 4 

dopadové, všetky sú členené podľa pohlavia a veku do 45 rokov a nad 45 rokov (príloha č. 9 

Príručka pre žiadateľa101). Patria medzi ne:  

1. výsledok: Počet zamestnancov – mužov do 45 rokov, zapojených do vzdelávacích aktivít 

projektu – 2. výsledok: Počet zamestnancov – mužov nad 45 rokov, zapojených do 

                                                 
101

 zdroj: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20081104-soro/ a http://www.asfeu.sk/operacny-
program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20084102-soro/) 

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20081104-soro/
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vzdelávacích aktivít projektu – 3. výsledok – Počet zamestnancov – žien do 45 rokov, 

zapojených do vzdelávacích aktivít projektu, 4. Výsledok: Počet zamestnancov – žien nad 

45 rokov, zapojených do vzdelávacích aktivít projektu, 5. Dopad: Počet zamestnancov – 

mužov do 45 rokov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie, 6. Počet 

zamestnancov – mužov nad 45 rokov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho 

realizácie, 7. Dopad: Počet zamestnancov – žien do 45 rokov, ktorí využívajú výsledky 

projektu po ukončení jeho realizácie 8. Dopad: Počet zamestnancov – žien nad 45 rokov, 

ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie. 

Uvedené ukazovatele sú síce vysoko relevantné a špecifické vo vzťahu k rodovej rovnosti, 

ale nie sú v súlade s platnou verziou SKI HP RP (verzia 3.0) v čase vyhlásenia výzvy a tiež 

predpokladáme, že v tom čase sa nenachádzali v ITMS. Preto zrejme neboli v konečnom 

dôsledku uvádzané v projektoch. V tom čase by podľa SKI HP RP boli pre OP V uvedené 

ukazovatele počet účastníkov/účastníčok zapojených do aktivít, projektov (delenie: 

muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny) a počet účastníkov/účastníčok, ktorí úspešne 

absolvovali aktivity projektu (delenie: muži/ženy, ďalšie znevýhodnené skupiny). 

V rámci hodnotenia kvality projektov neboli medzi ukončenými projektami s príspevkom k 

HP RP projekty z prioritnej osi 1 a prioritnej osi 4.  

Hodnotiaca správa zo zhodnotenia správnosti nastavenia systému merateľných 

ukazovateľov a funkčnosti monitorovacieho systému102 uvádza, že „projekty zazmluvňované 

v rámci výziev a priamych zadaní vyhlásených pred 1.12.2008 nemali povinnosť mať 

zazmluvnený ukazovateľ s relevanciou k HP aj napriek tomu, že žiadateľ v ŽoNFP 

deklaroval príspevok k HP vrátane výberu ukazovateľa s relevanciou k HP“, a že túto 

povinnosť zaviedol až metodický pokyn CKO č. 3 na základe písomného stanoviska CKO 

(list č. MVRR-2008-9923/72974-76). Toto tvrdenie je v rozpore so SKI HP RP platnom v tom 

čase, ako aj s príručkou pre žiadateľa pre dané výzvy. Predpokladáme, že projekty 

schválené v daných výzvach boli nakoniec vylúčené z príspevku k HP RP. 

 

Podobná situácia (avšak s inými typmi ukazovateľov) bola identifikovaná aj vo výzvach OP V 

2008/2.2/02 a OP V 2008/2.2/03. Podrobnosti prináša príloha Súhrn zistení z analýzy 

výziev. 

 

7.5.  Hodnotiace kritériá 

 

Z hľadiska podpory implementácie HP RP odzrkadľuje mieru dôležitosti, ktorú tomuto 

princípu pripisujú jednotlivé RO /SORO v rámci svojich operačných programov, 

miera, akou je toto hľadisko „ohodnotené“ v rámci hodnotiacich kritérií aplikovaných 

na predkladané projektové návrhy. Z tohto hľadiska analyzované výzvy indikujú veľmi 

nízku mieru dôležitosti, ktorá by bola horizontálnym prioritám (nielen HP RP) 

prisudzovaná.  

Projekty podané v analyzovaných výzvach mohli získať v rámci hodnotenia podľa 

dokumentácie vo výzve103 v rozsahu od najmenej 84 až do najviac 230 bodov, 

                                                 
102

 Zdroj: https://www.minedu.sk/hodnotiace-spravy-evaluation-reports/  
103

 Tieto informácie zvyčajne poskytla príloha výzvy s názvom „Hodnotiace kritériá“ 

https://www.minedu.sk/hodnotiace-spravy-evaluation-reports/
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pričom priemerne vo výzvach projekty mohli získať 186 bodov (medián 200). Rozsah 

bodov, ktoré mohli projekty získať za HP RP bol minimálne 1 bod až do maximálne 5 

bodov, v priemere 2,21. Medián však bol 1 bod, čiže najčastejšie mohli získať práve 

1 bod. Prepočítali sme na percentá podiel bodov za HP RP oproti celkového počtu 

bodov v každej výzve a ukázalo sa, že tento percentuálny podiel sa pohyboval 

v rozsahu od minimálne 0,44 % do maximálne 4,76 %. V priemere bol na úrovni 1,31 

% z celkového počtu bodov (medián 1 %). Inými slovami, za kritériá teda mohli 

projekty získať v porovnaní z celkového počtu naozaj iba zlomok bodov.  

Skúmali sme aj istú hĺbku kritéria HP RP, to znamená jeho postavenie voči napr. 

ostatným HP, resp. prítomnosť osobitného kritéria na aspekty rodovej rovnosti. 

Posledné menované, teda osobitné kritérium zamerané výlučne na hľadisko rodovej 

rovnosti sme nezaznamenali v žiadnej z analyzovaných výziev. Väčšina hodnotených  

výziev uvádzala samostatné hodnotiace kritérium pre podporu HP RP (27 z 34) a v 6 

prípadoch sa aspekty HP RP museli podeliť o spoločné kritérium s inými HP RP. Iba 

v jednom prípade sa uplatňovalo ako spoločné kritérium HP, tak kritérium pre HP RP. 

 

Tabuľka č. 25 Hodnotiace kritérium vzťahujúce sa k HP RP – spôsob zaradenia 

a max. počet bodov 

Akou formou je uvedené kritérium rovnosť 

príležitostí vzhľadom na bodové hodnotenie  

(počet výziev spadajúcich do danej kategórie)  

Celkovo 

Maximálny počet bodov za 

HP RP kritériá 

1b 2b 4b 5b 

HP RP je súčasťou všeobecného kritéria pre HP, a 

zároveň má osobitné kritérium samotná HP RP 
1 

  
 1 

RP je súčasťou ďalších horizontálnych priorít, o ktoré 

sa delí s bodovým ohodnotením  
6 6 

   

RP má špecifické kritérium s osobitným bodovým 

ohodnotením 
27 

 
22 5 

 

Spolu 34 1 22 10 1 

 

Váha kritéria, ktoré bolo spojené s prínosom k HP RP, bola v drvivej väčšine na 

úrovni 1. Projekty podávané v daných výzvach mohli podľa podkladových 

dokumentov teda získať maximálne 2 body (v prípade 22 výziev z OP V a OP VaV), 

prípadne 4 body (5 z OP ZaSI) a iba v jednom prípade, vďaka kombinácii osobitného 

kritéria pre HP RP a spoločného kritéria pre všetky horizontálne priority tak projekt 

mohol získať 5 bodov (OP ZaSI).  

Väčšina formulácií hodnotiaceho kritéria (s výnimkou OP V) sa obmedzovala na skôr 

všeobecné, resp. rámcové zhodnotenie (áno/nie), t.j. neumožňovala príliš hĺbkové 

posúdenie prínosu k HP RP, ako ilustrujú príklady formulácií kritérií nižšie. Žiadne 

kritérium sa nezameralo na proaktívny prístup104 k podpore rodovej rovnosti či 

rovnosti príležitostí.  

                                                 
104

 Sledovanie proaktívnej podpory by umožnilo napr. kritérium: „prispieva projekt k vyrovnávaniu rodových nerovnosti na trhu 
práce?“, „posilňuje realizácia aktivít zmierňovanie rodových rozdielov v oblasti zapojenia do výskumu a vývoja/zapojenia na trh 
práce?“ alebo „prináša projekt aktivity podporujúce vyrovnávanie šancí/príležitostí pre znevýhodnené skupiny žien, resp. mužov 
v danej oblasti?“ a pod.  
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Príklady formulácie hodnotiaceho kritéria pre HP / HP RP 

 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Spoločne zdieľané kritérium s ostatnými HP:  

 Do akej miery projekt prispieva k napĺňaniu horizontálnych priorít?  

 Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít? 

Osobitné kritérium pre HP RP:  

 Do akej miery prispieva projekt k zlepšeniu rovnosti príležitostí? 

 Ako projekt prispieva k dodržaniu pravidla rovnosti príležitostí? 

 Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí?  

 Do akej miery prispieva projekt k cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí? 

 

OP Vzdelávanie:  

Osobitné kritérium pre HP RP  

 Je k aktivitám a k ich výstupom uskutočňovaným pre potreby cieľovej skupiny rovný 

prístup? 

 Vykazuje projekt zabezpečenie rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí 

(predchádzanie všetkým formám diskriminácie) svojimi aktivitami, ich výstupmi či 

zložením cieľovej skupiny? 

 

OP Výskum a Vývoj:  

Osobitné kritérium pre HP RP  

 Je v projekte dodržiavaný princíp rovnosti príležitostí? 

 

 

7.6.  Obsahová podpora RR a RP  

 

Z hľadiska podpory implementácie HP RP na úrovni projektov dokumentácia výzvy 

ako základné minimum obsahovala v prvom rade referenciu na povinnosť uvádzať 

v rámci časti žiadosti o NFP: „Súlad s HP“,  medzi inými aj súlad s HP RP. Zvyčajne 

sa výzvy sústredili na formuláciu tejto povinnosti, resp. jej parafrázovanie v súlade so 

SKI HP RP. Zvyčajne túto referenciu zaradili SORO/RO do prílohy výzvy „Príručka 

pre žiadateľa,“ kde ju doplnili o definovanie základného cieľa HP RP, do ktorého bol 

zahrnutý aj dôraz na princíp rodovej rovnosti. Ďalšou súčasťou minimálneho 

štandardu bola inštrukcia vybrať v prípade prínosu k HP RP (resp. akejkoľvek HP) aj 

minimálne jeden relevantný HP ukazovateľ na úrovni projektu (viď príklad štandardu). 

V časti definícií pojmov sa štandardne objavila aj základná definícia princípu rovnosti 

príležitostí, prípadne aspoň HP RP ako takej. Tieto minimálne štandardy105 sme teda 

                                                 
105

 Súčasťou príručiek pre žiadateľský subjekt boli štandardne aj prílohy s povinnými alebo odporúčanými merateľnými 
ukazovateľmi, vrátane ukazovateľov pre HP RP, ktoré sme analyzovali v skorších podkapitolách. 
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do prehľadu nižšie nezaradili, keďže sa vyskytli v každej výzve, uvádzame však 

príklad zvyčajnej formulácie ďalej v tejto podkapitole. V analýze nižšie sme sa 

zamerali na podporu implementácie HP RP nad rámec tohto minima. Sledovali sme 

ukotvenie v legislatívnych a politicko-strategických dokumentoch, podporu 

poskytnutím osobitných informácií na podporu rodovej rovnosti a to najmä 

uvádzaním kvalitatívnych podporných informácií, resp. odporúčaní, či nástrojov, 

vrátane odkazov na ostatné podporné dokumenty.  

V drvivej väčšine prípadov ani výzva samotná a ani príručka pre žiadateľa 

neobsahovali informácie o legislatíve a politicko-strategických dokumentoch 

vzťahujúcich sa na rovnosť príležitostí a  ani vzťahujúcich sa na rodovú rovnosť.  

V ani jednej výzve či príručke sme neidentifikovali odkaz na Ústavu SR v súvislosti s 

podporou RP, či explicitný odkaz na antidiskriminačný zákon (t.j. zásadu rovnakého 

zaobchádzania a povinnosť predchádzať diskriminácii). Nenašli sme ani odkazy na 

medzinárodné alebo národné legislatívne alebo politicko-strategické dokumenty 

relevantné pre rodovú rovnosť, či odkazy na národné strategické dokumenty 

relevantné pre rovnosť príležitostí. Žiadna výzva či príručka neodkazovali na 

legislatívu EÚ relevantnú pre rodovú rovnosť (napr. smernice, nariadenia), či na 

európske strategické dokumenty relevantné pre rodovú rovnosť. Jediná referencia, 

ktorú sme identifikovali, ktorá sa však objavila iba v necelej štvrtine výziev106 (8 

prípadov) bol odkaz na legislatívu EÚ relevantnú pre rovnosť príležitostí (napr. 

zmluva EÚ, smernice, nariadenia), pričom vo všetkých prípadoch sa toto 

obmedzovalo na odkaz na článok 16 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, t.j. na 

povinnosť dodržiavať princíp rovnosti príležitostí a predchádzať akejkoľvek forme 

diskriminácie. V jednom prípade sme zaznamenali definíciu zásady rovnakého 

zaobchádzania tak, ako zodpovedá legislatíve na národnej úrovni, avšak uvádzala sa 

bez referovania toho, že ide o povinnosť vyplývajúcu z antidiskriminačného 

zákona.107  

 

Príklady základných informácií uvádzaných na podporu implementácie HP RP:  

 
Potrebu uviesť príspevok k HP vrátane HP RP sa najčastejšie zaraďovala do Príručky pre žiadateľa 

o NFP, do časti venovanej Pokynom pre žiadateľa k vyplneniu žiadosti o NFP. 

Príklad formulácie:  

„Cieľom horizontálnej priority je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie. Podporuje potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického 

pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie, pričom 

zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ako aj rovnosti 

príležitostí na trhu práce, na vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a na integráciu 

znevýhodnených skupín na trh práce vrátane podpory mechanizmov eliminácie rodovej nerovnosti na 

trhu práce. Vzhľadom na čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je žiadateľ o poskytnutie NFP 

povinný dodržiavať princíp rovnosti príležitostí a predchádzať akejkoľvek forme diskriminácie. 

                                                 
106

 Presnejšie v rámci príručiek pre žiadateľa v rámci časti súladu s HP. 
107

  Uvádza nevyhnutnosť dodržiavať zásadu a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie vrátane hľadísk pohlavia, rodu a sexuálnej orientácie, avšak bez referencie na príslušnú legislatívu. 
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Informácie o horizontálnej priorite rovnosť príležitostí je možné nájsť na internetovej stránke 

www.gender.gov.sk." 

... 

„Pokiaľ žiadateľ o NFP v tabuľke č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ 

vyplní pri niektorej horizontálnej priorite „áno“, je zároveň potrebné aj slovne opísať tento súlad. V 

rámci tejto tabuľky je potrebné vyplniť aj názov merateľného ukazovateľa, ktorý sa na predmetnú 

horizontálnu prioritu vzťahuje, podľa zoznamu merateľných ukazovateľov pre jednotlivé horizontálne 

priority, ktorý je súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a uviesť očakávané hodnoty týchto 

ukazovateľov priamo naviazané na obdobie realizácie projektu. V prípade, že v žiadosti o NFP bude 

uvedené, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv popísaný 

minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku horizontálnej priority na úrovni projektu. 

Ukazovateľ dopadu si žiadateľ môže, ale nemusí vybrať. 

Pokiaľ si žiadateľ myslí, že jeho projekt nepodporuje niektorú z horizontálnych priorít, v tabuľke č. 15 

formulára žiadosti o NFP vyplní „nie“ pri tejto horizontálnej priorite a slovný popis neuvedie.“ 

 

Všetky výzvy pre podporu z ESF majú spoločný manuál pre publicitu. V rámci príloh 

manuálu publicity - presnejšie prílohy č. 1 Formulár zverejňovania prijímateľov a 2. 

Formulár príkladov dobrej praxe ESF sa uvádzajú príklady aj niekoľko rodovo 

relevantných cieľov (napr. zosúladenie pracovného a rodinného života, 

antidiskriminácia, podpora rodovej rovnosti) a obmedzene aj v rámci cieľových 

skupín (osoby s rodinnými povinnosťami, osoby pracujúce v oblasti služieb 

starostlivosti o deti, resp. iných závislých členov rodiny, ženy). V prílohe č. 2 sa v 

rámci príkladov dobrej praxe vyžaduje uviesť aj „špeciálne opatrenia na zvýšenie 

participácie žien na trhu práce . Analýza dostupných formulárov v druhej čiastkovej 

analýze (analýze „vzorky vybraných projektov“) však ukázala, že väčšina projektov 

tieto možnosti nevyužila, resp. že z rodového hľadiska žiadne špecifické informácie 

v týchto formulároch neuvádzali (viď príslušná kapitola). 

 

Pozitívnejšie výsledky sme zaznamenali s ohľadom na zaradenie podporných 

informácií či nástrojov, ktoré dokumentácia výziev ponúkla žiadateľským subjektom 

v súvislosti s uplatňovaním HP RP. Približne polovica (18 z 34) výziev odkazovala na 

príručku pre implementáciu HP RP, prípadne ju priamo v podpornej dokumentácii 

zaradili v elektronickej podobe (5 z nich). Necelá polovica teda príručku alebo priamy 

odkaz na ňu neobsahovala. Nepriamo sa k nej žiadateľské subjekty mohli 

dopracovať cez odkaz na Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

(www.gender.gov.sk), ktorý väčšina výziev obsahovala (iba tri výzvy tento základný 

odkaz neobsahovali). Príklady aktivít na podporu rodovej rovnosti sa objavili v 15 

výzvach, v OP ZaSI boli zvyčajne prepojené na konkrétne zameranie výzvy, v OP 

V a OP VaV sa skôr opakoval paušálne rovnaký výpočet aktivít (viď príklady ďalej 

v tejto podkapitole). V 13 prípadoch sa objavili inštrukcie, ktoré navádzali na rodovú 

analýzu východiskovej situácie alebo potrieb cieľovej skupiny (zvyčajne cez potrebu 

uvádzať rodovo podelené dáta). Možnosť konzultovať otázky HP RP sa objavila 17 

krát.  

 

http://www.gender.gov.sk/
http://www.gender.gov.sk/
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Tabuľka č. 26 Obsahová podpora implementácie HP RP v podpornej 

dokumentácii výziev  

Informácie a odkazy na nástroje so zameraním na podporu rodovej rovnosti  počet 

Odkaz na stránku Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (www.gender.gov.sk)  31 

Odkazy na príručky, ktoré obsahujú informácie o rodovej rovnosti, z toho: 18 

 Podporná dokumentácia výzvy obsahuje odkaz na príručku HP RP  13 

 Podporná dokumentácia výzvy obsahuje priamo elektronickú podobu príručky HP 

RP  

5 

Príklady vyrovnávacích opatrení/aktivít na posilnenie rodovej rovnosti (vrátane podporných 

aktivít na podporu HP RP a rodovej rovnosti) 

15 

Navádzanie žiadateľov na rodovú analýzu východiskovej situácie alebo potrieb cieľovej 

skupiny (vrátane podelenia údajov podľa pohlavia) 

13 

Definícia rodovej rovnosti 12 

Odkazovanie na SKI HP RP 9 

Aké ďalšie informácie alebo dokumenty obsahuje podporná dokumentácia 

výzvy na podporu implementácie HP RP počet 

Podporná dokumentácia explicitne odkazuje na možnosť konzultovať osobitne otázky HP 

RP  

17 

Navádzanie na diferenciáciu údajov o cieľových skupinách podľa pohlavia
108

  4 

Zistenia v rozpore s podporou rodovej rovnosti   

 Používanie rodovo nevyváženého jazyka (prevažne mužský rod na pomenovanie 

profesií alebo pozícií) 

27 

 

Ani v jednej výzve sme nenašli explicitné pomenovanie, či analýzu rodových 

nerovností v oblasti, na ktorú je výzva zameraná. Žiadna z výziev explicitne 

neponúkala v rámci informačných seminárov možnosť zodpovedať aj na otázky k HP 

RP. Na druhej strane, polovica výziev odkazovala v podpornej dokumentácii na 

možnosť konzultovať osobitne otázky HP RP. Išlo najmä o výzvy OP V a OP VaV, 

kde sa v prípade otázok ohľadne HP RP mohli obrátiť najmä mailovou formou na RO 

OP vďaka uvedeným kontaktným emailom109.  

Rodovo nevyvážený jazyk sa používal vo výraznej miere vo väčšine výziev. Používa 

sa prevažne pomenovanie osôb (cieľových skupín, profesionálnych pozícií) výlučne 

v mužskom rode jednotného alebo množného čísla. Používanie dvojtvarov, resp. 

striedanie mužského a ženského rodu sa objavilo iba ojedinele110. Výnimkou sú 

príklady pomocných otázok vedúcich žiadateľa k správnemu uplatneniu princípu 

rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v rámci predkladaného projektu v rámci 

niektorých výziev, kde tieto otázky na cieľové skupiny boli formulované rodovo citlivo. 

                                                 
108

 V tomto prípade nehovoríme o navádzaní na rodovú analýzu, ale len obmedzenie sa na deľbu údajov podľa pohlavia. 
V uvedených príkladoch išlo o štručné inštrukcie pre prílohu „Podrobný opis projektu“, kde sa navrhuje/odporúča/vyžaduje 
diferenciácia údajov podľa pohlavia o cieľových skupinách v rámci krátkeho popisu situácie a charakteristík cieľových skupín 
a v profile žiadateľa aj v rámci počtu zamestnancov.  
109

 V niektorých výzvach boli uvedené dokonca aj menovite kontaktné osoby, ktoré majú na starosti HP RP na riadiacom orgáne 
OPV.  
110

 Príklad takej výzvy OPV-2008/4.1/02-SORO http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20084102-
soro/  

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20084102-soro/
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20084102-soro/
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Vybrané príklady ponúkame nižšie (ostatné príklady prináša príloha Súhrn zistení z 

analýzy výziev). 

 

Príklady obsahovej podpory HP RP vrátane rodovej rovnosti za OP ZaSI  

Definície 

 „Rovnosť príležitostí - zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k 

posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. 

prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. 

zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je 

odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, 

spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je 

pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia 

atď. a zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov." 

 alebo „Rovnosť príležitostí podporuje potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, 

etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku či 

sexuálnej orientácie, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť 

príležitostí žien a mužov), ako aj rovnosti príležitostí na trhu práce, na vytváranie rovnosti 

príležitostí v prístupe na trh práce a na integráciu znevýhodnených skupín na trh práce 

vrátane podpory mechanizmov eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce. " 

Podelenie údajov o cieľových skupinách podľa pohlavia sa objavilo celkovo štyrikrát 

Podelenie údajov o cieľových skupinách podľa pohlavia sa objavilo opakovane v rámci častí 

podrobného opisu projektu, presnejšie v časti „Krátky popis existujúcej situácie“ a „Charakteristika 

cieľových skupín“ (resp. inštrukcie v príručke na ich vypĺňanie): CITÁCIA: „V rámci opisu 

existujúcej situácie je nutné podať jasný opis, prečo je realizácia projektu pre cieľovú skupinu, 

obec, región a pod. dôležitá. Je potrebné zamerať sa na odôvodnenie reálneho prínosu projektu 

pre cieľovú skupinu, k čomu je nevyhnutné poznať a vedieť zadefinovať jej potreby.  úto časť 

odporúčame doplniť aj štatistickými údajmi (ak sú k dispozícii), z ktorých vyplynie potreba riešenia 

problémov cieľových skupín a opodstatnenosť projektu. 

Žiadateľ uvedie minimálne tieto štatistické údaje: 

 miera dlhodobej nezamestnanosti v obci/regióne/lokalite; 

 počet obyvateľov s nízkym stupňom ukončeného vzdelania a ich podiel na celkovom 

počte obyvateľov obce; 

 súhrnný počet obyvateľov zo skupín ohrozených sociálnym vylúčením a ich podiel na 

celkovom počte obyvateľov obce/regiónu/lokality; 

 podiel mužov a žien; 

 rozdelenie obyvateľov podľa veku. 

V prípade, ak nie sú k dispozícii validné štatistické údaje, vychádza žiadateľ zo svojich 

vlastných skúseností, zistení a odhadov, uvedie ich a zdôvodní. Na túto skutočnosť 

žiadateľ upozorní v úvode, resp. v závere tejto časti." 

Podobne v rámci inštrukcie pre určenie cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu sa uvádza: 

„Projekt musí byť zameraný na cieľové skupiny podľa Výzvy. Žiadateľ v tabuľke uvedie cieľové 

skupiny, ktoré sú užívateľmi výsledku projektu, ich charakteristiku (podľa pohlavia, veku, 

postavenia na trhu práce, dosiahnutého vzdelania, zraniteľnosti) a počet osôb v danej cieľovej 

skupine. ..."   

Podelenie údajov o ľudských zdrojoch žiadateľského subjektu sa objavilo celkovo štyrikrát  

Pre formulár OPIS projektu – pre časť Informácie o žiadateľovi sa v podčasti „Profil žiadateľa/ 

organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu  a v podčasti „Vývoj počtu zamestnancov   

pre celkový počet zamestnancov vyžaduje deľba počtu podľa pohlavia. CITÁCIA: „3.3 Vývoj počtu 
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zamestnancov k 31. 12. za predchádzajúce 3 roky: žiadateľ zadefinuje vývoj počtu zamestnancov 

– rozdelenie muži/ženy, resp. aj určenie počtu zamestnancov znevýhodnených skupín. V danej 

časti žiadateľ zadefinuje aj počet žien/mužov vo vedúcich pozíciách.“  

Rodová analýza sa explicitne objavila iba raz (Výzva OP ZaSI: DOP2009-SIP004) 

Príručka pre žiadateľa v časti o vypĺňaní príloh  presnejšie prílohy č. 1 k Žiadosti o NFP – Opis 

projektu  navádza  žiadateľov, aby v rámci východiskovej situácie uviedol charakteristiku a situáciu 

na trhu práce a medzi príklady zahrnul aj možnosť „rodovej analýzy potrieb trhu práce“. Citát: 

„1. Východisková situácia: V tomto bode žiadateľ popíše východiskový stav pre realizáciu projektu, 

v rámci ktorého popíše stručnú charakteristiku regiónu, ako aj charakteristiku a situáciu na trhu 

práce v rámci obce/regiónu (napr. aktuálny stav na trhu práce, miera nezamestnanosti, odvetvová 

štruktúra, rodová analýza potrieb trhu práce a pod.) a aký by bol predpokladaný vývoj 

v obci/regióne v prípade, že by sa projekt nerealizoval.“ 

Návrhy konkrétnych vyrovnávacích opatrení – aktivít  na podporu rodovej rovnosti v rámci 

HP RP sa objavili v troch výzvach v OP ZaSI 

DOP – SIA – 2010/4.1.3/01: „... vypracovanie strategických dokumentov zameraných na rovnosť 

príležitostí a rodovú rovnosť a oblasť uplatňovania rodového hľadiska, motivácia určitého rodu na 

vzdelávaní s cieľom znižovania horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie...” 

OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01: „... informačné a vzdelávacie aktivity obsahujú aj informácie o 

problematike rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a/alebo rodovej rovnosti; zabezpečenie 

starostlivosti o dieťa a ďalšie odkázané osoby počas aktivít projektu; ...vývoj a overovanie ďalších 

inovatívnych programov a opatrení smerujúcich k presadzovaniu rovnosti príležitostí, rodovej 

rovnosti a zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života; ... uplatňovanie rodového hľadiska a 

hľadiska rovnosti príležitostí pri aktivitách projektu; 

zvyšovanie povedomia o význame predchádzania a eliminácie diskriminácie, rovnosti príležitostí a 

zosúlaďovaní pracovného a rodinného života atď. 

FSR - 2010/2.3/01: „... zriaďovanie femkubátorov s cieľom vytvoriť podmienky pre začatie 

podnikateľských aktivít žien, (pozn.: Femkubátor je inkubátor so zameraním na ženy. Z dôvodu 

zvýšenia záujmu a počtu žien podnikateliek budú vytvorené inkubátory (tzv. femkubátor) 

zamerané na poradenstvo, tútorstvo a mentorovanie, ako aj vytvorenie podmienok pre začatie 

podnikania, tútorstvo pre osoby s rodinnými povinnosťami (najmä ženy), napr. pomoc pri 

zorientovaní sa na trhu práce, zosúladení pracovných a rodinných povinností, poradenstvo pri 

rozhodovaní sa o vhodnom spôsobe rekvalifikácie ... „ (viac príkladov prináša príloha Súhrn zistení 

z analýzy výziev). 

 

Príklady obsahovej podpory HP RP vrátane rodovej rovnosti za OP V 

Definície 

V prvých výzvach je uvádzaná len definícia rovnosti príležitostí, najčastejšie v nasledovnej forme: 

„Rovnosť príležitostí - zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu 

rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístup k vzdelávaniu, 

zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.) resp. zabezpečenie rovnakej dostupnosti 

verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a 

vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých 

sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, 

sexuálna orientácia atď. a tak zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov.“ 

Od roku 2011 bola doplnená do výziev aj definícia rodovej rovnosti v znení: 

„Rodová rovnosť - znamená rovnakú viditeľnosť, rovnaké postavenie a rovnakú účasť oboch pohlaví 

vo všetkých sférach verejného a súkromného života s cieľom plnohodnotného spoločenského 

uplatnenia žien a mužov (definícia podľa Rady Európy).“ 
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Navádzacie otázky na rodovú analýzu prepojenú na viaceré časti projektov 

V prvých výzvach sa uvádzajú navádzacie otázky na uskutočnenie analýzy rovnosti príležitostí, 

vrátane rodovej rovnosti v rôznych častiach projektu v znení: „Popísanie prínosu k implementácii 

rovnosti príležitostí je integrálnou súčasťou celej žiadosti o NFP a projektovej dokumentácie. 

Uplatňovanie princípu rovností príležitostí je možné objasniť vo viacerých častiach projektovej 

dokumentácie: a) ciele projektu, b)aktivity projektu a metodológia realizácie projektu, c) cieľové 

skupiny projektu, d) ukazovatele projektu, e) plán zabezpečovania publicity projektu. 

Príklady pomocných otázok vedúcich žiadateľa k správnemu uplatneniu princípu rovnosti príležitostí 

a rodovej rovnosti v rámci predkladaného projektu: 

• Sú konkrétne znevýhodnené skupiny cieľovou skupinou celého projektu – t.j. účastníkmi a 

účastníčkami konkrétnych jeho aktivít, resp. užívateľmi jednotlivých služieb alebo výsledkov 

projektu? 

• Sú znevýhodnené skupiny zapojené do projektu s cieľom dosiahnutia ich aktívnej participácie - 

inými slovami, sú vnímaní iba v rovine pasívnych príjemcov pomoci alebo projekt predpokladá ich 

širšie a aktívnejšie zapojenie do tvorby, realizácie a vyhodnotenia projektu?  

• Predpokladá projekt mapovanie špecifických potrieb skupín, ktoré čelia znevýhodneniam alebo 

diskriminácii s cieľom prispieť k prekonávaniu znevýhodnenia?  

• Je projekt spracovaný s ohľadom na špecifické potreby znevýhodnených skupín, tak aby ich 

nerovné východiskové pozície neprispievali k nerovnostiam pri využívaní „rovnakých šancí a 

príležitostí“? 

• Zahŕňa projekt doplnkové služby pre znevýhodnené cieľové skupiny, ktorých zámerom je zlepšiť 

prístup k využívaniu projektových aktivít a služieb (napr. zabezpečenie dopravy, úhrada  

cestovných a iných možných výdavkov, služby starostlivosti o deti a iných členov rodiny, 

asistenčné služby, tlmočnícke služby)? 

• Zameriava sa projekt na odstraňovanie bariér, ktoré by znevýhodneným skupinám bránili vo 

využívaní verejných zdrojov a služieb?  

• Sú ponúkané služby skutočne dostupné pre znevýhodnené cieľové skupiny? Vníma projekt 

dostupnosť s ohľadom na viaceré možné bariéry ako napr. fyzická (vzdialenosť, bariéry) 

dostupnosť, finančná dostupnosť, informačná dostupnosť, dostupnosť s ohľadom na rôzne 

životné situácie (predsudky voči klientom/klientkam, časové možnosti klienta/klientky)?“ 

Ide o jedinú časť podpornej dokumentácie, kde sa používa aj rodovo citlivý jazyk. V neskoršie 

hlasovaných výzvach sa tieto otázky neuvádzajú a odkazujú na Príručku uplatňovania rovnosti 

príležitostí v projektoch spolufinancovaných z EÚ,  ktorú vytvoril koordinátor HP RP, kde je presne 

uvedený postup tejto analýzy.  

Návrh vyrovnávacích/konkrétnych opatrení/aktivít rovnosti príležitostí vrátane rodovej 

rovnosti 

Od roku 2012 sa uvádzajú vo výzvach OP V aj návrhy konkrétnych opatrení k cieľom HP RP, vrátane 

rodovej rovnosti, ktoré sme vybrali nižšie (plné znenie je k dispozícii v prílohe Súhrn zistení z analýzy 

výziev):  

- podpora špecifických vzdelávacích aktivít v oblasti rovnosti príležitostí rodovej rovnosti a 

predchádzania a eliminácie diskriminácie na základe dôvodov uvedených v 

antidiskriminačnom zákone, 

- súčasťou analýz, monitoringu potrieb vzdelávania a prieskumu trhu sú zisťované potreby 

znevýhodnených skupín v súlade s cieľmi rovnosti príležitostí (ženy, muži, zdravotne 

postihnuté osoby, starší ľudia atď.), je im venovaná špecifická časť,  

- vzdelávanie a tréningové materiály sú dostupné pre rôzne znevýhodnené skupiny na základe 

ich špecifických potrieb, napr. bezbariérový prístup pre telesne postihnuté osoby v 

tréningových miestnostiach, Braillovo písmo pre zrakovo postihnuté osoby, zabezpečenie 

starostlivosti o dieťa pre osoby s rodinnými povinnosťami, materiály dostupné v jazyku 

národnostných menšín a etnických komunít, používanie rodovo citlivého jazyka a 
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nestereotypných obrazov v tréningových materiáloch, zabezpečenie dopravy k miestu 

vzdelávania atď.,   

- vytvorenie stratégie vzdelávania rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a predchádzania a 

eliminácie diskriminácie pri realizácii aktivít projektu,  

- podpora vzdelávania žien a mužov v odboroch, predmetoch a oblastiach, v ktorých majú 

nízke zastúpenie, či už v rámci vzdelávania, alebo profesionálneho poradenstva,  

- poskytovanie rodovo nestereotypných profesijných modelov pri vzdelávaní, tvorbe 

systémových štandardov a nástrojov,   

Uvedené návrhy opatrení sa uvádzali v podpornej dokumentácii všetkých výziev po roku 2012, bez 

prepojenia na zameranie, ciele a oprávnené aktivity výziev. V ukončených projektoch OP V, ktoré 

boli analyzované v rámci vzorky sa takéto opatrenia reálne nenachádzajú.  

Cieľové skupiny z hľadiska pohlavia a rovnosti príležitostí 

Vo výzvach v rámci formuláru Opisu projektov sa vyskytli odporúčania v niektorých častiach 

zamerané na popis a analýzu cieľovej skupiny podľa pohlavia a rovnosti príležitostí, na rodovú 

analýzu však tieto časti nenabádali. Konkrétne: „C Cieľové skupiny: C2 charakteristika cieľovej 

skupiny: Uveďte podrobnú charakteristiku každej cieľovej skupiny, a to najmä s ohľadom na veľkosť 

cieľovej skupiny, predpokladanú vekovú štruktúru, geografické umiestnenie (úroveň okresov), 

vzdelanostnú úroveň, pohlavie, etnickú príslušnosť, socio-ekonomický status, zdravotné postihnutie 

atď. 

F1 Analýza potrieb cieľovej skupiny: ... Prípadne opíšte aj adresovanie oblastí 

konkurencieschopnosti, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí.“ 

 

Príklady obsahovej podpory HP RP vrátane rodovej rovnosti za OP VaV 

Definície  

V prvotných výzvach je uvádzaná len definícia rovnosti príležitostí v príručke v časti venovanej 

horizontálnym prioritám v znení: 

„rovnosť príležitostí: - dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, 

rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti 

alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú 

sexuálnu orientáciu, 

- eliminácia a predchádzanie všetkým formám diskriminácie 

zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania 

alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného 

alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného 

postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.“ 

Vo výzvach po roku 2010 sú uvedené aj definície rodovej rovnosti, gender mainstreamingu, priamej 

a nepriamej diskriminácie, čo je v rámci OP veľmi výnimočné.  

„Rodová rovnosť znamená rovnakú viditeľnosť, rovnaké postavenie a rovnakú účasť oboch pohlaví 

vo všetkých sférach verejného a súkromného života s cieľom plnohodnotného spoločenského 

uplatnenia žien a mužov (definícia podľa Rady Európy). Rovnosť príležitostí - zameriava sa na 

vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého 

sociálneho prostredia (napr. prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti 

atď.), resp. zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je 

odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, 

pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, 

náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia atď. a tak zamedziť diskriminácii na základe 

týchto znakov.“ 

„Gender mainstreaming – inými slovami princíp zohľadňovania rodového hľadiska – je taký analytický 
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a rozhodovací postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie 

procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti. V kontexte 

implementácie štrukturálnej pomoci to znamená, že pri programovaní, monitorovaní a hodnotení 

musí byť braný do úvahy prínos k presadzovaniu rovnosti príležitosti pre všetkých, vrátane 

osobitného zreteľa na podporu rodovej rovnosti;  

Nepriama diskriminácia - navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré 

znevýhodňujú osobu určitého pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, 

národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie v 

porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo 

prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na 

dosiahnutie takého záujmu.“ 

„Priama diskriminácia - konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej 

priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v 

porovnateľnej situácii na základe pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, 

národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie;“ 

Nepriama diskriminácia - navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré 

znevýhodňujú osobu určitého pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, 

národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie v 

porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo 

prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na 

dosiahnutie takého záujmu.“ 

Príklady konkrétnych/vyrovnávacích opatrení/aktivít k cieľom HP RP 

Od roku 2012 sa uvádzajú vo výzvach OP VaV aj návrhy konkrétnych opatrení k cieľom HP RP, 

vrátane rodovej rovnosti (vyznačenej hrubým písmom), v nasledovnom znení:  

„Príklady konkrétnych opatrení zameraných na rovnosť príležitostí v operačnom programe Výskum a 

vývoj: - podpora zamestnávania žien a mladých ľudí v oblasti výskumu a vývoja, - zvyšovanie 

kvalifikácie žien a mladých ľudí v oblasti výskumu a vývoja aj napríklad prostredníctvom 

mentoringu, - príležitosti pre ženy sieťovať sa s inými ženami vo vede, inžinierstve a 

technológii, - vhodné politiky s cieľom udržať ženy v kontakte, pokiaľ sú mimo trhu práce, 

napr. návšteva pracovných seminárov, prístup ku kľúčovým informáciám atď., - zabezpečenie 

dostupnosti rekonštruovanej infraštruktúry pre zdravotne postihnuté osoby.“  

Uvedené návrhy opatrení sú však uvádzané v podpornej dokumentácii všetkých výziev po roku 2012, 

bez prepojenia na zameranie, ciele a oprávnené aktivity výziev. V ukončených projektoch OP VaV, 

ktoré boli analyzované v rámci vzorky sa takéto opatrenia reálne nachádzajú v 1 projekte. 

 

 

Príklady rodovo nevyváženého jazyka v dokumentácii výziev 

Podporná dokumentácia používa prevažne mužský rod k označovaniu osôb, cieľových skupín 

aj profesionálnych pozícií bez explicitnej referencie aj na „ženskú“ časť populácie.  

 mužský rod v jednotnom a/alebo množnom čísle sa používa, či už ide o referenciu na 

oprávnené subjekty, cieľové skupiny, ale aj profesné pozície v projektoch: príklady -  

"fyzická osoba – živnostník, koordinátor zamestnanosti, zamestnávateľ, zamestnanec, 

zamestnanci, klient – klienti, manažér projektu, lektor, finančný manažér, sociálny 

pracovník, záhradník, a pod.)” 

 príloha príručky pre žiadateľa (OP ZaSI): „prehľad hodinových zárobkov v SR v 

podnikateľskej sfére za rok 2007, 2008 a 2009*   používa označenia, ktoré naznačujú 

rodovú segregáciu povolaní – keď sa mužský rod používa na pomenovanie drvivej 

väčšiny pozícií s výnimkou sekretárskych služieb. Presnejšie v tejto tabuľke sa použitie 

ženského rodu uviedlo iba pre pozíciu „Sekretár/sekretárka . Všetky ostatné pozície sú 
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uvedené iba v mužskom rode (bez dvojtvarov): „projektový manažér – finančný manažér – 

ekonóm – účtovník – asistent projektového manažéra – konzultant – lektor – konzultant – 

na verejné obstaranie/publicitu   

 Povinné prílohy, ktoré žiadateľský subjekt musí priložiť, vždy uvádzajú iba mužskú formu: 

„Ja dolu podpísaný ... štatutárny zástupca" ...  
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VIII.  Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky projektov z vybraných 

operačných programov  

 

Cieľom analýzy vybraných projektov bolo posúdiť ich prínos k podpore 

implementácie HP RP predovšetkým z hľadiska  rodovej rovnosti, a to so zámerom 

získať odpovede na hodnotiace otázky formulované v zmysle zadávacích podmienok 

ohľadom stavu plnenia cieľov HP RP prostredníctvom realizovaných projektov 

a mieru kvality realizácie vzhľadom k podpore rodovej rovnosti, ako aj s ohľadom na 

identifikovanie možných súvisiacich príčin neplnenia cieľov HP RP prostredníctvom 

implementácie konkrétnych projektov a výsledkov, ktoré sa dosiahli na úrovni 

projektov. Zadávacie podmienky kládli dôraz na OP ZaSI, avšak po konzultácii 

s koordinátorom HP RP sme rozšírili tento výber na tri operačné programy 

s najvyšším potenciálom pre podporu HP RP, špecificky na podporu rodovej rovnosti, 

t.j. OP podporujúce posilňovanie kapacít pre znalostnú ekonomiku, zamestnateľnosť 

a sociálnu inklúziu. Išlo o Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP 

ZaSI), OP Vzdelávanie (OP V) a OP Výskum a vývoj (OP VaV). Analýza bola 

aplikovaná na vzorku projektov, ktorá pozostávala z dvoch typov podskupín – jednu 

podskupinu tvorili náhodne vybrané projekty a ďalšie predstavovali projekty vyberané 

cielene, teda vzhľadom na tematické zameranie s potenciálnym prepojením na 

podporu rodovej rovnosti.  

Pri výbere vzoriek sme sa zamerali primárne na projekty, ktorých realizácia už bola 

ukončená (s výnimkou jedného OP, kde sme museli siahnuť aj po projektoch 

v realizácii, viď ďalej). Do výberu sme metódou náhodného aj tematického výberu 

dostali ako dopytovo orientované, tak aj národné projekty. Podrobnosti ohľadom 

metód aplikovaných pre generovanie jednotlivých vzoriek, ako aj detailný popis 

metodológie aplikovanej analýzy na vybrané projekty predstavuje príslušná 

podkapitola časti venovanej metodologickým otázkam.  

 

8.1  Základné informácie 

 

Do analýzy projektov bolo vybraných 90 projektov s príspevkom k HP RP z troch 

operačných programov, 69 z nich boli projekty z OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia, 11 z OP Vzdelávanie a 10 projektov z OP Výskum a vývoj. Náhodne 

vyberané projekty (metódy výberu bližšie popisuje kapitola venovaná metodológii) 

tvorili 70 % analyzovanej vzorky (ďalej budeme tieto projekty označovať ako 

„náhodná vzorka“) a 30 % tvorili cielene vyberané projekty (ďalej budeme tieto 

projekty označovať ako „tematická vzorka“). Cielene vyberané projekty, teda 

tematická vzorka sa vyberala na základe tematického zamerania projektu 

s potenciálnym prepojením na podporu rovnosti príležitostí a s osobitným zreteľom 
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na potenciál prispieť k podpore rodovej rovnosti. Dopytovo orientované projekty 

tvoria 86 % celkovej vzorky a národné projekty majú 14 % podiel.  

 

Tabuľka č.27 Prehľad analyzovaných projektov podľa OP a základných 

charakteristík 

Charakteristiky OP ZaSI OP V OP VaV Spolu % podiel 

Celkovo  69 11 10 90 100 % 

percentuálne rozloženie 77 % 12 % 11 % 100 %  

Podľa typu vzorky 

    

 

náhodne vybraný projekt 45 8 10 63 70 % 

tematicky/cielene vybraný projekt 24 3 

 

27 30 % 

Podľa typu projektu 

    

 

dopytovo orientovaný projekt 59 8 10 77 86 % 

národný projekt 10 3 

 

13 14 % 

Podľa stavu realizácie  

    

 

projekt v realizácii 

 

3 

 

3 3 % 

riadne ukončený projekt 69 8 10 87 97 % 

 

Vzorku národných projektov sme sa usilovali doplniť najmä cez tematickú vzorku, 

keďže pri náhodnej vzorke tvoril ich podiel iba 3 %. Cieleným výberom relevantných 

národných projektov potenciálne sa vzťahujúcich k možnosti prispieť k podpore 

rodovej rovnosti, ktoré tvorili najmenej 4 z 10 tematicky vybraných projektov sme 

nakoniec dosiahli ich celkový podiel v celkovom súbore na úrovni 14 %, ako bolo 

uvedené vyššie.  

 

Tabuľka č.28 Prehľad projektov podľa vzorky, typu projektu a OP  

Vzorka / typ projektu  OP ZaSI OP V OP VaV Spolu V % 

náhodne vybraný projekt 45 8 10 63 100 % 

dopytovo orientovaný projekt 43 8 10 61 97 % 

národný projekt 2 

  

2 3 % 

tematicky / cielene vybraný projekt 24 3 

 

27 100 % 

dopytovo orientovaný projekt 16 

  

16 59 % 

národný projekt 8 3 

 

11 41 % 

Spolu 69 11 10 90 100 % 

 

Základnou podmienkou pri výbere projektov do vzorkovej analýzy bolo, aby išlo 

o projekty, ktoré boli ukončené. Toto bolo nevyhnutné vzhľadom na potrebu sústrediť 

sa na dosiahnuté výsledky. Do vzorkového výberu sme zaradili 97 % projektov, ktoré 

túto podmienku spĺňali, avšak v prípade s ohľadom na limitovaný rozsah projektov 

v OP Vzdelávanie s príspevkom k HP RP, ktoré by boli ukončené, sme sa pri 

tematickom výbere projektov v tomto OP rozhodli zaradiť aj tri národné projekty, 
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ktoré boli tematicky posúdené ako relevantné, a to napriek tomu, že neboli 

ukončené.  

Väčšina (79 %) projektov bolo ukončených pred rokom 2013. Necelá polovica 

analyzovaných projektov (46 %) bola realizovaná a ukončená dokonca pred rokom 

2012, čo znamená, že pre väčšinu projektov sme mohli očakávať nielen priebežnú 

a záverečnú monitorovaciu správu, ale pre mnohé z nich aj následné monitorovacie 

správy, ktoré by umožnili posúdiť vo výsledkoch aj možné dopady. 

  

Tabuľka č.29 Prehľad analyzovaných projektov podľa roku ukončenia a OP:  

Rok ukončenia projektu Celkovo %  
Podľa operačných programov 

OP ZaSI OP V OP VaV 

2010 15 17 % 15  

 2011 26 29 % 26  

 2012 30 33 % 20 4 6 

2013 13 14 % 6 3 4 

2014 3 3 % 2 1 

 projekt v realizácii* 3 3 %  3 

 Spolu 90 100 % 69 11 10 

*Pozn.: Tri národné projekty v realizácii mali plánované ukončenie 31.10.2014, 30.6.2015, 30.11.2015 

 

Realizované projekty trvali v rozpätí od 8 mesiacov až do 56 mesiacov. 

V analyzovaných  projektoch sa čerpalo v rozpätí od necelých 6 tis. € až viac ako 24 

mil. €. V polovici prípadov čerpanie nepresiahlo 105 tis. €, pričom takéto projekty 

dominovali najmä v OP ZaSI. Projekty v OP V a OP VaV začínali na úrovni 100 tis. € 

a viac. Rovnako všetky národné projekty patrili do tejto kategórie, pričom väčšina 

z národných projektov začínala za hranicou 1 mil. €, presnejšie 9 z 13 z NP sa 

pohybovali nad touto hranicou. Na druhej strane, viac ako polovica dopytovo 

orientovaných projektov nečerpala viac ako 100 tis. € a menej ako desatina z DOP 

čerpala viac ako 500 tis. €. Podrobnejšie prehľady prinášajú tabuľky v prílohe Súhrn 

zistení z analýzy vzorky projektov, ktoré obsahujú aj rozdelenie analyzovaných 

projektov podľa prioritných osí a opatrení jednotlivých OP.  

 

Tabuľka č. 30 Prehľad projektov podľa rozsahu čerpania a OP  

Rozsah čerpaných prostriedkov Spolu OP ZaSI OP V OP VaV 

do 10 tis. € 1 1 

  od 10 tis. do 50 tis. € 17 17 

  od 50 tis. do 100 tis. € 24 24 

  od 100 tis. do 500 tis. € 31 19 7 5 

od 500 tis. do 1 mil. € 3 1 2 

 nad 1 mil. € 13 7 2 4 

neuvedené 1 

  

1 

Spolu 90 69 11 10 
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Tabuľka č. 31 Prehľad projektov podľa rozsahu čerpania a typu projektu  

Rozsah čerpaných prostriedkov dopytovo orientovaný projekt národný projekt Spolu 

do 10 tis. € 1 

 

1 

od 10 tis. do 50 tis. € 17 

 

17 

od 50 tis. do 100 tis. € 23 1 24 

od 100 tis. do 500 tis. € 29 2 31 

od 500 tis. do 1 mil. € 2 1 3 

nad 1 mil. € 4 9 13 

neuvedené 1 

 

1 

SPOLU 77 13 90 

 

 

8.2. Príspevok projektu k HP RP – hodnotenie a kvalita popisu 

 

8.2.1.   Formálne hodnotenie príspevku HP RP  

 

V prvej fáze sme sa pozreli na formálne hodnotenie prínosu k HP RP, ktoré projekty 

získali. Ukázalo sa, že väčšina projektov získala maximálny možný počet bodov za 

kritéria súvisiace s HP RP (53 %), avšak vo väčšine prípadov to nebolo viac ako 2 

body (57 projektov z 80). V prípade 10 projektov nebolo možné spracovať bodové 

hodnotenie za HP RP buď pre nedostupné údaje alebo nezrovnalosti v dokumentácii, 

ktorá bola k dispozícii. Drvivú väčšinu projektov s nízkym bodovým hodnotením za 

HP RP tvorili projekty, kde vyhodnocovanie zahŕňalo iba spoločné kritérium za všetky 

HP RP, ktoré zvyčajne malo nízku váhu (1) a aj s nízkym bodovým rozsahom (1 až 

2).  

 

Tabuľka č. 32  Výška skóre v hodnotení HP RP  

Ako vysoko skóroval projekt v hodnotení za HP RP? Počet projektov % podiel 

projekt nezískal žiadne body za HP RP 2 2,2 % 

projekt získal iba časť bodov za HP RP 29 32,2 % 

projekt získal plný počet bodov za HP RP  49 54,4 % 

nie je možné posúdiť, bodové hodnotenie nie je 

k dispozícii, resp. nie je možné ho vyhodnotiť
111

 10 11,1 % 

Spolu 90 100 

 

  

                                                 
111

 V 6 prípadoch nebolo hodnotenie vôbec k dispozícii a v 4 prípadoch nebolo možné presne posúdiť bodové hodnotenie, a to 
najmä z dôvodov nezrovnalostí, resp. rozporuplných informácíi v dostupných podkladoch o hodnotení (napr. jedno z hodnotení 
pre daný projekt indikuje plný, iné iba čiastočný počet bodov), ďalej nebolo možné určiť, za ktorú HP projekt získal body 
(kritérium bolo spoločné), resp. iné nezrovnalosti v hodnotení.  
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Graf č. 60 Porovnanie bodov získaných za HP RP s typom HP/HP RP kritéria 

 
 

Je zrejmé, že z hľadiska formálneho hodnotenia bol príspevok k HP RP odsunutý 

skôr do marginálnej pozície, čo dokresľuje aj skutočnosť, že v súbore sme 

identifikovali dokonca dva prípady, kde projekt za HP RP nezískal žiadne body 

a napriek tomu boli takéto projekty v systéme evidované ako projekt s príspevkom 

k HP RP.112   

  

8.2.2.   Kvalita popísaného príspevku k HP RP  

 

Bližšia kvalitatívna analýza uvádzaného prínosu k HP RP v projektoch ukázala, že 

najčastejšie sa projekty obmedzovali na uvádzanie iba formálne deklarovaného 

rovného prístupu všetkých k aktivitám alebo výstupom projektu, teda odvolávkami na 

všeobecný nediskriminujúci, teda. rovný/rovnaký prístup k aktivitám/výstupom 

projektu bez ohľadu na pohlavie, rod, vek, národnostný či etnický pôvod, rodinný 

stav, zdravotné postihnutie a podobne. Takto formulovaný HP RP príspevok sme 

identifikovali v ¾ projektov, pričom necelá polovica projektov sa obmedzovala 

výlučne na uvádzanie tohto prístupu. Iba v necelej štvrtine projektov sme 

identifikovali referenciu, ktorá by popisovala znevýhodnenia východiskovej situácie 

konkrétnej znevýhodnenej cieľovej skupiny a menej ako pätina projektov zahrnula do 

príspevku k HP RP  návrh špecifických podporných aktivít alebo vyrovnávacie 

opatrenia pre konkrétnu znevýhodnenú skupinu ako súčasť projektu. 

 

                                                 
112

 Ide o dva DOP z OPV v opatrení 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Projekty 
podával jeden a ten istý žiadateľ, ktorý deklaroval príspevok k rovnosti príležitostí formálne bez nejakých konkrétnych opatrení, 
ako rovnosť v projekte zabezpečia, alebo priamo uviedli nižší podiel žien v zastúpení cieľovej skupiny, čo dokonca hraničí 
s negatívnym príspevkom k rovnosti príležitostí. Podrobnejšie informácie o projektoch uvádzame v prílohe Súhrn zistení 
z analyzovaných projektov.  
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Tabuľka č. 33 Obsahové zameranie popísaného príspevku k HP RP   
Ako konkrétne je popísaný príspevok vo vzťahu ku podpore 

rovnosti príležitostí? 

Počet 

projektov % 

príspevok je formálne deklarovaný ako rovnaký prístup všetkých k 

aktivitám alebo výstupom projektu (ako všeobecný nediskriminujúci 

prístup)  

68 76 % 

 z toho projekty, ktoré sa obmedzujú iba na uvádzanie formálne 

deklarovaného rovnakého prístupu pre všetkých  
41 46 % 

obsahuje popis znevýhodnenia, resp. východiskovej situácie konkrétnej 

znevýhodnenej cieľovej skupiny  
21 23 % 

obsahuje navrhované vyrovnávacie opatrenia pre konkrétnu 

znevýhodnenú skupinu ako súčasť projektu  
16 18 % 

nie je možné posúdiť, pretože projekt nepopisuje príspevok k HP RP 

vôbec alebo nie je dostatočne konkrétny 
4 4 % 

obsahuje stereotypy o konkrétnej znevýhodnenej skupine
113

  3 3 % 

iné
114

 9 10 % 

 

Vzhľadom na častý výskyt formálneho prístupu, v ktorom sa prijímatelia obmedzovali 

na pasívnu podporu RP cez nediskriminujúci prístup sme vo väčšine prípadov 

konštatovali, že nízke hodnotenie aj primerane reflektuje uvádzaný prínos projektu 

k HP RP (46 z 90). V 35 % projektov sme však konštatovali, že bodové hodnotenie 

nereflektuje primerane uvádzaný prínos projektu k  HP RP, a to zvyčajne najmä 

z dôvodov, že plný počet bodov pôsobil ako nadhodnotenie prínosu, ktoré sa 

obmedzovalo na všeobecný nediskriminujúci prístup.  

 

 

Tabuľka č. 34 Primeranosť hodnotenia príspevku k HP RP vzhľadom na  

zameranie popísaného príspevku k HP RP   
Do akej miery je uvádzané hodnotenie prínosu k HP RP 

primerané k uvádzanému zameraniu projektu ? Počet projektov %  

bodové hodnotenie primerane reflektuje uvádzaný prínos projektu 

k  HP RP 46 51,1 %  

bodové hodnotenie nereflektuje primerane uvádzaný prínos 

projektu k  HP RP 32  35,6 % 

bodové hodnotenie nie je k dispozícii 6  6,7 % 

nie je možné adekvátne posúdiť 6 6,7 % 

Spolu 90 90 

 

 

                                                 
113

 Napr. navrhuje sa limitovanie žien - potenciálnych účastníčok aktivít (napr. na 25 alebo 40 %), pričom tento výpočet nie je 
ničím opodstatnený. 
114 Tieto prípady zahŕňali jednotlivo nasledovné pozorovania: uvádzalo sa prepojenie na ciele HP RP, zámer zohľadniť RP a RR 
pri realizácii aktivít, nie je však dosť konkrétny, uplatňovaná zásada rovnakého zaobchádzania a prístupu v oblasti vzdelávania 
a odborného vzdelávania, príspevok je zmätočný, uvádza podporu RP a RR, ako aj stereotypné vyjadrenia, deklaruje rovnaké 
zaobchádzanie v odmeňovaní, referuje na potrebu zohľadňovať špecifiká a skúsenosti rôznorodých skupín ale bez konkrétností, 
projekt prispieva k HP RP, ale príspevok k HP RP nešpecifikuje konkrétne. 
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8.2.3.   Previazanosť popísaného príspevku k HP RP k rodovej rovnosti 

 

Nakoniec sme sa pozreli na kvalitu popísaného príspevku k HP RP z rodového 

hľadiska. Ukázalo sa, že 26 projektov (29 %) v prínose k HP RP neuvádzalo rodové 

hľadisko. Na druhej strane väčšina projektov (59 z 90, čiže 61 %) zvyčajne zaradila 

do HP RP aj rodové hľadisko, resp. aspekt pohlavia/rodu. Napriek tomu, že sme do 

vzorky vybrali časť projektov aj cielene s ohľadom na potenciálnu previazanosť 

s podporou rodovej rovnosti, pri porovnaní náhodnej a tematickej vzorky sa to 

neukázalo ako významné. Projekty, ktoré do prínosu k HP RP zaradili aj rodové 

hľadisko v tematickej vzorke, výrazne neprevažovali, naopak, vo výrazne vyššom 

podiele boli zastúpené v náhodnej vzorke ako v skupine projektov vytipovaných 

cielene, teda v tematicky vyberanej vzorke. Ako si však ukážeme ďalej, kvalita 

príspevku vo vzťahu k rodovej rovnosti kopírovala kvalitu príspevku k HP RP ako 

takej.  

 

Tabuľka č. 35 Popis príspevku k HP RP s ohľadom na rodové hľadisko  

Uveďte, o aký typ projektu ide z hľadiska 

výberovej vzorky 

Celková 

vzorka 

Náhodná 

vzorka 

Tematická 

vzorka 

počet % Počet V % Počet V % 

nie, projekt uvádza prínos k HP RP, ale 

nešpecifikuje prínos k rodovej rovnosti 
26 29 % 16 25 % 10 37 % 

nie je možné posúdiť, pretože projekt 

nepopisuje príspevok k HP RP vôbec, resp. nie 

je dostatočne konkrétny 

5 6 % 3 5 % 2 7 % 

áno, prínos k HP RP obsahuje aj príspevok k 

rodovej rovnosti, vrátane 
59 61 % 44 70 % 15 56 % 

 Limitovaný prínos k rodovej rovnosti 2 2 %  
 

2 
 

 Zmätočné formulácie
115 2 2 % 1  1  

Spolu 90 90 63 63 27 27 

 

Projekty, ktoré do prínosu k HP RP zaradili aj rodové hľadisko, prevažovali najmä 

v OP ZaSI, no i tu sa vyskytla najmenej štvrtina projektov, ktorá hľadisko rodovej 

rovnosti nezahrnula. Hľadisko rodovej rovnosti bolo v prevažnej miere aj súčasťou 

prínosu k HP RP v OP VaV (7 z 10 projektov) avšak výrazne absentovalo v OP 

V, kde bolo celkovo 7 z 11 projektov, v ktorých prínos k HP RP nezahrňoval rodové 

hľadisko. 

Väčšina projektov (81 %), ktoré  do príspevku k HP RP zaradili aj rodové hľadisko 

uvádzali v prvom rade formálny prístup – t.j. deklarovali „rovnaký prístup všetkých 

(mužov aj žien) k aktivitám alebo výstupom projektu formou deklarovaného 

rovnakého zaobchádzania resp. nediskriminácie“. Podobne ako v prípade 

formálneho prístupu k HP RP ako takej, necelá  polovica projektov s príspevkom 

                                                 
115

 Zmätočné formulácie obsahujú napr. že príspevok je v prvej časti formálne deklarovaný s cieľom podporiť väčšiu účasť žien, 
v druhej navrhuje neopodstatnené limitovanie žien - potenciálnych účastníčok aktivít na 25 %, resp. príspevok je zmätočný, 
uvádza podporu RR, ako aj rodovo-stereotypné vyjadrenia. 
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k HP RP s aspektom rodovej rovnosti sa sústredila výlučne na tento formálny prístup 

(46 %). Pätina projektov špecifikovala špecifické aktivity, t.j. na posilnenie rovnosti 

príležitostí žien a/alebo mužov ako súčasť projektu (napr. vo forme vyrovnávacieho 

opatrenia na projektovej úrovni). Rozdielnu situáciu žien a mužov bližšie 

špecifikovalo iba 10 % z týchto projektov a 7 % popisuje potrebu rozdielneho 

prístupu k ženám s ohľadom na ich znevýhodnenie. V 10 % projektov sa objavili však 

aj stereotypné a zmätočné vyjadrenia.  

 

Tabuľka č. 36 Prehľad konkrétneho popisu príspevku k HP RP vo vzťahu 

k rodovej rovnosti  
Ako konkrétne sa príspevok HP RP vzťahuje k rodovej 

rovnosti
116

 

Počet 

projektov 
%* 

formálne popísaný prínos: rovnaký prístup všetkých (mužov aj žien) 

k aktivitám alebo výstupom projektu formou deklarovaného 

rovnakého zaobchádzania, resp. nediskriminácie  

48 81 % 

 Z toho projekty, ktoré sa obmedzujú iba na formálne 

popísaný prínos z hľadiska pohlavia/rodu 
27 46 % 

projekt konkrétne opisuje rozdielnu situáciu žien a mužov  6 10 % 

projekt explicitne pomenúva potrebu rozdielneho prístupu na 

posilnenie znevýhodnenej skupiny žien 
4 7 % 

projekt obsahuje popis navrhovaných vyrovnávacích opatrení na 

posilnenie rovnosti príležitostí žien a/alebo mužov ako súčasť 

projektu  

12 20 % 

iné – doplňujúce špecifické informácie vzťahujúce sa k rodovej 

rovnosti  
5 8 % 

Iné – špecifické informácie na podporu RR sú limitované, resp. 

nedostatočne konkrétne  
5 8 % 

Iné – špecifické informácie sú stereotypné alebo zmätočné, resp. 

obsahujú neadekvátne zdôvodnenia  
6 10 % 

* Z 59 projektov, ktoré prínos k HP RP opísali aj s referenciou k RR) 

 

Príklady stereotypných formulácií, resp. zmätočných či neadekvátnych zdôvodnení 

vo vzťahu k podpore rodovej rovnosti sme identifikovali v 6 projektoch. Nižšie 

uvádzame vybrané príklady problematických formulácií (ostatné príklady uvádzame 

v prílohe Súhrn zistení z analýzy projektov). 

 

Príklady stereotypných formulácií v rámci prínosu projektu k HP RP 

z rodového hľadiska: 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, DOP - náhodná vzorka 

 "V rámci predkladaného projektu sa vytvoria nové pracovné miesta v počte 1 pracovných 

miest pre vekovú skupinu 15-24 a v počte 1 pracovných miest pre vekovú skupinu 55-64, 

ktoré budú obsadzované bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, vierovyznanie, sociálny alebo 

                                                 
116

 Zahŕňa iba 59 projektov, kde bol nejaký príspevok z hľadiska RR uvedený (vrátane stereotypných alebo zmätočných).  
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národný pôvod, sexuálnu orientáciu a podľa náročnosti vykonávanej funkcie aj zdravotné 

postihnutie. Rodová rovnosť bude zachovaná aj v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov. 

Spoločnosť predpokladá vytvoriť nové pracovné miesta a zamestnať 3 mužov. Zároveň sa v 

spoločnosti neuplatňujú a ani nebudú uplatňovať žiadne formy diskriminácie.” 

 

OP Výskum a vývoj  

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, DOP 

Náhodne vybraný 

„Realizácia projektu nevytvára bariéry v zapojení podľa rodovej príslušnosti. Historicky je 

strojársky priemysel dominanciou mužov. Do realizácie projektu sú zapojení hlavne mladí 

výskumníci (do 35 rokov), ktorí budú získavať skúsenosti od starších a skúsenejších 

výskumných pracovníkov”. 

OP Vzdelávanie 

Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

DOP Náhodne vybraný 

„Prioritne nebude sledované, či účastníkmi školení budú ženy alebo muži. Väčšina učiteľského 

zboru sú ženy, čo vyplýva z charakteru povolania. Na realizácii, resp. výstupoch projektu sa 

podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci školy.” 

 

8.3 Zameranie projektov – ciele a ich prepojenie na rodovú rovnosť 

 

Vzhľadom na to, že sa projekty hlásili k príspevku k HP RP, pozreli sme sa na 

zameranie projektu ako takého z hľadiska zadefinovaného hlavného cieľa 

a špecifických cieľov a skúmali sme, do akej miery priamo či nepriamo vo svojich 

cieľoch indikuje podporu rovnosti príležitostí, resp. aj podporu rodovej rovnosti, t.j. nie 

len deklarovaním príspevku k HP RP. Viac ako polovica projektov sa v cieľoch aj 

priamo previazala či už s podporou rovnosti príležitostí ako takej, napr. tým, že 

zdôraznila podporu nejako znevýhodnenej skupiny alebo objasnila oblasť 

znevýhodnenia, ktorú chce projekt riešiť, prípadne priamo ciele indikovali podporu 

rovnosti príležitostí z hľadiska rodovej rovnosti. Projekty, ktorých ciele sa previazali 

na podporu rovnosti príležitostí bolo celkovo 49 (54 %), pričom vo väčšine prípadov 

(46 % z celkového súboru) sa zdôrazňovala rovnosť príležitosti bez rodovej 

špecifikácie. Priamu indikáciu podpory rodovej rovnosti, resp. podpory v oblasti 

rovnosti príležitostí, ktorá s rodovou rovnosťou priamo súvisí (napr. zosúlaďovanie 

rodinného a pracovného života) indikovalo iba 11 % projektov. Menej ako polovica 

projektov (46 %) neindikovala podporu RP či RR priamo, ale vzhľadom na zameranie 

projektu sme konštatovali, že projekt riešil širšiu problematiku, ktorá by mohla mať 

príspevok k rodovej rovnosti. Príkladom je napr. širšia podpora zamestnanosti, 

adaptability zamestnaneckej populácie, či posilňovanie výskumných kapacít v nejakej 

oblasti, bez dôrazu na konkrétne znevýhodnené skupiny a pod..  
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Tabuľka č. 37 Previazanosť cieľov projektu s podporou RP, resp. RR. 
Sú ciele projektu relevantné vzhľadom na zameranie k téme rovnosti 

príležitostí, resp. rodovej rovnosti ? počet % 

áno, ciele projektu priamo indikujú relevantnosť zamerania vo vzťahu k 

podpore rodovej rovnosti  
10 11 % 

áno, ciele projektu priamo indikujú relevantnosť zamerania vo vzťahu k 

podpore rovnosti príležitostí  
39 43 % 

nepriamo, ciele projektu riešia širšiu problematiku, ktorá môže mať rodový 

rozmer alebo relevanciu pre rovnosť príležitostí   
41 46 % 

Spolu 90 100 % 

 

Previazanosť projektov na konkrétne ciele HP RP bola limitovaná. Väčšina projektov 

neuvádzala žiadne prepojenie na špecifické ciele  HP RP (74 projektov, resp. 82 %). 

Medzi ostatnými projektami (16 projektov, 18 %), v ktorých sme identifikovali 

previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, bolo  7 projektov (8 %), ktoré uvádzali 

prepojenie na ciele HP RP výlučne/primárne z oblasti rodovej rovnosti. Jeden projekt 

uviedol prepojenie na viac cieľov rovnosti príležitostí, zahŕňajúc aj ciele z oblasti 

rodovej rovnosti. V prípade dvoch projektov sme identifikovali prepojenie na ciele HP 

RP čiastočne, t.j. zameranie projektu deklarovalo zameranie, ktoré sa približovalo 

k formulácii konkrétnych cieľov HP RP so zameraním na rodovú rovnosť, ale nešlo 

o jednoznačné prepojenie. Ďalších 6 projektov uviedlo prepojenie na iné ciele HP 

RP, neboli medzi nimi však ciele súvisiace s rodovou rovnosti.  

Projekty, ktoré sa konkrétne prihlásili k podpore špecifických cieľov HP RP tak 

najčastejšie urobili v prípade cieľov zameraných na podporu zosúľaďovania 

rodinného a pracovného života. Celkovo 5 projektov sa previazalo s cieľom 1.2 a) 

Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na 

zosúladenie pracovného a rodinného života. Väzbu na cieľ 1.5 b) Zvýšenie počtu 

služieb pre obete domáceho násilia uviedli 3 projekty. Opakovane (dvakrát) sa 

objavila previazanosť k cieľom 1.3 a) Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi 

ženami a mužmi, 3 b) Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká 

koncentrácia žien (rodová desegregácia) a 3 c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a v 

pozícii riadiacich v podnikateľských subjektoch. Jednorazovo sa objavila 

previazanosť na ciele 1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti 

žien na pracovnom trhu a 1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere 

nezamestnanosti medzi ženami a mužmi a cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí 

domáceho násilia, najmä žien.  

Ako sme uviedli, väčšina projektov previazanosť na ciele HP RP neuvádzala, pričom 

hlbšia analýza týchto projektov ukázala, že najčastejšie išlo o projekty, ktoré sa mohli 

previazať najmä s cieľmi 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien, najmä v 

dôchodkovom veku (19 projektov), 1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a 

miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi (18 projektov malo tento potenciál), 

1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu  

(16 projektov), 1.3 b) Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká 
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koncentrácia žien (rodová desegregácia), 18 projektov, 1.3 c) Zvýšenie podielu žien 

na SZČO a v pozícii riadiacich v podnikateľských subjektoch (16 projektov), ale aj 

k cieľu 1.2 a) Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení 

na zosúladenie pracovného a rodinného života (9 projektov),  či cieľu 1.3 a)  Zníženie 

rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi (8 projektov) a ďalším. 

Podrobný prehľad identifikovaných HP RP cieľov, ale aj absentujúcich cieľov HP RP 

prináša príloha Súhrn zistení z analýzy projektov.   

 

8.4 Východisková situácia z rodového hľadiska  

 

V drvivej väčšine projektov, presnejšie v troch zo štyroch projektov východisková 

situácia nezohľadňovala rodové hľadisko žiadnym konkrétnym spôsobom. Rodovo 

podelené dáta spolu s čiastočnou alebo hlbšou rodovou analýzou sa objavili iba v 6 

prípadoch (3 + 3 prípady, spolu 6,6 %). Rodovo podelené dáta bez hlbšej analýzy 

z rodového hľadiska zahrnulo 10 projektov (11 %). Absencia rodového hľadiska vo 

východiskovej situácii sa týkala najmä OP V a OP VaV. Toto bolo identifikované vo 

všetkých projektoch z OP VaV a takmer vo všetkých (až na 1) v OP V. V OP ZaSI 

rodové hľadisko absentovalo v 48 z 69 projektov, čo  predstavuje 69,6 %. V náhodnej 

vzorke výrazne prevažovali projekty, ktoré vo východiskovej situácii rodové hľadisko 

nezohľadňovali (54 z 63) a iba 9 z náhodne vyberaných projektov poskytlo nejaké 

dáta rodovo podelené, bez hlbšej analýzy. V tematickej vzorke bol podiel projektov, 

ktoré rodové hľadisko vo východiskovej situácii nezohľadňovali, síce nižší ako 

v náhodnej vzorke, ale stále bol dosť výrazný, viac ako polovica projektov 

v tematickej vzorke rodové hľadisko neuvádzala v analýze východiskovej situácie (14 

z 27). Ostatné projekty sa buď obmedzovali na rodovo podelené dáta (5 projektov) 

alebo k  podeleným dátam pridali limitovanú (3) alebo hlbšiu (3) rodovú analýzu. 

Podrobný prehľad prináša príloha. 
 

Pri  bližšej analýze toho, ako bolo rodové hľadisko rozpracované v projektoch, ktoré  

vo východiskovej situácii uvádzali, sa ukázalo, že išlo prevažne o elementárnu formu 

spracovania – teda štatistiky o cieľovej skupine podelené podľa pohlavia (10 

projektov). V 6 prípadoch sa objavilo aj pomenovanie konkrétnych rodových 

nerovností, resp. znevýhodnení, či špecifických potrieb žien a/alebo mužov. 

Podporné aktivity/vyrovnávacie opatrenia zamerané na posilnenie jednej 

znevýhodnenej skupiny pohlavia, resp. na odstraňovanie rodových 

nerovností uvádzalo 8 projektov. V 10 prípadoch boli informácie z rodového hľadiska 

vo východiskovej situácii limitované, napr. údaje podelené podľa pohlavia sa objavili 

iba okrajovo.   
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Tabuľka č. 38 Analýza východiskovej situácie  

Aké komponenty analýza východiskovej situácie z rodového hľadiska v 

projekte zahŕňala? 
Počet % 

štatistiky, resp. dáta o cieľovej skupine sú delené podľa pohlavia  10 11 % 

uvádza potrebu doplniť chýbajúce výskumy alebo analýzy z rodového hľadiska 

(ak identifikovali ich nedostatok) 
1 1 % 

popisuje, resp. analyzuje rodové rozdiely, poukazuje na znevýhodnenia a/alebo 

špecifické potreby žien alebo mužov v danej oblasti  
6 7 % 

navrhuje podporné aktivity/vyrovnávacie opatrenia zamerané na posilnenie jednej 

znevýhodnenej skupiny pohlavia, resp. na odstraňovanie rodových nerovností  
8 9 % 

iné (limitované príklady rodového hľadiska): 

 limitovaný popis rodového hľadiska (jeden údaj je podelený podľa 

pohlavia, pomenuje sa jedna skupina žien, resp. mužov) 

 iba plánované ukazovatele sú podelené podľa pohlavia 

 popisuje štatistiky o probléme sekundárnej (nepriamej) cieľovej skupiny z 

hľadiska rodu 

10 11 % 

 

8.5 Aktivity v projekte z hľadiska podpory rodovej rovnosti  

 

Na začiatok je nutné zdôrazniť, že pri posudzovaní aktivít sme sa zamerali na čo 

najkonkrétnejšie dostupné informácie, t.j. aktivity boli pri analýze zahrnuté do 

príslušnej kategórie nielen s ohľadom na názov aktivity ako takej, ale najmä 

s ohľadom na bližší popis realizácie, ak dokumentácia poskytovala detailný popis 

aktivít. I keď malo toto hodnotenie svoje limity, ukázalo, že projekty sa väčšinou 

zamerali na všeobecný popis aktivít, čo pravdepodobne odzrkadľuje aj všeobecný 

prístup v samotnej realizácii, tak, ako to napr. ukázala absencia rodového hľadiska v 

popise východiskovej situácie v predošlej podkapitole.  

V analyzovaných projektoch dominovali aktivity so všeobecným zameraním, ako sú 

najmä administratíva a manažment projektu (73 %) a všeobecná publicita (67 %) ako 

základné povinné aktivity projektu a predovšetkým aktivity zamerané na budovanie 

kapacít (48 %), pričom všeobecné (bez RP a RR rozmeru) vzdelávacie aktivity sa 

objavili v 17 % projektov. Často sa objavili aj aktivity v oblasti výskumu a vývoja (11 

%), tvorba pracovných miest (10 %), či tvorba vzdelávacích programov (9 %).  

 

Z hľadiska rovnosti príležitostí (aj vzhľadom na zameranie OP ZaSI) dominovalo 

poskytovanie sociálnych a iných podporných služieb pre znevýhodnené alebo inak 

ohrozené skupiny (29 %). Ojedinele sa objavili osobitné aktivity na podporu rovnosti 

príležitostí znevýhodnených skupín (9 %) či vzdelávacie aktivity zamerané na 

rovnosť príležitostí (8 %), či vytvorenie vzdelávacích programov s príspevkom k 

rovnosti príležitostí (7 %) a publicita a budovanie povedomia v širšej verejnosti so 

zameraním na rovnosť príležitostí (bez špecifikácie rodovej rovnosti) – (7 %),  

výskumné aktivity a analýzy situácie znevýhodnených skupín sa objavili v piatich 

prípadoch (6 %). 
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Aktivity priamo zamerané na podporu rodovej rovnosti sa objavovali v projektoch 

veľmi ojedinele. V troch prípadoch sa objavili osobitné aktivity na podporu rodovej 

rovnosti (ako vyrovnávacie opatrenia) a podobne sa trikrát objavila aj publicita a 

budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rodovú rovnosť. 

Vzdelávacie aktivity zamerané na rodovú rovnosť a výskumné aktivity a analýzy z 

rodového hľadiska sa objavili iba dva krát. Vytvorenie vzdelávacích programov s 

príspevkom k rodovej rovnosti sa objavilo iba raz. Podrobný prehľad a výskyt 

jednotlivých typov aktivít prináša príloha Súhrn zistení z analýzy projektov.  

 

Tabuľka č. 39 Prehľad výskytu vybraných aktivít so zameraním na rovnosť 

príležitostí, resp. rodovú rovnosť 
Výskyt aktivít so zameraním na rovnosť príležitostí/rodovú rovnosť Počet % podiel 

Aktivity s ohľadom na podporu rovnosti príležitostí 

  sociálne služby a iné podporné služby pre znevýhodnené alebo inak 

ohrozené skupiny 26 29 % 

osobitné aktivity na podporu rovnosti príležitostí znevýhodnených skupín (ako 

vyrovnávacie opatrenia) 8 9 % 

vzdelávacie aktivity zamerané na rovnosť príležitostí 7 8 % 

vytvorenie vzdelávacích programov s príspevkom k rovnosti príležitostí 6 7 % 

publicita a budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rovnosť 

príležitostí (bez špecifikácie rodovej rovnosti) 6 7 % 

výskumné aktivity a analýzy situácie znevýhodnených skupín 5 6 % 

Aktivity s ohľadom na podporu rodovej rovnosti 

  osobitné aktivity na podporu rodovej rovnosti (ako vyrovnávacie opatrenia) 3 3 % 

publicita a budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rodovú 

rovnosť 3 3 % 

vzdelávacie aktivity zamerané na rodovú rovnosť 2 2 % 

výskumné aktivity a analýzy z rodového hľadiska 2 2 % 

vytvorenie vzdelávacích programov s príspevkom k rodovej rovnosti 1 1 % 

Pozn.: V jednom projekte sa súčasne identifikovalo viac aktivít. Súčet nie je generovaný.  

 

8.6 Cieľové skupiny s ohľadom na podporu HP RP  

 

Približne tretina projektov uvádzala cieľové skupiny, ktoré sú špecifikované primárne 

s ohľadom na konkrétne znevýhodnené skupiny, bez rodového hľadiska a ďalšia 

štvrtina uvádzala cieľové skupiny, ktoré mali širší záber, t.j. zahŕňali rôznorodé 

skupiny, vrátane bežnej aj znevýhodnenej populácie, avšak opäť bez rodového 

hľadiska. Iba v prípade 15 projektov (16 %) sa nám podarilo identifikovať 

znevýhodnené cieľové skupiny zadefinované z hľadiska pohlavia/rodu, vo všetkých 

týchto projektoch až na jeden však boli súčasťou viacerých znevýhodnených skupín, 

t.j. iba v jednom projekte boli cieľové skupiny špecifikované primárne s ohľadom na 

rodové hľadisko.  

Cieľové skupiny s ohľadom na znevýhodnené skupiny sa pritom objavili vo viac ako 

71 % projektov (64), či už osobitne alebo ako súčasť širšieho záberu, pričom ale 
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väčšina z nich (50) rodové hľadisko, resp. aspoň hľadisko pohlavia osobitne 

nezohľadnila vôbec. Inými slovami, tak ako rodové hľadisko absentovalo v analýze 

východiskovej situácie, neobjavuje sa ani v rámci vymedzenia cieľových skupín, na 

ktoré sa projekt zameriava. V projektoch, ktoré rodové hľadisko vo vzťahu k cieľovým 

skupinám reflektovali, sa najčastejšie objavovalo základné špecifikovanie cieľových 

skupín podľa pohlavia, v 20 projektoch sa uvádzali explicitne ženy (22 %) a v 11 

projektoch sa explicitne uvádzali muži (12 %). V 8 prípadoch sa objavili „osoby 

s rodičovskými povinnosťami” (9 %) a v 3 prípadoch rodičia po rodičovskej dovolenke 

(3 %). Vo všetkých týchto projektoch až na jeden však boli súčasťou viacerých 

znevýhodnených skupín, t.j. iba v jednom projekte boli cieľové skupiny špecifikované 

primárne s ohľadom na rodové hľadisko.  
 

Tabuľka č.40 Prehľad cieľových skupín uvádzaných z rodového hľadiska  
Cieľové skupiny uvádzané z rodového hľadiska  Počet % podiel 

ženy 20 22 % 

muži 11 12 % 

osoby s rodinnými povinnosťami  8 9 % 

rodičia po rodičovskej dovolenke 3 3 % 

matky po materskej dovolenke 1 1 % 

iné: študentky, dobrovoľníčky, klientky  1 1 % 

 

Potreby cieľových skupín sú len veľmi zriedka popísané z rodového hľadiska, a ak, 

tak sú skôr popísané limitovane, resp. čiastočne. Viac ako tri štvrtiny projektov (78 %) 

nezahrňovali žiadnu reflexiu potrieb cieľových skupín z rodového hľadiska, pričom sa 

to dialo najmä v OP V, kde takýto aspekt nezahrnul žiadny z projektov, a OP VaV, 

kde sa to týkalo 9 z 10 projektov. Absencia tejto perspektívy však chýbala aj v OP 

ZaSI, kde viac ako 72 % projektov nepopisuje potreby cieľových skupín z rodového 

hľadiska. Potreby cieľových skupín jasne popísané z rodového hľadiska uvádzalo iba 

5 projektov (všetky z OP ZaSI) a ďalších 12 projektov, ktoré aspoň čiastočne 

reflektovali toto hľadisko pri uvádzaní potrieb cieľových skupín (11 z OP ZaSI, a 1 

projekt z OP VaV). Limitované, resp. problematické popisy sa objavili v 3 projektoch 

(všetky OP ZaSI).  

 

Tabuľka č.41 Popis potrieb cieľových skupín z rodového hľadiska  

Sú potreby cieľových skupín popísané  

v projekte aj z rodového hľadiska? 

Celkovo Podľa operačných programov 

Počet % OP ZaSI OP V OP VaV 

áno 5 5,6 % 5   

čiastočne 12 13,3 % 11  1 

limitované, resp. problematické popisy
117

 3 3,3 % 3   

nie
118

 70 77,8 % 50 11 9 

Spolu 80 100%  69 11 10 

                                                 
117

 Najmenej v jednom prípade išlo skôr o stereotypizujúce formulácie o ženách z MRK (viď poznámka pod čiarou špecifikovaná 
ďalej) 
118

 V jednom prípade síce cieľová skupina nebola definovaná z rodového hľadiska, ale projekt deklaroval ženy v tzv. nepriamej, 
sekundárnej cieľovej skupine 
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Podiel projektov, ktoré nezahrnuli do popisu cieľových skupín rodové hľadisko bol 

nižší v tematickej vzorke (63 %) oproti náhodnej vzorke (84 %). V tematickej vzorke 

sa v tretine prípadov (33 %) objavilo rodové hľadisko aspoň čiastočne v popise 

potrieb cieľových skupín a v jednom prípade bolo síce hľadisko zohľadnené, ale bolo 

skôr stereotypizujúco formulované.119  

8.7 Merateľné ukazovatele z rodového hľadiska  

 

V 78 % projektov boli medzi MU zahrnuté aj MU rodovej rovnosti, avšak vo viac ako 

61 % neboli dostatočne obsiahnuté všetky relevantné MU (t.j. ďalšie relevantné MU 

chýbali). Až v 18 projektoch zaradených do náhodnej vzorky (28 % z náhodnej 

vzorky) sa neobjavil ani jeden rodovo špecifický MU.  

 

Tabuľka č. 42 Merateľné ukazovatele HP RP z hľadiska rodovej rovnosti 
Sú medzi merateľnými 

ukazovateľmi aj MU 

rodovej rovnosti? 

Celkovo Podľa OP Podľa vzorky 

počet % OP ZaSI OP V 
OP 

VaV 

Náhodná 

vzorka 

Tematická 

vzorka 

áno 15 17 % 12 3 
 

8 7 

čiastočne, niektoré chýbajú 55 61 % 43 4 8 37 18 

nie 20 22 % 14 4 2 18 2 

Spolu 90 90 69 11 10 63 27 

Pozn.: MU rodovej rovnosti, resp. rodovo špecifické MU zahŕňajú aj ukazovatele špecifikované 

s ohľadom na pohlavie.  

 

Najčastejšie sa objavovali MU, ktoré možno považovať za ukazovatele na 

elementárnej úrovni, t.j. zapojenie do projektu, presnejšie 54 % sledovalo „Počet 

osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy“ a „Počet osôb 

cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži“. Všetky ostatné 

ukazovatele sa objavovali iba sporadicky. Viac ako päťkrát sa objavili tieto MU: 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži/ženy (po 7 projektov, 8 %), výskumníci nad 35 rokov vlastnej 

organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži (7 projektov, 8 

%), počet úspešne umiestnených UOZ – ženy (6 projektov, 7 %)/muži (3 projekty, 3 

%), študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži/ženy (po 6 projektov, 7 %), výskumníci nad 35 

rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy (6 

projektov, 7 %), počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti 

príležitostí (5 projektov, 6 %). 

                                                 
119

 Pri popise problému v cieľovej skupine z MRK sa zdôrazňuje „absencia pravidelných gynekologických vyšetrení, absencia 
pravidelných návštev mamičiek s deťmi do 1 roka“, pričom sa vôbec nezohľadňujú rodovo relevantné prekážky napr. aj pre tieto 
ženy či matky čelia viacnásobnej diskriminácii a znevýhodneniam, presnejšie že napr. vysoká miera chudoby a geografická 
výlučenosť v kombinácii s vysokým bremenom zodpovednosti za starostlivosť o deti prenesená najmä na ženy, ktoré sú najmä 
s viacerými deťmi, im môže brániť napĺňať základné potreby seba a svojich detí, akými sú preventívne gynekologicke 
prehliadky, pravidelné očkovanie detí a pod. 
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Menej ako päťkrát sa objavili tieto ukazovatele: Počet udržaných pracovných miest, 

ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami/mužmi, počet úspešne 

vyškolených osôb – ženy/muži, počet novovytvorených pracovných miest 

obsadených ženami/mužmi. Iba raz sa vyskytli ukazovatele ako počet osôb s 

rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a 

pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muži/ženy, počet osôb 

zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť, počet výskumníkov nad 35 

rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja – ženy. 

Podrobný prehľad výskytu jednotlivých MU približuje príloha Súhrn zistení z analýzy 

projektov.  

V projektoch sa objavovali aj nekonzistentnosti, ako napr. že počet úspešne 

umiestnených UOZ – ženy sledovalo 6 projektov, ale počet úspešne umiestnených 

UOZ – muži sledovali iba 3 projekty. Projekty teda automaticky nepárovali rodovo 

špecifikované ukazovatele, ale obmedzovali sa napr. na všeobecný (rodovo 

nešpecifikovaný ukazovateľ „počet úspešne umiestnených UOZ“ a následne si 

vybrali iba jeden ukazovateľ špecifikovaný podľa pohlavia (buď iba ženy, alebo iba 

mužov). V dôsledku takýto nekonzistentností sa však, ale na úrovni OP, skresľujú 

celkové výsledky, pretože na úrovni programov sa kumulujú údaje realizovaných 

projektov. Ak je na úrovni projektu jedna podskupina podľa pohlavia zneviditeľnená, 

v celkovom kumulovanom súčte sa na úrovni OP táto skupina neobjaví. Hoci na 

úrovni projektu je možné ľahko rozdiely manuálne dopočítať, do systému ITMS sa 

premietajú a kumulujú na úrovni programov iba ukazovatele, ktoré sú explicitne 

počítané, to znamená, že celkové počty mužov a žien sú skreslené absentujúcimi 

údajmi, ktoré nie sú sledované. Je otázkou, či v takýchto prípadoch nezanedbali 

svoje úlohy najmä osoby zodpovedné na SORO/RO, ktoré umožnili zazmluvnenie 

projektov s takto nekonzistentne sledovanými ukazovateľmi delenými podľa pohlavia 

iba čiastočne. Do budúcnosti je rozhodne dôležité, aby bolo zapracované do 

príslušnej dokumentácie pre príslušných manažérov a manažérky jasné 

metodologické odporúčanie zazmluvňovať zásadne vždy ukazovatele delené podľa 

pohlavia spárované, dokonca aj v prípade, ak by pôvodná hodnota bola plánovaná 

u jedného z nich na nula. Realizácia mnohých projektov ukázala, že pôvodne 

plánované hodnoty zapojenia mužov a žien len málokedy presne projekty aj naplnili, 

čo je samozrejme v skutočnom svete očakávateľné, keďže realizácia sa nedá vždy 

100 % naplánovať.   

  

8.8 Výsledky projektu z hľadiska podpory rodovej rovnosti 

 

Výsledky projektu sme sa pokúsili zanalyzovať podľa dostupných údajov 

z monitorovacích správ, priebežných, záverečných a následných (teda dopadových), 

prípadne doplniť informáciami z formulárov dobrej praxe a ak boli v správach 

identifikované aj publicitné výstupy, napr. webstránka projektu, overili sme aj 
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informácie dostupné na internete. Publicitu a formulár dobrej praxe zhodnotíme 

v nasledujúcej podkapitole, v tejto časti sa sústredíme na zistenia z monitorovacích 

správ.  

Pri viac ako desatine projektov (13 %, 12 projektov, všetky v OP ZaSI) sme nemali 

k dispozícii žiadnu priebežnú monitorovaciu správu. Väčšina správ, ktoré dostupné 

boli sa obmedzili iba na informáciu o napĺňaní zmluvných ukazovateľov (69 % 

všetkých projektov, resp. 88 % projektov, u ktorých bola nejaká priebežná MS vôbec 

k dispozícii). To znamená, že MS neposkytovala navyše nič, čo by už systémom 

ITMS nebolo sledované (teda merné ukazovatele). Bolo však aj 8 projektov, ktorých 

MS neobsahovali ani toto minimum, napr. aj preto, že MU HP RP neboli buď v ITMS 

aktívne, alebo zazmluvnené.  Zo všetkých 90 projektov sme doplňujúce informácie o  

prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rovnosti príležitostí, bez rodovej 

špecifikácie našli iba v 4 projektoch a informáciu o prínose realizovaných aktivít, 

resp. výsledkov k rodovej rovnosti v 3 správach.  

 

Tabuľka č. 43 Analýza monitorovacích správ  

Obsahujú (priebežné) monitorovacie  správy informáciu o napĺňaní 

príspevku k rovnosti príležitostí/z rodového hľadiska? 
počet % 

priebežné MS nie sú k dispozícii 12 13 %  

správy neobsahujú relevantné informácie k HP RP (ani rodovej rovnosti) 8 9 % 

limitovane, správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 

ukazovateľov HP RP   62  69 % 

správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k 

rovnosti príležitostí, bez rodovej špecifikácie  4 4 % 

správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k 

rodovej rovnosti  3 3 % 

iné
120

 1 1 % 

Spolu 90 100 % 

 

V prípade záverečných správ sme identifikovali iba 6 projektov, ktorým záverečná 

správa chýbala121. V prípade viac ako dvoch tretín projektov (68 %) sa záverečné, 

resp. následné správy obmedzovali vo vzťahu k podpore RP a/alebo RR iba na 

informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP. V 12 prípadoch 

neobsahovali správy žiadne relevantné informácie, predpokladáme, že relevantné 

MU k podpore HP RP neboli zazmluvnené. Iba v piatich prípadoch (6 %) sme objavili 

informácie objasňujúce prínos realizovaných aktivít, resp. dosiahnutých výsledkov 

z hľadiska rodovej rovnosti.   

 

  

                                                 
120

 Správa konštatuje problém, že na aktivitách participuje doposiaľ viac žien a bez ďalšej analýzy uvádza, že sa budú cielene 
zameriavať na zapojenie mužov.  
121 2 projekty boli z OP VaV. Ďalšie 4 z nich boli z OP ZaSI a mali dostupnú aspoň následnú správu, avšak s limitovanými 
údajmi iba vo vzťahu k dopadovým MU, čiže ukazovateľle výsledkov nebolo možné vyhodnotniť.  
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Tabuľka č.44 Analýza záverečných správ  

Obsahuje záverečná správa, resp. následné správy informácie o napĺňaní 

príspevku k rovnosti príležitostí/z rodového hľadiska? Počet % 

n/a - projekt je v realizácii 3 3 % 

záverečná správa nie je k dispozícii
122

 6 2 % 

správy neobsahujú relevantné informácie k HP RP (ani k rodovej rovnosti) 12 13 % 

limitovane, záverečná správa, resp. následné správy obsahujú iba informáciu o 

napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP   
61 68 % 

záverečná správa, a/alebo následné správy obsahujú informáciu o prínose 

realizovaných aktivít, resp. výsledkoch k rodovej rovnosti  
5 6 % 

záverečná správa, a/alebo následné správy obsahujú informáciu o prínose 

realizovaných aktivít, resp. výsledkoch k rovnosti príležitostí, bez rodovej 

špecifikácie  

1 1 % 

iné: záverečná, resp. následné správy obsahujú problematické formulácie 2 2 % 

Spolu 90 100 % 

 

 

Vybrané príklady123 kvalitatívnej podpory rodovej rovnosti v MS  
 

Príklad 1: 
DOP, tematická vzorka, opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným 

zreteľom na marginalizované rómske komunity 

 

Monitorovacie správy okrem MU k HP RP opisujú v rámci doplňujúcich informácií priebeh realizácie 

aktivít, konkrétne ako prispievali k podpore prevencie násilia páchaného na ženách, resp. ako 

pomohli poskytnúť potrebnú podporu klientiek. Správa objasňuje aj vysoko prekročené hodnoty 

ukazovateľov v prípade mužov, vzhľadom na to, že pri plánovaní ukazovateľov pôvodne nezahrnuli 

aj študentov a študentky stredných škôl. Rovnako dopadové správy bohato informujú 

o pokračujúcich aktivitách združenia a poskytovaní služieb klientkám, ktoré zažívajú násilie. Nad 

rámec dopadových MU, ktoré boli zazmluvnené, správy informujú o ďalších relevantných 

indikátoroch indikujúcich úspešné pokračovanie činnosti, ako aj rozšírenie pôsobnosti organizácie 

v oblasti, na ktorú bol projekt zameraný. Správa používa rodovo citlivý jazyk:  študenti – študentky, 

ženy odborníčky nazýva profesijnými titulmi v ženskom rode atď. 

Správy však obsahujú aj znepokojujúco sa opakujúce informácie ohľadom problematickej 

komunikácie so SORO, ktoré podľa vyjadrení prijímateľskej organizácie nereagovalo na potreby 

aktualizácie a schválenia dokumentácie pre potrebné priebežné zmeny v projekte, ktoré prinášal 

„život“ v procese realizácie projektu. Podľa dostupných informácií to prispelo ku skutočnosti, že 

prijímateľská organizácia nemohla vyčerpať pôvodne plánovanú celkovú výšku schválených 

prostriedkov a čerpanie ostalo na úrovni 73 %.  

 

Príklad 2:  
DOP, tematická vzorka, opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

 

Správy pri plánovaných aktivitách uvádzajú konkrétne informácie o zameraní aktivít, čo umožňuje 

                                                 
122

 V štyroch z týchto projektov neboli síce k dispozícii Záverečné monitorovacie správ,y ale boli k dispozícii len následné MS. 
Obsahovali limitované informácie o tých MU, ktoré spadali pod dopadové MU.  
123

 Všetky príklady sú k dispozícii v prílohe Súhrn zistení z analýzy projektov.  
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nahliadnuť do ich nastavenia smerom k podpore žien pri zosúlaďovaní rodinného aj pracovného 

života, ale napr. aj posilňovanie ich zručností pre samozamestnávanie. Správa používa rodovo 

korektný jazyk, teda v prípade, že ide o ženy, hovorí o účastníčkach, ale napr. špecifikuje aj 

informácie nad rámec MU, napr. o tom, koľko osôb sa zamestnalo na projekte (resp. si udržalo 

miesto po ňom) a jasne špecifikuje, že išlo o ženy. Samotné vyhodnotenie dopadu projektu uvádza 

referenciu k cieľom HP RP „zvýšila sa dostupnosť a podarilo sa skvalitniť služby zamerané na 

podporu zosúladenia rodinného a pracovného života v meste... Osoby vyškolené v rámci projektu v 

súčasnosti v plnej miere využívajú nadobudnuté skúsenosti vo svojom osobnom živote, ako aj pri 

svojej príprave na trh práce, resp. niektoré sa už aj uplatnili na trhu práce. Vytvorené zariadenie sa 

naďalej využíva, kde je zabezpečená aj starostlivosť o blízke osoby (deti) prostredníctvom 1 

zamestnankyne (udržané 1 pracovné miesto po realizácii aktivít projektu)“. 

 

8.9 Kvalita publicitných výstupov z rodového hľadiska 

 

Publicitné výstupy vo väčšine prípadov nebolo možné identifikovať (62 % projektov). 

V ostatných prípadoch (38 projektov) sa opäť v prevažnej miere publicitné výstupy 

téme podpory rodovej rovnosti alebo rovnosti príležitostí explicitne nevenovali (22 

z 38 projektov, t.j. 65 %). Často (13 x) sa vyskytovalo používanie rodovo 

nevyváženého jazyka (teda pomenovanie osôb, pozícií a profesií v mužskom rode). 

Iba v štyroch projektoch sme identifikovali publicitné výstupy, ktoré obsahovali 

referenciu na podporu rovnosti príležitostí ilustrovanú konkrétnou aktivitou alebo 

príkladom (bez rodového hľadiska). Z rodového hľadiska iba v jednom projekte 

publicitné výstupy špecifikovali podporu rodovej rovnosti príležitostí ilustrovanú 

konkrétnou aktivitou alebo príkladom. Publicitné výstupy obsahujúce vyjadrenia, 

ktoré možno považovať za rodovo stereotypné, sa objavili v 3 projektoch, príklady 

uvádzame nižšie (kombinujúc aj jazyk používaný externe, ale aj interne – 

v monitorovacích správach). 

 

 

Príklady rodovo nevyvážených až stereotypných vyjadrení (interne aj externe) 

 

Príklad 1:  

DOP tematická vzorka, OP ZaSI, opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

 

Tak ako v monitorovacích správach, tak aj v publicitných výstupoch sa objavuje rodovo nevyvážený 

jazyk, ktorý naviac indikuje rodovú horizontálnu segregáciu v profesijnom ohľade, presnejšie 

prezentuje profesionálne postavenie mužov vis a vis. Zdôrazňovania neprofesijného postavenie žien 

(účastníčok aktivít):  Mužský rod sa používa na pomenovanie všetkých profesionálnych rolí „lektor... 

odborný referent... informatik... hľadáme expertov...   a o zapojených ženách sa hovorí buď ako 

o frekventantkách, alebo ženách, ale dokonca sa objavujú aj situácie, keď napriek tomu, že sa 

projekt zameriava na zapojenie výlučne žien do vzdelávacích aktivít, hovorí sa o nich ako 

o účastníkoch:  „všetci účastníci projektu... prekročenie plánovaného počtu účastníkov... doplnením 

počtu účastníkov...  

Článok v lokálnom periodiku (dostupný online) indikuje, že sa môžu zapojiť ženy všetkých vekových 

kategórií, vrát. žien na materskej: „Projekt bude trvať... a zúčastní sa na ňom okolo 50 žien.  ie sa 
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môžu naučiť pracovať na počítači, vykonávať účtovníctvo, administratívu a agendu firiem. Inkubátor 

nie je určený len pre nezamestnané ženy, ale aj pre tie, ktoré sa chcú zdokonaliť vo svojej práci, či 

ženy na materskej dovolenke," vysvetlil predseda spoločnosti... Hlavným cieľom projektu je 

zabezpečiť zvýšenie odbornej kvalifikácie a zamestnanosti žien, zníženie ich segregácie, ako aj 

lepšie zosúladenie ich pracovného a súkromného života."  Prezentované informácie však indikujú, že 

ženy sa môžu vzdelávať v podporných biznis službách (účtovníctvo, administratíva ICT), teda 

poskytovať servis iným podnikateľom, t.j. je zrejmé, že záujmom projektu nie je podporiť ich zručnosti 

nad rámec tradičnej segregácie na trhu práce, kde zaznamenávame výrazne nízky podiel žien ako 

samostatných podnikateliek riadiacich vlastné firmy či podniky.   

  

Príklad 2:  

DOP, tematická vzorka, OP ZaSI, opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s 

osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

 

Výstupy zo záverečnej konferencie a z projektu, ktoré sú dostupné na webstránke organizácie sa 

nevenujú otázkam rodovej rovnosti, napriek tomu, že združenie deklaruje afinitu k týmto témam vo 

svojej činnosti. Výstupy konkrétneho projektu sa venujú skôr otázkam nefunkčného rodičovstva a 

podpory (zlyhávajúcej) rodiny ako takej vo vzťahu k násiliu páchanému na deťoch, rodové hľadisko 

úplne absentuje, a to napriek tomu, že násilie páchané na deťoch je úzko prepojené najmä 

s problematikou rodovo podmieneného násilia, teda aj násilia páchaného na ženách (práve často 

matkách detí, na ktorých sa tiež pácha násilie, alebo sú svedkami násilia páchaného na ich matke). 

Celkovo sa v projekte venuje menšia pozornosť aj samotnej téme týrania detí, na ktorú sa má projekt 

zamerať. Výstupy pôsobia tak, že projekt v skutočnosti kládol dôraz na socio-psychologickú 

nefunkčnosť rodín bez akýchkoľvek rodových hľadísk. V úvode výstupnej publikácie sme našli 

objasnenie tohto prístupu podľa autorky (a hlavnej riešiteľky projektu) „Negatívne javy v spoločnosti 

sú zapríčinené predovšetkým nekvalitným rodinným prostredím.  V tomto kontexte sú orientované 

takmer všetky výstupy. Analyzuje sa zlyhávajúca rodina, resp. ako riešenie sa prezentujú príklady 

rôznych služieb pre mladých a rodiny, či psychosociálne služby, ale k téme násilia páchaného na 

deťoch sa príspevky nevyjadrujú vôbec, alebo len okrajovo (ako jeden zo symptómov nefunkčných 

rodín). V hlavnom výstupe, ktorý sa najviac venoval syndrómu CAN, sme našli analýzu, ktorá sa opäť 

primárne sústreďuje na oslabenú štruktúru rodín, rozpad manželstiev (a teda aj rodiny). V tejto 

publikácii sa zároveň prezentuje rozvedená matka, ktorej bolo zverené dieťa ako zlyhávajúci faktor v 

neúplnej rodine, pričom neprítomnosť alebo absencia podpory otca vôbec nie je artikulovaná, ani tak 

širšie spoločenské, najmä rodovo podmienené faktory (ako napr. rodovo podmienená deľba práce 

v rodine, či rodovo podmienená segregácia žien a mužov do tzv. súkromnej vs. verejnej sféry a pod.). 

Vyjadrenia, ktoré správa ponúka, podporujú skôr rodovo stereotypné interpretovanie problému CAN.  

„Nárastom rozvodovosti sa rodina rýchlo mení na neúplnú rodinu, kde výchovu detí v drvivej väčšine 

preberá matka. Matka stráca pôdu pod nohami, je vyčerpaná a labilná. Na výchovu detí jej ostáva 

málo času a síl, na deťoch citovo lipne, chýba jej potrebná kritickosť, často je jej výchovné pôsobenie 

nestále – má veľké výkyvy. Vplyvom takejto situácie si deti neosvoja potrebné hranice, nevedia, čo 

sa smie a čo už nie, sú zmätené a nepokojné ... „Britská štúdia, ktorá bola robená na 33-ročných 

ženách dokázala, že ženy, ktoré boli rozvedené alebo osamelé matky, trpeli až o 240 % viac 

psychickými problémami ako tie, ktoré boli vydaté. ... „Výchova detí osamelým rodičom je poznačená 

aj stresom pri zabezpečovaní rodiny. Takýto rodič má často problémy nájsť si prácu, udržať si ju a 

tak finančne zabezpečiť rodinu. Rodina sa dostáva do sociálnej exklúzie a chudoby, čo má negatívny 

vplyv na kvalitu života detí a ich začlenenie sa do spoločnosti.“  

V tejto analýze nielenže úplne absentuje rodové hľadisko, ktoré by objasnilo také skutočnosti ako 

napr. že práve rodové nerovnosti v spoločnosti prispievajú k feminizácii chudoby, najmä v prípade 

osamelých matiek a starších žien, skôr naopak. Tým, že sa analýza sústredí na individuálne 
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psychologické „zlyhávanie matky“, ktorej labilnosť, či kumulujúci sa stres sú kľúčovými faktormi 

ovplyvňujúcimi kvalitu života detí, inými slovami osamelí rodičia – matky sú skôr viktimizované ako 

príčina problému. Domnievame sa, že v danej téme sú rodové aspekty nielen kľúčové, ale aj 

zásadné pre kvalitu spracovania témy. Ak by rodovo podmienené znevýhodnené postavenie žien 

v spoločnosti bolo adekvátne do analýzy zapracované a v interpretáciách aj primerane reflektované, 

vo výsledku by štúdia nepodporovala rodovo stereotypné vnímanie problému, tak ako to naznačujú 

vyššie uvedené citáty. 

 

Pri väčšine projektov (78 %) nebolo možné identifikovať formulár dobrej praxe, a tak 

sú k dispozícii iba limitované zistenia o 20 projektoch. Spomedzi týchto projektov 

prevažovali projekty, ktoré neuvádzali vo svojom formulári dobrej praxe žiadnu 

referenciu k podpore rovnosti príležitostí alebo rodovej rovnosti (17 projektov). Šesť  

takýchto projektov malo formulár s rodovo nevyváženým jazykom. Iba jeden projekt 

vo svojom formulári dobrej praxe objasňuje podporu rodovej rovnosti ilustrovanú 

konkrétnou aktivitou alebo príkladom, v ďalšom projekte sa obmedzili na referenciu 

na všeobecný nediskriminujúci prístup (rovnaké šance pre všetkých). Tri projekty 

obsahovali iné, zvyčajne veľmi limitované informácie na podporu rodovej rovnosti, 

resp. rovnosti príležitostí.  

 

8.10 Záverečné zhodnotenie a príklady dobrej praxe  

 

Na záver analýzy každého projektu sme sa pokúsili o záverečné zhodnotenie kvality 

prínosu daného projektu s osobitným zameraním na ich prínos k podpore rodovej 

rovnosti. Zohľadnili sme ako pôvodné nastavenie projektu (teda jeho ciele, popísaná 

východisková situácia, cieľové skupiny, plánované aktivity), tak aj výsledky realizácie, 

tak ako ich ilustrovali dostupné interné a externé výstupy (teda monitorovacie správy 

a publicitné výstupy).  

Celkovo sa ukázalo, že takmer dve tretiny projektov (62 %) indikovalo, že realizácia 

projektu neprispela k posilňovaniu rodovej rovnosti, skôr možno hovoriť o tom, že 

zachovávajú status quo.  

V prípade 6 projektov sme nadobudli podozrenie, že tieto projekty indikovali skôr 

negatívny príspevok k rodovej rovnosti. Išlo o 4 projekty z OP ZaSI, jeden z OP V a 2 

z OP VaV. Bohužiaľ dva z takýchto projektov pochádzali z tematickej vzorky.  

Celkovo sme vyhodnotili iba 7 projektov ako projekty, ktoré prispeli pozitívne 

k rodovej rovnosti v rámci svojich možností. Takéto projekty sa vôbec neobjavili v OP 

V alebo OP VaV a teda boli identifikované iba v OP ZaSI. Ďalších 7 projektov sme 

vyhodnotili s limitovaným príspevkom k rodovej rovnosti. V 8 prípadoch pre 

nedostatok informácii nebolo možné prínos adekvátne vyhodnotiť.  
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Tabuľka č.45: Prínos realizovaných projektov k rodovej rovnosti   

Zhodnotenie realizovaných aktivít a výsledkov projektu 

z hľadiska vplyvu na rodovú rovnosť 

 Náhodná vzorka Tematická vzorka 

počet % počet % 

projekt pozitívne prispel k posilňovaniu rodovej rovnosti  2 3 % 5 19 % 

limitovaný prínos k rodovej rovnosti 4 6 % 3 11 % 

aktivity a výsledky neprispeli k posilňovaniu rodovej 

rovnosti, zachovávajú status quo 
44 70 % 12 48 % 

aktivity a výsledky indikujú skôr negatívny príspevok k 

rodovej rovnosti   
5 8 % 2 4 % 

prínos k HP RP nie je možné posúdiť pre nedostatok 

informácií 
8 13 % 5 19 % 

Spolu 63 100 % 27 100 % 

 

8.10.1. Príklady podozrenia z negatívneho prínosu projektu na rodovú rovnosť  

 

Pre potreby správy sme vybrali po jednom projekte z každého operačného programu 

z hľadiska podozrenia na negatívny prínos. 

 

OP VaV, DOP, náhodná vzorka 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

 

Cieľ: Vytvoriť prototyp nápravového ložiska a ložiskovej skrine pre koľajové vozidlá prevádzkované 

pri vysokých rýchlostiach s cieľom zvýšenia úžitkových vlastností 

Špecifické ciele: Realizácia a skúšanie prototypu ložiska, ložiskovej skrine a výroba skúšobného 

zariadenia 

Výskum, vývoj a projektová príprava prototypu ložiska a výroba skúšobného zariadenia 

 

Popis príspevku k RP: Realizácia projektu nevytvára bariéry v zapojení podľa rodovej príslušnosti. 

Historicky je strojársky priemysel dominanciou mužov. Do realizácie projektu sú zapojení hlavne 

mladí výskumníci (do 35 rokov), ktorí budú získavať skúsenosti od starších a skúsenejších 

výskumných pracovníkov. 

 

Popis realizácie:  

Aj podľa merateľných ukazovateľov projekt zapojil do aktivít len 1 ženu výskumníčku do 35 rokov, 

nad 35 rokov žiadnu. Do projektu bolo zapojených až 23 mužov, čo znamená, že podiel žien bol len 

4 %, čo je aj hlboko pod percentom, koľko žien je v strojníctve v realite zapojených.  

 

Zhodnotenie: Projekt sa v popise príspevku k rovnosti príležitostí odvoláva na „historickú dominanciu 

mužov v strojárskom priemysle“, čím obhajuje nezapojenie žien do projektu. Tým ide priamo proti 

cieľom rodovej rovnosti 1.3, ktorého cieľom je zapojenie žien do sektorov, v ktorých majú nízky 

podiel. Týmto projekt vyslovene deklaruje negatívny príspevok k rovnosti príležitostí, čo malo byť 

zohľadnené aj v rámci hodnotiaceho procesu.  

 



                                             Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                      horizontálnej priority rovnosť príležitostí 

166 

 

OP V - Národný projekt, tematická vzorka  

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

 

Cieľ: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so ŠVVP zefektívnením systému výchovného 

poradenstva a prevencie v záujme ich sociálnej integrácie a uplatnenia na trhu práce. 

 

Špecifický cieľ:  
Podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom 

uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností pre trh práce. 

 

Popis príspevku k rovnosti príležitostí:  

Proces zapojenia osôb je v našich podmienkach slobodný, bez obmedzení, percentuálne kopíruje 

početnosť jednotlivých pohlaví v rezorte školstva, predovšetkým odborných zamestnancov a 

pedagogických zamestnancov (výchovní poradcovia). Na projekte budú spolupracovať aj starší 

kolegovia, zamestnanci systému výchovného poradenstva a prevencie, ktorí sú znevýhodnení na 

pracovnom trhu. Vzhľadom na to, že projekt sa zameriava na žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, je samozrejmé, že budeme zohľadňovať rovnosť príležitostí v ich prístupe 

na pracovný trh, aj osobám zo sociálne znevýhodneného prostredia a osobám so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

Zistenia o realizácii:  

Na projekte sa zatiaľ zúčastnilo výrazne viac žien, a to 85 %, to však adekvátne nepodporí rovnosť 

príležitostí oproti mužom. Už v samotnom popise príspevku k rovnosti príležitostí je potvrdený stav, 

aký panuje v rezorte školstva, bez toho, že by projekt plánoval niečo na tom meniť, prípadne 

inicioval cielené vyrovnávacie opatrenia postavené na rodovo citlivej analýze situácie. Naopak, 

rodovo slepý či dokonca stereotypný prístup indikujú webové stránky projektu, ktoré obsahujú 

vyjadrenia, ktoré možno považovať za rodovo stereotypné, na čo poukazuje aj príklad z tlačovej 

správy k projektu, v ktorej sa uvádza: „Ako ukázal výskum, podiel problémových žiakov narástol na 

prvom stupni základných škôl, stúpa tiež počet problémových dievčat.“ Text naznačuje implicitne, že 

byť problémovým dievčaťom je ešte horšie, ako byť problémovým chlapcom, ako keby sa 

predpokladalo stereotypne, že dievčatá sú od prírody mravné a slušné.  

 

Zhodnotenie:  

Keďže projekt sa venuje výchovnému poradenstvu, absencia rodovo špecifického prístupu, ktorá by 

umožnila jednak rodovo korektnú komunikáciu, ako aj poskytovanie podpory pre rodovo 

nestereotypné voľby kariéry, projekt a jeho výstupy skôr  neprispievajú k desegregácii i vo vyššom 

odbornom vzdelávaní a následne na trhu práce.  

 

OP ZaSI, náhodná vzorka DOP  

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity 

 

Cieľ: Podpora podmienok na obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb viesť samostatný život, 

podpora ich integrácie do spoločnosti 

 

Špecifické ciele:  

a) zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov – vrátane 

rómskych 
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b) integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti v rámci mesta Košice 

c) zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v otvorenom 

prostredí 

d) zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na 

preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie 

 

Príspevok k HP RP:  

Projekt bude aktívne a cielene riešiť obzvlášť cieľ 4 a 5 HP rovnosť príležitostí.  

Projekt bude mať za cieľ zvýšiť schopnosť zamestnania sa ako mužov, tak aj žien, opatreniami tak, 

ako je popísané v opise projektu a to hlavne pracovným poradenstvom a umožňovaním účasti na 

špecifických kurzoch. Ku klientom sa bude pristupovať bez akejkoľvek diskriminácie. Projekt bude 

podporovať základné práva klientov, bude presadzovať zásadu nediskriminácie a rovnosti 

príležitostí, bude podporovať potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, 

náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie. Projekt bude 

podporovať integráciu znevýhodnenej cieľovej skupiny na trh práce – ako žien, tak aj mužov. Všetky 

kontaktované osoby budú informované o problematike rovnosti príležitostí. 

 

Zistenia o realizácii:  

Podľa MS sa projektom zamestnala 1 žena a 1 muž, čo sa však ako osobitný MU nesledovalo.  

Projekt zapojil nakoniec 290 mužov (107 % z plánu) a 113 žien (87 % z plánu). Záverečná 

monitorovacia správa konštatuje, že sa nenaplnil plánovaný podiel žien, pričom sa konštatuje: „Ženy 

často krát neprejavili záujem o spoluprácu.  Z výpočtu realizovaných aktivít nie je celkom zrejmé, 

prečo bol v projekte zapojený výrazný nepomer žien oproti mužov (aktivity zahŕňali: šetrenie v 

rodinách v sociálnej núdzi - odkopnime predsudky - futbal spája - výdaj šatstva, stravy a koordinácia 

dobrovoľníkov - spoluúčasť - Veľkonočné posedenia - sviatočné posedenia – spoluúčasť). 

 

Zhodnotenie:  

Neadekvátne zohľadnenie rodového hľadiska indikovalo už počiatočné nastavenie indikátorov 

(výrazne viac mužov ako žien), ktoré nie je objasnené či zdôvodnené žiadnou adekvátnou rodovou 

analýzou a je dokonca v rozpore s deklarovaným príspevkom k HP RP. To len dokresľuje 

konštatovanie v záverečnej správe, že oproti plánu sa zapojil do projektu nižší podiel žien z dôvodov 

„ich nezáujmu . Domnievame sa, že projekt príspevok k HP RP deklaroval iba formálne a svojim 

rodovo slepým prístupom nielen k rodovej rovnosti neprispieva, ale ju skôr prehlbuje. 

 

Všetky ostatné príklady projektov s rizikom negatívneho prínosu podrobnejšie 

približuje príloha č. 9.  

 

8.10.2. Príklady dobrej praxe z hľadiska rodovej rovnosti  

 

Pre potreby správy sme vybrali tri príklad dobrej praxe z OP ZaSI, ostatné príklady sú 

k dispozícii v prílohe č. 10.   

 

V rámci hodnotených projektov OP V neboli identifikované projekty s pozitívnym 

príspevkom k rodovej rovnosti, resp. k tomu neprispievali zámerne. V rámci OP V je 

jediným pozitívnym príkladom projekt, ktorý sa zameral na doktorandov 

a doktorandky univerzitného štúdia, pričom úspešné doktorandky zahrnuli ako rolové 
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modely aj do publicitného videa. Do projektu bolo celkovo zapojených 61 % 

doktorandiek z celkového počtu. V rámci projektov OP VaV sa rieši príspevok 

k rodovej rovnosti minimálne, vo všetkých sme evidovali nižšie podiely výskumníčok 

ako výskumníkov. V jednom projekte sa uvádzalo, že „formou propagácie a diskusií 

budú zapájať a prezentovať ženy doktorandky“, ale priamo vo výstupoch tohto 

projektu sa to nepotvrdilo, pretože o tom neboli dostupné informácie, či sa tieto 

aktivity s týmto dopadom aj realizovali. 

 

Názov projektu: Pandorina skrinka 

Prijímateľská organizácia: Záujmové združenie žien MYMAMY 

 

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb  starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity 

 

Cieľ: Zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v KC MYMAMY a tým vytvoriť predpoklady 

pre bezpečný domov a život každému jedincovi v rodine. 

 

Špecifické ciele:  

1) Vytvoriť nové služby pre cieľovú skupinu ZZŽ MyMamy zriadením klubu žien, spustením 

elektronického poradenstva a vytvorením web fóra 

2) Zrealizovať II. ročník FEMFESTu, podujatia zameraného na širokú verejnosť a stredné školy s 

hlavným cieľom podpory rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

3) zrealizovať vzdelávacie kurzy v oblasti metód práce s cieľovou skupinou pre poskytovateľov 

služieb za účelom ich skvalitnenia a networking pomáhajúcich profesií 

4) vytvoriť štruktúru a naplniť databázu údajov z vidieckych oblastí v okrese Prešov týkajúcich sa 

problematiky rodovej rovnosti, domáceho násilia a poskytovania služieb relevantných k téme 

 

Prínos k HP RP (podľa projektovej dokumentácie) 

Bariéry, ktoré bránia v rovnosti šancí v prístupe na trh práce majú nielen široké spoločenské, ale 

najmä významné ekonomické dopady. Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov 

obmedzujú možnosť plne využívať bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky. 

Vyrovnávanie šancí a posilnenie prístupu znevýhodnených skupín je cieľom aj nášho projektu. 

Prekonávanie bariér, dostupnosť informácií, poradenstva a pomoci je kľúčovým aspektom pri 

prekonávaní aj rodového stereotypu v spoločnosti, týkajúceho sa postavenia žien a mužov v 

spoločnosti, v rodine a práci, ktoré sa premietajú do viacerých nerovností príležitostí žien a mužov na 

trhu práce. V projekte bude dodržaný princíp rovnosti príležitosti, cieľová skupina zaradená do nášho 

projektu má spoločný znak týrania, páchaného násilia na nej a sociálnej vylúčenosti, bez rozdielu 

ostatných znakov (vek, pohlavie, zdravotný stav, národnosť, viera a pod.) 

 

Zhodnotenie príkladu dobrej praxe  

Projekt predstavuje bezpochyby príklad dobrej praxe z oblasti nielen podpory rodovej rovnosti, ale 

najmä v oblasti podpory prevencie, ako aj príspevku k eliminácii rodovo podmieneného násilia (Klub 

žien – vytvorenie svojpomocnej skupiny zo žien – klientiek centra, žien z rizikových skupín, ohrozené 

dlhodobou nezamestnanosťou, ženy po MD, elektronické poradenstvo – on-line poradenstvo, web 

fórum a web so základnými informáciami, zverejnené príbehy žien, úspešné a neúspešné príbehy, 

prehľad stratégií na zvládanie krízových situácií, kontakty na odborníkov, rešerš článkov z tlače, II. 

ročník FemFest (výstava, vernisáž, seminár, krátky film, divadlo...), Diskusné fóra na stredných 
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školách, pracovná expertná skupina, bálintovské skupiny, stretnutia s odborníkmi, workshopy best 

practice a ďalšia diseminácia (konferencia), vzdelávacie kurzy pre klientky centra, príprava štruktúry 

databázy, ako aj zber údajov. 

Projekt teda pristupoval k problematike komplexne, a okrem podporných služieb pre ženy v takýchto 

ťažkých životných situáciách sa zameral aj na komplexnú prácu so širšou verejnosťou, ako aj 

dôležitými aktérkami a aktérmi v lokálnom kontexte, ktorých zapájal do spolupráce pri advokácii 

a riešení problémov v oblasti násilia páchaného na ženách v danom regióne, aj za jeho hranicami.  

Projekt ďaleko predčil nielen plánované ukazovatele, ale najmä kvalitou svojich obsahov zabezpečil 

kvalitné a efektívne plnenie stanovených záväzkov a cieľov.  

Projektu sa do významnej podarilo zapojiť aj mužov, napriek tomu, že pôvodne sa plánovalo omnoho 

menšie zapojenie tejto skupiny.  

Výsledky projektu sú transparentne k dispozícii na webe združenia ešte aj ku dňu hodnotenia a môžu 

naďalej prispievať k zvyšovaniu povedomia vo verejnosti a danej téme, alebo slúžiť aj klientkám 

krízového centra. Združenie naďalej pokračuje v činnosti, poskytuje služby klientkám a pôsobí aj 

smerom k verejnosti. Je zrejmé, že sa významne posilnila aj spolupráca inštitúcií v regióne a rozšírila 

sa aj pôsobnosť samotnej organizácie. 

Kvalita a rozsah spracovaných publicitných výstupov aj webstránky potvrdzujú úspešnú realizáciu 

projektu a aj transparentný a zodpovedný prístup k zabezpečovaniu udržateľnosti výsledkov projektu. 

Všetky informácie ilustrujúce realizáciu aktivít sú dostupné, zahŕňajúc napr. záverečný zborník, ako aj  

výsledky prieskumu, či výstupy publicity v lokálnych médiách, alebo dokumentárny film, ktorý bol v 

rámci projektu spracovaný (http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/). 

 

Názov projektu: Zvýšenie adaptability osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce 

Prijímateľská organizácia: Aktívny život, nezisková organizácia 

 

Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. DOP, tematická vzorka  

 

Cieľ: Zlepšenie vstupu žien a mužov s rodičovskými povinnosťami na trh práce. 

 

Špecifické ciele:  

Nadviazanie úzkej spolupráce so zamestnávateľmi a uľahčenie vstupu na trh práce a do spoločnosti 

prostredníctvom pracovno-právneho poradenstva. 

Prostredníctvom pracovno-právneho poradenstva usmerniť a pomôcť účastníkom pri rozhodovaní o 

ich budúcom povolaní – návrate do zamestnania. 

Realizáciou cielených vzdelávacích aktivít prispieť k vzbudeniu záujmu o hľadanie možností 

realizácie  na pracovnom trhu. 

Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania žien a mužov s rodičovskými povinnosťami vzhľadom na 

požiadavky zamestnávateľov a udržanie sa na trhu práce. 

Zvýšenie kompetencií a zlepšenie zručností žien a mužov s rodičovskými povinnosťami 

nápomocných pri hľadaní pracovného miesta. 

 

Prínos k HP RP (podľa projektovej dokumentácie) 

V rámci vzdelávacích kurzov plánujeme preškoliť celkom 90 žien z celkového počtu 100 účastníkov 

kurzov. Okrem základnej štruktúry kurzov, tieto budú obohatené prednáškami na témy, ako napr. 

rovnoprávnosť, sociálne otázky, postavenie ženy a matky v SR a pod. Projekt má ďalej svoje 

špecifikum v tom, že sa orientuje na matky a otcov, ktorí vzhľadom na plnenie rodičovských 

povinností na materskej dovolenke „vypadli“ z pracovných návykov a majú problém vrátiť sa na trh  

práce ako konkurencieschopní kandidáti na prijatie do zamestnania. Zameranie projektu prednostne 

na ženy vyplýva z ich pozície, do ktorej sa dostávajú práve kvôli svojim rodičovským povinnostiam, 

často krát je toto kritérium vnímané ako negatívum pri obsadzovaní pracovnej pozície, čo má za 

http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/
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následok vysokú počiatočnú nezamestnanosť matiek na Slovensku. 

 

Zhodnotenie príkladu dobrej praxe 
V dokumentácii sa až na občasné výnimky používa viac menej rodovo korektný jazyk, prínos k HP 

RP bol formulovaný komplexne a adekvátne a s jasným úmyslom objasniť zameranie sa na podporu 

matiek ako aj otcov s rodičovskými povinnosťami, ktoré im bránili alebo limitovali ich návrat na trh 

práce. Projekt vyvinul úsilie zaradiť aj otcov, pričom reflektoval adekvátne realitu – teda 

disproporcionálne prevažovane žien v tejto znevýhodnenej východiskovej pozícii.  

Vzhľadom na odprezentované výsledky a skutočnosť, že viac ako 70 % zapojených školených osôb 

(medzi ktorými dominovali ženy) sa zamestnalo, možno povedať, že projekt, aj keď vo svojom malom 

priestore, prispel k posilneniu zamestnateľnosti najmä matiek na a po MD.  

 

Priestor pre zlepšenie 

Z hľadiska monitorovania pozitívnych dopadov projektu by sa pri zazmluvnení projektu oplatilo zo 

strany SORO/RO dohodnúť sa s prijímateľom na sledovaní doplňujúcich MU, najmä MU 

výsledkového a  dopadového charakteru, čím by sa ešte viac objasnil rozsah pozitívneho dopadu 

projektu.  

Chýbali predovšetkým tieto relevantné MU: 

 Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a 

pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muži/ženy  

 Počet úspešne vyškolených osôb – muži/ženy   

 

Názov projektu: Zavedenie novej konkurencieschopnej výroby s vytvorením udržateľných 

pracovných miest firmou DARETO 

Prijímateľská organizácia: DARETO, s.r.o. 

 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. DOP, náhodná vzorka  

 

Cieľ: 

Vytvorenie 12 nových trvalo udržateľných pracovných miest spustením výroby regenerácie 

tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a dlhodobé udržanie si kvality 

 

Špecifické ciele:  

Spustenie výroby renovácie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarni do 30.9.2009 

Vyškolenie 12 novoprijatých zamestnancov 

Vytvorenie 12 nových trvalo udržateľných pracovných miest 

 

Prínos k HP RP (podľa projektovej dokumentácie) 

Projekt je v súlade a napĺňa Horizontálne politiky ES v oblasti Rovnosti príležitosti, a to v celej šírke, 

nakoľko sa v prípade podpory projektu podporí firma podnikateliek žien. 

• V rámci nových pracovných miest sa očakáva vytvorenie minimálne 5 pracovných miest pre ženy. 

• Majiteľkami firmy DARETO sú výlučne dve ženy, a to p. Renáta Hučková a p. Dana Rothscheinová 

a tým bude v rámci projektu podporené podnikanie žien. 

• Konateľkou firmy je taktiež žena, ktorá má dve deti. 

• Voľba výrobnej technológie zabezpečuje, že v procese výroby sa nenachádzajú fyzicky náročné 

operácie a výrobný priestor neobsahuje žiadne chemické a iné škodliviny, čo vytvára predpoklady pre 

udržanie vysokého podielu zamestnanosti žien. 

Podporením podnikateľského zámeru dvoch žien podnikateliek sa vytvoria predpoklady na dlhodobú 
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podporu samostatnosti, motivácie a vedomostí podnikajúcich žien a spolu s nimi aj osobnostný rozvoj 

všetkých zamestnancov firmy. 

Firma DARETO, s.r.o. sa v rámci uplatňovania Rovnosti príležitostí a predchádzaní diskriminácie 

zameriava na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých 

pri začlenení do pracovného pomeru a odstraňuje bariéry, ktoré vedú k izolácii ľudí z pracovného a 

spoločenského života na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, 

náboženstvo, sexuálna orientácia.  

Pri výbere zamestnancov konateľka spoločnosti DARETO, s.r.o. bude vychádzať hlavne z odbornej 

znalosti uchádzačov o zamestnanie bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu, aký je vek 

uchádzača, jeho sociálne postavenie, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, či ide o 

zamestnaného, nezamestnaného, resp. dlhodobo nezamestnaného uchádzača. 

 

Zhodnotenie príkladu dobrej praxe 
V projekte sa od počiatku počítalo s podporou rodovej rovnosti. Projekt nielenže priamo podporil 

rozvoj podnikateľskej aktivity žien, ktoré sa o projekt uchádzali, ale zároveň samotná náplň projektu 

prispela k proaktívnej podpore rodovej rovnosti dokonca aj v oblasti, kde zvyčajne prevalencia žien 

nie je vysoká. Vo firme sa zamestnalo 5 žien, pričom ide o výrobu technickej povahy, na ktorú však 

boli zamestnanci a zamestnankyne zaškolené, čo možno hodnotiť, že projekt aj keď malým dielom, 

ale prispel pozitívne k posilňovaniu rodovej rovnosti. 

 

Priestor pre zlepšenie 

Čo v projekte absentuje, bolo riadne zazmluvnenie relevantných indikátorov HP RP, ktoré mohlo byť 

zo strany SORO/RO dopracované napr. pri zazmluvnení projektu. Tým by sa úspešne výsledky 

premietli aj do výsledných indikátorov, bohužiaľ, žiadne relevantné indikátory vo vzťahu 

k zamestnaným ženám a mužom neboli zazmluvnené.  

Isté pochybnosti indikuje aj nedostupnosť webstránky firmy, resp. nebolo možné overiť, nakoľko je 

firma v súčasnosti aktívna.  
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IX.  Vyhodnotenie prieskumu medzi prijímateľmi pomoci vo vzťahu 

k rodovej rovnosti  

 
Celkovo sa do prieskumu zapojilo 241 subjektov. Od distribuujúcich koordinátorov sa 

bohužiaľ nepodarilo získať presné údaje o počte subjektov, ktorým bol dotazník 

distribuovaný, naviac, v prípade, že subjekty realizovalo viac projektov, požiadali sme 

ich o vyplnenie dotazníka iba raz. Istú indikáciu návratnosti však naznačuje 

skutočnosť, že podľa ostatnej verejne dostupnej Výročnej správy HP RP z roku 2012 

bolo k 31.12.2012 celkovo 3934 projektov s príspevkom k HP RP. S ohľadom na 

uvedené môžeme iba konštatovať, že návratnosť nebola veľmi výrazná, čo je 

potrebné zobrať do úvahy pri interpretácii výsledkov.   

 

9.1.  Profil prijímateľských organizácií, ktoré sa zapojili do prieskumu 

 

9.1.1. Typológia organizácií  

 

Medzi organizáciami, ktoré sa zapojili do prieskumu dominovali inštitúcie z verejného 

sektora. Viac ako polovica (56 %) organizácií, ktoré sa zapojili do prieskumu, boli 

inštitúcie verejnej správy a ďalších 7 % predstavovali inštitúcie štátnej správy. 17 % 

zapojených predstavovali podnikateľské subjekty a iba 8 % zúčastnených boli 

mimovládne organizácie. Aj medzi možnosťami „iné“ (30 subjektov, resp. 12 %) 

dominovali subjekty z verejného sektora, najčastejšie to bola obecná samospráva (10 

x), verejné vysoké školy (4 x), ale aj ďalšie rôzne inštitúcie verejnej správy. Objavili 

sa aj súkromné školy (4 x) a cirkevné školy (3 x). 

 

Graf č. 61 Typ organizácií, ktoré sa zapojili do prieskumu 

 

 

Vzhľadom na to, že ITMS neumožňuje zistiť presnejší profil inštitúcií, ktoré realizovali 

takmer 4000 projektov s príspevkom k HP RP, nie je zrejmé, či dominancia verejného 
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sektora v prieskume odzrkadľuje aj skutočnú prevahu tohto typu subjektov medzi 

realizátormi projektov podporujúcich HP RP v programovom období 2007-2013. Ak 

by tomu tak nebolo, druhou možnosťou je, že prieskum ilustruje výrazne vyššiu mieru 

návratnosti z tohto sektora a naopak nízku mieru ochoty neziskovej sféry, či 

podnikateľského sektora, čo však nevieme jednoznačne potvrdiť.  

S ohľadom na zameranie organizácii väčšina organizácii zvolila v dotazníku možnosť 

iné (47 %), pričom tak učinili najmä so záujmom čo najpresnejšie pomenovať 

zameranie svojej organizácie, prípadne si neboli istí, do ktorej  kategórie sa zaradiť.  

Vzhľadom na to, že sa v kategórii iné opakovali formulácie, ktoré bolo možné zoradiť 

do viacerých kategórií, upravili sme údaje a súhrn prezentuje nasledovná tabuľka. 

Ako je zrejmé, po bližšom roztriedení skupiny iné sa ukázalo, že najčastejšie sa 

objavili inštitúcie zabezpečujúce formálne vzdelávanie – 29 % (súkromné aj verejné 

školy až po vysokoškolský stupeň štúdia). Takmer štvrtina subjektov sa venovala 

zabezpečovaniu samosprávnych činnosti a služieb a 17 % sa venovalo súkromnému 

podnikaniu. Výrazný bol podiel aj bližšie nešpecifikovaných verejnoprospešných 

služieb, teda činností verejnej správy. Objavili sa aj sociálne (5 %), zdravotnícke 

služby (3 %) a veda a výskum.  

 

Tabuľka č. 46 Zameranie organizácie 

Zameranie organizácie 
Počet 

Percentuálny 

podiel 

formálne vzdelávanie 69 29 % 

samospráva 55 23 % 

súkromné podnikanie 40 17 % 

verejná správa 27 11 % 

sociálne služby pre rôzne skupiny 12 5 % 

zdravotnícka starostlivosť/služby 8 3 % 

veda a výskum 8 3 % 

neformálne vzdelávanie a voľnočasové aktivity 5 2 % 

odborová činnosť 5 2 % 

poskytovanie služieb zamestnanosti 4 2 % 

ostatné 8  3 % 

Spolu 241 100 %  

  

Prekvapením však bolo, že z ponúkaných možností sa ani jedna organizácia 

neprofilovala ako organizácia, ktorá by sa zameriavala na výchovu k ľudským 

právam a ich ochranu, kde by sme očakávali organizácie venujúce sa témam 

rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti ako svojim hlavným témam. Avšak práve 

subjekty, pre ktorých sú ľudsko-právne štandardy základnou metódou práce, by 

mohli výrazne pomôcť posilniť kvalitu prínosu projektov so zameraním na podporu 

RP a RR.  
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9.1.2. Skúsenosti a základná kapacita organizácií  

 

S ohľadom na vek organizácií vzhľadom práve na dominanciu verejného sektora 

výrazne dominovali inštitúcie a organizácie, ktoré fungujú viac ako 10 rokov. Týchto 

organizácií bolo viac ako 88 % a ďalších 9 % funguje aspoň 5 rokov. Pozitívne 

možno hodnotiť skutočnosť, že žiadna z organizácií, ktoré vyplnili dotazník nefunguje 

menej ako 2 roky. To indikuje, že sa zapojili skôr skúsenejšie organizácie, od ktorých 

by sme mohli očakávať aj výraznejšiu afinitu k podpore rovnosti príležitostí vrátane 

rodovej rovnosti, a to najmä s ohľadom na to, že témy rovnosti príležitostí a rodovej 

rovnosti sú dlhodobo prítomné vo verejnom diskurze a vo verejných politikách. 

Vzhľadom na podiel žien na počte ľudí, ktorí v organizáciách pracovali, môžeme 

povedať, že dominovali organizácie, v ktorých pracovali prevažne ženy. V takmer 

dvoch tretinách organizácií (63 %) bol podiel žien vyšší ako 60 %. Iba v pätine 

organizácií (22 %) bol podiel žien viac menej vyrovnaný – teda v rozpätí od 40 do 60 

%. Na výraznej prevahe organizácií s vyšším podielom žien sa pravdepodobne do 

značnej miery podieľali najmä organizácie verejnej a štátnej správy, ktoré 

v prieskume jednak dominovali a zároveň patria do verejného sektora, kde ženy 

dominujú vďaka pretrvávajúcej rodovej horizontálnej segregácii na trhu práce. Napr. 

medzi podnikateľskými subjektmi (celkovo ich bolo v súbore 43) viac ako polovica 

(22) uviedla podiel žien menej ako 40 %. 

 

Tabuľka č. 47 Percentuálny podiel žien po kategóriách 

Kategórie percentuálneho podielu žien v organizácii 

v rozsahu od – do:   

Počet 

organizácií 

% podiel organizácií 

z celkového súboru 

0 % podiel (n/a) 4 2 % 

menej ako 5 % podiel žien 2 1 % 

viac ako 5 %, menej ako 20 % podiel žien 8 3 % 

viac ako 20 %, menej ako 40 % podiel žien 22 9 % 

40 až 60 % podiel žien 54 22 % 

viac ako 60 %, menej ako 80 % podiel žien 96 40 % 

80 % podiel žien a viac 55 23 % 

Spolu 241 100 % 

 

Medzi organizáciami boli aj také, ktoré uviedli 0 pracovníkov, ako aj 0 žien. Najviac 

uviedla organizácia 41 344 ľudí, z nich bolo 27 033 žien. Priemerne v organizáciách 

pracovalo okolo 384 ľudí, avšak medián bol 50, t.j. v polovici organizácií nepôsobilo 

viac ako 50 pracovníkov. Priemer žien pracujúcich v organizáciách bol 206, avšak 

medián naznačuje, že v polovici organizácií nepôsobilo viac ako 34 žien. Ostatné 

prehľady ponúka príloha č. 7. 

Väčšina organizácií patrí medzi skúsené organizácie, čo sa týka projektovej práce 

ako takej. Takmer polovica z nich (46 %) má skúsenosť s realizáciou viac ako 10 

projektov celkovo. Takmer tretina (31 %) dokonca viac ako 20 projektov.  
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Graf č.  62 Skúsenosti s projektami celkovo  

 
 

Osobitne sme sledovali aj skúsenosti s realizáciou projektov v rámci programového 

obdobia 2007 – 2013. Približne jedna štvrtina ma skúsenosti iba s 1 projektom a viac 

ako tretina s 2 až 4 projektami. To znamená, že menej ako polovica (40 %) mala 

skúsenosti s 5 a viac projektami v súčasnom programovom období.  
 

Graf č. 63 Skúsenosti s projektami v programovom období 2007-2013  

 
 
 

Výrazný je však aj podiel organizácií (18 %), ktoré realizovali viac ako 11 projektov 

v súčasnom programovom období, čo predstavuje vysoké kapacitné a časové nároky 

kladené na organizáciu. V prevažnej miere však išlo o organizácie, ktoré majú aj viac 

skúseností s projektami ako takými. Ako ukazuje nasledovná tabuľka, všetky tieto 

organizácie uviedli viac ako 50 ľudí, ktorí pracujú pre organizáciu (viď príloha č. 7).  
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Tabuľka č. 48 Skúsenosti s projektami – porovnanie celkového počtu a počtu 

projektov v programovom období 2007 – 2013 

Koľko projektov doposiaľ 

vaša organizácia 

CELKOVO 

implementovala? 

Koľko projektov doposiaľ vaša organizácia 

implementovala s podporou finančných prostriedkov EÚ 

v rámci programového obdobia 2007 - 2013? 
Spolu 

iba 1 

projekt 

2 až 4 

projekty 

5 až 9 

projektov 

od 11 do 

20 

projektov 

viac ako 

20 

projektov 

celkovo iba 1 projekt 33 1
124

 
   

34 

celkovo 2 až 4 projekty 18 35 
   

53 

celkovo 5 až 9 projektov 4 26 13 
  

43 

celkovo 11 až 20 projektov 2 12 22 1 
 

37 

viac ako 20 projektov 2 12 19 25 16 74 

Spolu 59 86 54 26 16 241 

 

V súbore bolo až 33, čiže takmer 14 % organizácií, ktoré mali skúsenosť iba 

s jedným projektom, a to priamo s projektom v súčasnom programovom období. Toto 

predstavuje dosť vysoký podiel „neskúsených“ organizácií, keď zoberieme do úvahy 

administratívnu náročnosť projektov financovaných zo štrukturálnych fondov ako 

takú, ako aj skutočnosť, že išlo o organizácie, ktoré sa zároveň prihlásili k príspevku 

k HP RP.  

 

  

                                                 
124

 Túto hodnotu možno považovať za nekonzistenosť odpovedí zo strany organizácie. Ak realizátor uviedol viac ako 1 projekt 
v programovom období, mal uviesť aj viac ako 1 projekt celkovo.  
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Graf č. 64 Operačné programy, v ktorých organizácie realizovali projekty v 

programovom období 2007–2013 (možnosť viacnásobných odpovedí)  

 
 
 

Organizácie, ktoré odpovedali na prieskum, realizovali projekty predovšetkým v 

Operačnom programe Vzdelávanie (44 %), v Regionálnom operačnom programe (38 

%)  a  OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (34 %). Až 15 % organizácii uviedlo aj 

projekty realizované v OP Výskum a vývoj, podobne v OP Životné prostredie. 

Najmenej skúseností mali organizácie s projektami v OP Doprava (1 %) a OP 

Technická pomoc (<0 %, 1 projekt).   

Vzhľadom na to, že dlhodobo medzi projektami s príspevkom k HP RP dominujú 

projekty financované z Regionálneho OP a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

a naopak počet projektov v OP Vzdelávanie je 10-násobne nižší ako v prípade ROP 

a OP ZaSI,125 je zrejmé, že výsledky indikujú vysokú návratnosť z programu OP 

V a naopak výrazne nízku návratnosť z ROP, a čo je ešte závažnejšie, z OP ZaSI. 

Na tejto skutočnosti sa podieľali pravdepodobne do istej miery aj komplikácie 

s distribúciou dotazníkov prijímateľom práve z programu OP ZaSI, ktoré sme bližšie 

opísali v metodologickej kapitole.  

 

                                                 
125

 Z celkovo 3934 projektov s príspevkom k HP RP (k 31.12.2012 podľa Výročnej správy HPRP 2012) až 1533 bolo 
schválených v ROP a 1241 bolo schválených v OP ZaSI. Naopak v OP V bolo schválených iba 182 projektov s príspevkom 
k HP RP.  
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9.2.  Implementácia projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 

rovnosť príležitostí 

9.2.1. Rozsah projektov s príspevkom k HP RP z rodovej perspektívy  

 

Podľa údajov od prijímateľov viac ako polovica (56 %) realizovala v programovom 

období jeden, maximálne dva projekty s príspevkom k HP RP. Tri, resp. štyri projekty 

s HP RP realizovalo 13,3 % prijímateľov, 15,4 % 5 až 9 projektov a 7,9 % realizovalo 

10 a viac projektov s príspevkom k HP RP.   

 

Tabuľka č. 49 Skúsenosti s realizáciou projektov  
Koľko z projektov, realizovaných v programovom období 

2007 – 2013 malo príspevok k HP RP 
SPOLU  %  

0 18 7,5 % 

1 82 34,0 % 

2 53 22,0 % 

3 18 7,5 % 

4 14 5,8 % 

5 až 9 projektov 37 15,4 % 

10 až  20 projektov 14 5,8 % 

viac ako 20 projektov 5 2,1 % 

Spolu  241 100,0 % 

 

Identifikovali sme však aj 18 organizácií (7,5 %), ktoré uviedli nula projektov 

s príspevkom k HP RP a v nasledujúcich otázkach rovnako uvádzali nula ohľadom 

na počty projektov podľa konkrétnych hľadísk. Napriek tomu sa však v ostatných 

otázkach títo respondenti vyjadrovali z obsahového hľadiska k vybraným aspektom 

podpory HP RP – presnejšie označili položky k podpore konkrétnych aspektov HP 

RP ako aj vybrané položky špecifických cieľov, ku ktorým projekty prispievali.126 

Dokonca  v otázke venovanej konkrétnym aktivitám na podporu HP RP, najmenej 2 

z týchto projektov uvádzajú položku „všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa 

do projektu, bez ohľadu na pohlavie/rod“. Bohužiaľ nie je možné overiť, či v tomto 

prípade respondenti neuviedli počet, resp. nekonzistentne odpovedali, alebo aj 

v skutočnosti nerealizovali žiadne projekty s podporou HP RP. 

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že dotazníky mali byť v spolupráci 

s RO/SORO distribuované výlučne organizáciám, ktoré realizovali projekty 

s príspevkom k HP RP a táto skutočnosť bola zahrnutá aj v informácii, ktorá bola 

                                                 
126

  Napr. v otázke „Uved'te prosím, na ktoré hľadiská rovnosti príležitostí ste sa vo vašich projektoch zamerali“ 7 z týchto 
projektov deklarovalo, že ich projekty prispievali ku kombinácii viacerých hľadísk HP RP, 4 uviedli hľadisko pohlavia a rodu 
a ďalších 7 príspevok z iného hľadiska. V otázke „Uveďte prosím, ku ktorým špecifickým cieľom prispievali vaše projekty?“ sa 5 
týchto projektov príhlásilo k cieľu Zmiernenie rozdielov v zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov, ďalších 5 sa prihlásilo 
k cieľu Zníženie bariér pre vstup absolventov na trh práce a 3 k Zlepšeniu mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo 
vzťahu k znevýhodneným skupinám, dalšie 3 k cieľu Zlepšenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb 
pre ľudí so zdravotným postihnutím a 2 k cieľu Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím.  
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distribuovaná spolu s dotazníkom (navrhovaný email pre RO/SORO). V úvode 

samotného dotazníka sme zdôraznili, že dotazník je určený organizáciám, ktoré 

realizovali aspoň 1 projekt s príspevkom k HP RP. 

„Dotazník, ktorý sa chystáte vyplniť, je určený organizáciám, inštitúciám, resp. 

firmám, ktoré boli, alebo sú prijímateľmi štrukturálnej pomoci (tzv. eurofondov) 

v programovom období 2007 až 2013. Je určený pre inštitúcie, ktoré 

realizovali v tomto období aspoň jeden projekt, prípadne viac projektov, 

zároveň aspoň jeden z týchto projektov uvádzal v žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok aj prínos k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí.“ 

 

V nasledujúcich porovnaniach vo vzťahu k projektom prispievajúcim k  HP RP 

z hľadiska rodu a sexuálnej orientácie sme sa teda museli obmedziť iba na 

organizácie, ktoré uviedli aspoň 1 projekt s príspevkom k HP RP, ktorých bolo 223.  

Z týchto projektov 43 % nerealizovalo projekt, v ktorom by sa príspevok k HP RP 

vzťahoval k otázkam pohlavia a rodu. Na druhej strane viac ako polovica, teda 57 % 

uviedlo, že realizovalo najmenej 1 projekt, ktorý prispel k hľadisku pohlavie/rod, 

pričom necelá štvrtina projektov realizovala iba 1 takýto projekt a podobný podiel 

uviedol, že týchto projektov bolo 3 a viac. Hľadisko sexuálnej orientácie uviedlo iba 

11 % projektov, ktoré uviedli aspoň jeden projekt s príspevkom k HP RP.  

 

Tabuľka č. 50 Realizácia projektov s HP RP podľa hľadiska  

Vybrané hľadiská   

hľadisko pohlavia/rodu 

hľadisko sexuálnej 

orientácie 

Počet projektov, ktoré organizácie, 

uviedli ku konkrétnemu hľadisku 

HP RP počet %  počet %  

0 projektov 95 43 % 198 89 % 

1 projekt 51 23 % 8 4 % 

2 projekty 26 12 % 7 3 % 

3 a viac projektov 51 23 % 10 4 % 

Spolu 223 100 % 223 100 % 

Otázka znela: „Uveďte prosím, koľko z vašich projektov prispelo k jednotlivým hľadiskám horizontálnej 

priority rovnosť príležitostí (HP RP).“  

 

Necelá polovica projektov (108 z 223, resp. 48 %) prispievala súčasne k viacerým 

hľadiskám. V prípade hľadiska sexuálnej orientácie vo všetkých prípadoch 

organizácie uviedli súčasne, že ich projekty prispievali k viacerým hľadiskám 

súčasne, inými slovami, žiadna z organizácií sa osobitne téme sexuálnej orientácie 

nevenovala.  

V prípade prispievania k RP z hľadiska rodu a pohlavia, takmer polovica z projektov, 

ktoré prispievali k tomuto hľadisku, prispievalo aj k ďalším iným hľadiskám (68 
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projektov zo 128). Výlučne k hľadisku k rodu či pohlavia prispievalo 55 projektov 

(tieto ku kombinácii hľadísk neprispievali).  

 

9.2.2. Obsahové zameranie projektov s príspevkom k HP RP z rodovej 

perspektívy  

 

Z hľadiska prínosu projektov k špecifickým cieľom HP RP s ohľadom na rodovú 

rovnosť sa najviac organizácií prihlásilo127 k  zmierneniu rozdielov v zamestnanosti 

a nezamestnanosti žien a mužov (47 % organizácií). Jedna štvrtina organizácií 

deklarovala, že ich projekty prispievali k zlepšeniu mechanizmov ochrany a prevencie 

diskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným skupinám, ktorý zahŕňal aj rodový aspekt. 

14 % prispievalo k zníženiu rodového mzdového rozdielu. Po 11 % prispievalo 

prostredníctvom opatrení na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života 

a opatrení zameraných na horizontálnu a vertikálnu rodovú desegregáciu. 4 % sa 

venovali zníženiu rizika chudoby žien a len 2 % prevencii a eliminácii násilia 

páchaného na ženách.  
 

Graf č.  65  Špecifické ciele, ku ktorým projekty organizácií prispievali  

 
 

                                                 
127

 Vzhľadom na to, že organizácie, ktoré predtým síce uviedli 0 projektov na podporu HP RP a konkrétnych hľadísk, 
v obsahových položkách uvádzali konkrétne možnosti, zaradili sme ich do súboru.  
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V ďalšej časti sme sledovali, aké konkrétne aktivity organizácie do projektov zaradili 

na podporu konkrétnych hľadísk HP RP. Viac ako polovica organizácií uvádza, že 

všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na 

pohlavie/rod (54 %, 130 organizácií), pričom drvivá väčšina z nich však iné aktivity 

v kombinácii s touto neuviedla. Inými slovami, tieto organizácie z hľadiska 

pohlavia/rodu deklarovali formálnu rovnosť v prístupe k realizovaným aktivitám. Až 

42 % uvádzalo, že aktivity v tejto oblasti nerealizovali vôbec. Ku konkrétnejším 

aktivitám na podporu rodovej rovnosti sa prihlásil iba zlomok organizácií. V 5 % 

organizácie realizovali špecifické aktivity pre ženy, v 3 % zaradili do projektov 

zvyšovanie povedomia, prevenciu v oblasti odstraňovania diskriminácie na základe 

pohlavia a doplnkové podporné služby starostlivosti o deti pre osoby s rodičovskými 

povinnosťami. V 2 % organizácií sa realizovali špecifické aktivity pre matky s deťmi, v  

1 % (t.j. max. v 2 projektoch pre každú aktivitu) sa realizovali špecifické aktivity 

v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, resp. špecifický rodový 

výskum, resp. prípadné špecifické aktivity pre mužov. Aktivity na podporu otcov 

s deťmi sme nezaznamenali.  
 

Tabuľka č.51 Typy aktivít na podporu rodovej rovnosti  

Aké typy aktivít na podporu RODOVEJ ROVNOSTI ste 

zaradili do projektov, ktoré ste realizovali  z prostriedkov  

EÚ v programovom období 2007 - 2013 

Počet % podiel 

všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu 

na pohlavie / rod 

130 54 % 

aktivity v tejto oblasti sme nerealizovali 102 42 % 

realizovali sme špecifické aktivity pre ženy 13 5 % 

realizovali sme doplnkové podporné služby starostlivosti o deti pre osoby 

s rodičovskými povinnosťami s cieľom uľahčiť účasť na našich aktivitách 

8 3 % 

realizovali sme špecifické aktivity alebo služby v oblasti prevencie, 

zvyšovania povedomia a/alebo odstraňovania diskriminácie na základe 

pohlavia a rodu 

7 3 % 

realizovali sme špecifický výskum, resp. rodovú analýzu rozdielov medzi 

mužmi a ženami vo vybranej oblasti 

2 1 % 

realizovali sme špecifické aktivity pre matky s deťmi 5 2 % 

realizovali sme špecifické aktivity pre mužov 3 1 % 

realizovali sme špecifické aktivity alebo služby v oblasti prevencie alebo 

eliminácie násilia páchaného na ženách 

3 1 % 

Iné 1 0 % 

realizovali sme špecifické aktivity pre otcov s deťmi 0 0 % 

Otázka: Aké typy aktivít na podporu RODOVEJ ROVNOS I ste zaradili do projektov, ktoré ste realizovali  z 

prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013? 
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Keď sme organizácie roztriedili podľa prístupu k téme rodovej rovnosti na základe 

podporených aktivít, ukázalo sa, že takmer polovica (48 %) sa obmedzila na 

formálne deklarovaný rovný prístup k aktivitám. Až 41% organizácií rodovú rovnosť 

konkrétne aktivitami, ani formálnym prístupom nepodporila a špecifický prístup, t.j. 

aspoň jednu konkrétnu aktivitu uviedlo iba 11 % organizácií. Z uvedeného je zrejmé, 

že ku konkrétnej podpore rodovej rovnosti spomedzi realizovaných intervencií 

s podporou zo štrukturálnych fondov reálne mohla prispieť približne iba 

desatina organizácií zapojených do prieskumu.  

 

Tabuľka č.  52  Organizácie podľa prístupu k HP RP z hľadiska realizovaných 

aktivít.  
Organizácie podľa typu aktivít na podporu RODOVEJ 

ROVNOSTI  (konkrétne/špecifické aktivity vs. formálny 

prístup) 

Bez ohľadu na 

hľadisko 

Bez ohľadu na 

hľadisko 

aktivity v tejto oblasti nerealizovali 98 41 % 

formálny prístup (iba deklarovanie „všetci ľudia mali rovnaké 

šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na pohlavie/rod“) 116 48 % 

realizovali konkrétne aktivity na podporu rodovej rovnosti  

(aspoň 1 alebo viac)
128

 27 11 % 

Spolu 241 100 % 

 

9.3.  Príklady dobrej praxe spomedzi projektov s príspevkom k 

horizontálnej rovnosti príležitostí 

 

Celkovo iba 5 % organizácií spomenulo konkrétne príklady realizovaných 

projektov, ktoré sa týkali problémov rodovej nerovnosti, najmä v oblasti 

výskumu a vývoja, rodového mzdového rozdielu, horizontálnej segregácie. 

 

Vybrané príklady:  

 Propagáciou PhD štúdia na stredných školách formou besied vedeckých pracovníkov a žien – 

študentiek doktorandského štúdia sme dosiahli, že v súčasnosti je v našich odboroch počet žien 

doktorandiek vyšší ako mužov doktorandov. 

 Do nášho projektu ... je zapojených viac žien ako mužov, čo vyplýva z rodovej štruktúry zloženia 

zamestnancov. Projekt prispieva k znižovaniu rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami 

tým, že zvyšovaním vzdelávania pedagogických zamestnancov (väčšina žien) im umožňuje 

zvyšovanie platov v oblasti kreditových príplatkov. 

 V rámci projektu sme aktivity orientovali na mužov – páchateľov násilia na ženách, ktorí dostanú 

prostredníctvom zavádzaných socializačno-edukatívnych programov šancu na zmenu svojho 

správania. Aktivity projektu vychádzali z presvedčenia, že násilie môže byť zastavené iba vtedy, 

ak zastavíme jeho zdroj (t.j. pomôžeme zmeniť násilným mužom ich vzorce správania). 

                                                 
128

 Do tejto kategórie sme zaradili tie organizácie, ktoré uviedli hociktorú zo špecifických, .j. konkrétnych aktivít na podporu 
rodovej rovnosti, aj v kombinácii s formálnym prístupom. Kľúčovým bolo, či uviedli aspoň jednu konkrétnu aktivitu.  
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 Zvyšujú kvalifikáciu žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová 

desegregácia) – účasťou 148 zo 172 zamestnaných žien vo firme na vzdelávacích aktivitách 

projektu. 

 V projektoch boli stanovené kvóty na počet žien zapojených do výskumu. 

 

4 % organizácií riešili podporu zamestnanosti žien, t.j. vytváranie pracovných 

príležitostí pre ženy alebo zlepšovanie zručností pre zvýšenie uplatnenia na trhu 

práce zamerané špeciálne na ženy, prípadne ženy s rodičovskými povinnosťami, či 

ženy z MRK. 2 % organizácií uviedli vo svojich odpovedia výsledky merateľných 

ukazovateľov rodovej rovnosti v rámci ich projektu, so zameraním na novovytvorené 

pracovné príležitosti, resp. pracovné miesta pre ženy a mužov.  

 

Graf č. 66 Prehľad typológie, príklady projektov na podporu rodovej rovnosti  

 
 

 

Najviac organizácií, 40 %, uviedlo, že nerealizovali  projekt na rodovú rovnosť a 8 % 

neodpovedalo. Ďalších 12 % uviedlo odpoveď, ktorá sa nevzťahovala k otázke, resp. 

k téme rodovej rovnosti, alebo uviedli len cieľ projektu, ktorý nemal s témou nič 

spoločné129. Až 29 % organizácií popísalo príklad projektu k rodovej rovnosti len 

všeobecne, že zabezpečujú rovnaký prístup k aktivitám projektu bez ohľadu na rod 

a pohlavie, že je zabezpečená nediskriminácia a rovnosť šancí a nerobia rozdiely pri 

výbere účastníkov a účastníčok do aktivít.  

 

 

                                                 
129

 Príklady: „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska ambulantnej starostlivosti...“; „Rovnosť šancí pre 
znevýhodnené rómske deti predškolského veku a žiakov školského veku, rekonštrukcia budovy ča rekonštrukcia materskej 
školy s kotolňou na biomasu, zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o prácu, práca s miestnou komunitou...“; “V rámci 
ZaSI sme mali stanovené témy v oblasti manažérskych kurzov, jazykových kurzov, kurzov IT,kurzov pre výrobu, kurzov pre 
výrobných zamestnancov. Všetky témy sa stretli s pozitívnym ohlasom, nemáme rebríček úspešnosti.“ 
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Príklady odpovedí:  

 Obnova vedecko-technickej infraštruktúry, ktorú môžu využívať bez rozdielu 

rodovej príslušnosti. 

 Počas riešenia projektu je samozrejmé dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí 

a zásady rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému. 

 Vo všetkých našich činnostiach a projektoch majú rovnaké príležitosti a 

uplatnenie muži aj ženy. Sme v školstve. 

 Pedagógovia zahrnutí do projektu majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti 

a vykonávať výber možností bez obmedzení, ktoré sú dané rodovými rolami ženy 

a muža. V rámci zapojenia pedagógov do implementácie projektu škola 

predchádza všetkým formám diskriminácie a rešpektuje rovnosť pohlaví, rasy a 

vierovyznania. 

 V rámci projektu boli definovanie ciele v oblasti a) účasti na vzdelávaní pre ženy a 

mužov - ktoré sú napĺňané v rámci povolených odchýlok b) aplikovania poznatkov 

získaných v priebehu realizácie projektu - ktoré sú napĺňané v rámci povolených 

odchýlok. Vzhľadom na feminizáciu školstva nie je náročné zabezpečiť rovnosť 

príležitostí z hľadiska rodovej rovnosti. 

 

Vyskytli sa aj odpovede indikujúce negatívny popis: 

 Vzdelávanie bez akýchkoľvek rovností. 

 Projekt Informatizácie - zavedenie elektronických služieb samosprávy pre 

obyvateľov Piešťan, bez ohľadu na rodovú rovnosť. 

 Naša spoločnosť nerobí rozdiely medzi pracovníkmi na základe pohlavia. Na 

niektoré posty sú preferované ženy, pretože sú precíznejšie (napríklad 

laboratórne analýzy). 

 

9.4.  Podpora pri implementácii projektov s príspevkom k horizontálnej 

priorite rovnosť príležitostí v programovom období 2007 - 2013 

 

9.4.1. Využívanie odborných kapacít v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí pri realizácii projektov s príspevkom k HP RP  

 

Na úvod je nutné zdôrazniť, že v dotazníkovom prieskume sme sa obmedzili iba na 

zisťovanie toho, či organizácie majú vlastné odborné kapacity, ktoré pracujú s témou 

rovnosti príležitostí, resp. špecificky s témou rodovej rovnosti. Zaujímali nás teda 

najmä skúsenosti odborných ľudských zdrojov v organizácii pri práci s témou. 

Rezignovali sme na posúdenie konkrétnej úrovne expertízy, nakoľko toto bolo nad 

možnosti dotazníkového prieskumu. V žiadnom prípade nestotožňujeme odborníkov, 

resp. odborníčky, ktorí pracujú s témou RP alebo RR priamo s expertmi, resp. 

expertkami na tému rodovej rovnosti či rovnosti príležitostí.  
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U organizácií, ktoré takéto interné odborné kapacity majú, sme sa pozreli na to, ako 

v projektoch expertízu v oblasti rovnosti príležitostí (či už internú, ale aj externú) 

využívajú pri realizácii projektov s príspevkom HP RP. Ak organizácie nemali 

expertov či expertky, ktoré by pracovali s témou rodovej rovnosti (a ani rovnosti 

príležitostí), overovali sme, či využili aspoň inú formu odbornej podpory pri realizácii 

projektov (napr. externú expertízu).  

Až 140 organizácii (čiže 58 % z celého súboru) uvádza, že v ich organizácii žiadne 

expertky ani experti nepracujú s témou rovnosti príležitostí. Drvivá väčšina z nich 

zároveň uviedla, že nepracujú ani s témou rodovej rovnosti130. Inými slovami, väčšina 

organizácií nemá odborné ľudské kapacity, ktoré by mali skúsenosti s témou rovnosti 

príležitostí. 

Celkovo bol omnoho vyšší podiel organizácií, ktoré uviedli, že experti a expertky v ich 

organizácii nepracujúcu s témou rodovej rovnosti – až 72 % organizácií (t.j. 172 z 

238131). Inými slovami, tri zo štyroch organizácii priznalo, že v ich organizácií žiadne 

expertky ani experti nemajú skúsenosti s témou rodovej rovnosti. Niektoré z týchto 

organizácií však uviedli, že experti a expertky v ich organizácii pracujú s inými 

témami RP. Tak či onak, s témou rodovej rovností pracujú experti a expertky iba v  

28 % organizácií (66 z 238132). Z týchto organizácií najviac (41,8 %) uviedlo iba 1 

osobu, ktorá pracuje s témou rodovej rovnosti, pričom väčšinou ide o ženy (93 %). 

Celkovo viac ako dve tretiny z organizácií, v ktorých expertky a experti pracujú 

s témou rodovej rovnosti, uviedlo, že to neboli viac ako traja ľudia, ktorí pracujú 

s touto témou.  

 

Tabuľka č. 53 Organizácie podľa počtu expertov a expertiek pracujúcich 

s témou rodovej rovnosti  

Otázka: Koľko expertov a 

expertiek v organizácii pracuje s 

témou rodovej rovnosti? 
Počet 

organizácií 

% podiel 

organizácií  

Počet 

ľudí  

Z toho 

ženy   

% podiel 

žien 

Iba 1 osoba pracuje s témou rodovej 

rovnosti  
28 42,4 % 28 26 93 % 

2 ľudia pracujú s témou rodovej rovnosti  10 15,2 % 20 15 75 % 

3 ľudia pracujú s témou rodovej rovnosti  7 10,6 % 21 16 76 % 

4 ľudia pracujú s témou rodovej rovnosti 6 9,1 % 24 16 67 % 

5 ľudí pracuje s témou rodovej rovnosti 3 4,5 % 15 13 87 % 

6 ľudí pracuje s témou rodovej rovnosti  3 4,5 % 18 16 89 % 

7 ľudí pracuje s témou rodovej rovnosti 1 1,5 % 7 6 86 % 

8 ľudí pracuje s témou rodovej rovnosti 2 3,0 % 16 16 100 % 

                                                 
130

 Iba dve organizácie, ktoré uviedli, že nemajú expertov a expertky pracujúce s témou RP uviedli, že majú expertky a expertov 
pracujúcich s témou RR.  
131

 Tri organizácie, ktoré uviedli počty expertov a expertiek pracujúcich s rodovou témou, sme kvôli nekonzistencii museli zo 
súhrnov vylúčiť, pretože uvádzali viac expertov a expertiek v organizácii ako celkové počty ľudí, ktorí pracujú v organizácii.  
132

 Tri organizácie, ktoré uviedli počty expertov a expertiek pracujúcich s rodovou témou, sme kvôli nekonzistencii museli zo 
súhrnov vylúčiť, pretože uvádzali viac expertov a expertiek v organizácii ako celkové počty ľudí, ktorí pracujú v organizácii. 
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10 až 20 ľudí pracuje s témou rodovej 

rovnosti  
4 6,1 % 50 40 80 % 

viac ako 20 ľudí pracuje s témou rodovej 

rovnosti  
2 3,0 % 74 57 77 % 

Spolu 66 100,0 % 273 221 81 % 

 

Celkovo v týchto 66 organizáciách s témou rodovej rovnosti pracuje 273 expertov 

a expertiek, pričom v 80 % z nich (221) sú ženy. Celkovo v týchto organizáciách 

pracuje 22 880 ľudí (z nich 8754 boli ženy)133, t.j. tí, čo pracujú s témou rodovej 

rovnosti nepredstavujú viac ako 1,2 % z celkových ľudských zdrojov (resp. v prípade 

žien, 2,5 % z ľudských zdrojov – žien pracuje s témou rodovej rovnosti).   

Bližšie skúmanie ukázalo, že viac ako polovica z organizácií, ktoré uviedli, že ich 

expertky a experti pracujú s témou rodovej rovnosti, využívajú pri realizácii projektov 

s prínosom k HP RP najmä interné expertné kapacity. Celá jedna štvrtina z nich však 

uviedla, že expertízu na podporu rovností príležitostí nevyužíva a ďalších 15 % ju 

využíva len okrajovo. To naznačuje, že expertky a experti pracujúci s témou rodovej 

rovnosti sú organizáciami využívaní len čiastočne.  

 

Tabuľka č. 54  Využitie expertízy organizáciami, ktoré uviedli, že ich experti 

a expertky pracujú s témou rodovej rovnosti  
Otázka: O akú formu odbornej podpory a expertízy sa organizácie 

opierali pri realizácii projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 

rovnosť príležitostí (RP)? 

Počet 

organizácií 

% podiel 

organizácií 

odbornú podporu a expertízu sme pri projektoch na podporu rovnosti 

príležitostí nevyužili  17 
26 % 

odbornú podporu a expertízu sme pri projektoch na podporu rovnosti 

príležitostí využili len okrajovo 10 
15 % 

využili sme/využívame najmä interné kapacity 35 53 % 

využili sme/využívame najmä externé kapacity 10 15 % 

využili sme/využívame inú podporu 3 5 % 

Iné: Príručka pre uplatňovanie princípu Rovnosti príležitostí ako HP 2 3 % 

Spolu 66 n/a 

Z toho kombinácie 
134

 9 n/a 

Skúmanie toho, ako konkrétne sa využíva odborná podpora ľudí s expertízou 

v oblasti RP v organizáciách, ktoré uviedli, že majú ľudí, ktorí pracujú s rodovou 

rovnosťou, ukázalo podobne ako predošlá tabuľka, že takmer 41 % odbornú podporu 

v oblasti rovností príležitostí nevyužíva. Takmer polovica týchto organizácií využila 

expertízu v oblasti RP najmä pri príprave projektového zámeru (48,5 %), necelá 

pätina uviedla, že expertízu využíva aj pri implementácii špecifických aktivít 

zameraných na RP, prípadne priamo využíva týchto ľudí ako odborných garantov, 

resp. garantky vybraných aktivít zameraných na rovnosť príležitostí. Necelých 14 % 

                                                 
133

 Spočítali sme iba počet ľudí v organizáciách, ktoré uviedli aspoň 1 človeka pracujúceho s rodovou témou.  
134

 Najčastejšie sa využila kombinácia interných a externých kapacít (4 x), kombinácie okrajového využitia expertízy a interných 
kapacít (4 x) a okrajové využitie expertízy v kombinácii s inou podporou (1 x).  
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využíva túto odbornú podporu na uľahčenie prístupu k znevýhodneným cieľovým 

skupinám. Celkovo štvrtina týchto organizácií využíva túto odbornú podporu na 

kombináciu vyššie uvedených aspektov.  

 

Tabuľka č. 55  Konkrétne expertízy organizácií, ktoré uviedli, že ich experti 

a expertky pracujú s témou rodovej rovnosti  
Na čo využívate, resp. ste využili v projektoch odbornú podporu 

ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí? 

Počet 

organizácií 

% podiel 

organizácií 

podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sme nevyužili 27 40,9 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä pri príprave projektového 

zámeru, resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
32 48,5 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä ako odborných garantov, 

resp. garantky vybraných aktivít zameraných na rovnosť príležitostí 
12 18,2 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä priamo pri implementácii 

špecifických aktivít zameraných na rovnosť príležitostí  
12 18,2 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä aby nám uľahčili prístup k 

znevýhodneným cieľovým skupinám  
9 13,6 % 

Celkový počet organizácií 66 66 

Z toho uviedli kombinácie  17 17 

 

Príklad dobrej praxe:  

Organizácia uviedla celkovo 18 ľudí, z toho 11 žien, ktoré pracujú s témou rodovej 

rovnosti. Títo ľudia sa podieľajú na celkovom počte ľudí, ktorí pôsobia v ich 

organizácii až 16 %. Organizácia využíva ako interné, tak aj externé kapacity, ktoré 

zapája nielen do prípravy projektových zámerov, ale aj ako odborných garantov, 

resp. garantky aktivít na podporu RP, prípadne na uľahčenie prístupu k cieľovým 

skupinám. 

 

O akú formu odbornej podpory a expertízy ste sa opierali pri realizácii 

projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí (RP)? 

Interné kapacity využívame najmä pri operatívnych problémoch pri zabezpečení 

rovnosti príležitostí a pri stanovovaní cieľov projektov v súlade so Stratégiou inklúzie 

organizácie a externé kapacity sme využili pri expertných podkladoch pre tvorbu 

metodík vzdelávania a výskumoch. 

 

Na čo využívate, resp. ste využili v projektoch odbornú podporu ľudí s 

expertízou v oblasti rovnosti príležitostí? 

 využívame, resp. využili sme ich najmä pri príprave projektového zámeru, 

resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok,  

 využívame, resp. využili sme ich najmä aby nám uľahčili prístup k 

znevýhodneným cieľovým skupinám,  

 využívame, resp. využili sme ich najmä ako odborných garantov, resp. 

garantky vybraných aktivít zameraných na rovnosť príležitostí 
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Na porovnanie sme vyčlenili skupinu organizácií, ktorých odborníci a odborníčky 

nepracovali s témou rodovej rovnosti a ani rovnosti príležitostí, teda nemajú žiadne 

interné kapacity. Chceli sme si overiť, či sa takéto organizácie pri realizácii projektov 

s HP RP spoliehajú aspoň na externú kapacitu. Z týchto celkovo 138 organizácií (t.j. 

také, ktoré nemajú medzi svojimi expertmi a expertkami ľudí, ktorí by pracovali 

s témou rodovej rovnosti a ani rovnosti príležitostí), väčšina (62 %) uviedla, že ani 

nevyužili podporu ľudí s expertízou v oblasti RP (85 z 138) pri realizácii projektov 

s príspevkom k HP RP (t.j. ani externú expertízu nevyužili). Pri dopytovaní sa na 

konkrétne využitie odbornej podpory ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sa 

ukázalo, že priamo v projektoch odbornú podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti 

príležitostí nevyužilo až 79 % (109 z 138) z týchto organizácií, ktoré nemajú ani 

vlastných odborníkov či odborníčky, čo by pracovali s témou rodovej rovnosti a ani 

s témou rovnosti príležitostí. Z celkového počtu zapojených organizácií do prieskumu 

prijímateľov predstavujú tieto organizácie viac ako tretinu organizácií (35 %). Je 

otázkou, ako kvalitne môžu uplatňovať HP RP v rámci realizácie svojich projektov 

tieto organizácie, ktoré nemajú vlastne interné kapacity so skúsenosťami v tejto 

oblasti a ani nevyužívajú inú formu podpory, napr. formou externých kapacít.  

 
 

9.4.2. Vnímanie a využívanie podpory zo strany RO/SORO pri uplatňovaní HP 

RP  

 

V procese hodnotenia žiadostí o finančnú podporu bolo medzi hodnotiace kritériá 

zaradené aj kritérium prínosu k horizontálnej priorite rovnosti príležitostí (HP RP). 

Overovali sme medzi respondentmi a respondentkami, ako vnímajú bodové 

hodnotenie za príspevok k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí. Traja zo štyroch 

(78 %) nevedelo odpovedať na otázku, či je hodnotiace kritérium za rovnosť 

príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, pretože im nie je známy podiel 

bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti celkovému počtu bodov. 

Z ostatných ho väčšina považuje za adekvátne (16 % z celkového súboru). Tieto 

zistenia indikujú, že organizácie alebo osoby, ktoré dotazník vypĺňajú, nevedia, koľko 

bodov môžu dostať za kritérium rovnosti príležitosti. Otázkou ostáva, či je to preto, že 

títo ľudia projekt nepripravovali, resp. či táto informácia nebola dostupná, alebo tí, čo 

odpovedali, neprikladali kritériu dostatočný význam. Prekvapením je aj to, že väčšina 

z ostatných považuje bodové hodnotenie za adekvátne, pričom analýza výziev 

ukázala, že v OP ZaSI, OP V a OP VaV bol vo väčšine prípadov podiel bodov, ktoré 

mohol projekt získať za HP RP, na veľmi nízkej, takpovediac až symbolickej úrovni.  
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Graf č. 67 Vnímanie hodnotiaceho kritéria HP RP  
 

 

Pri otázke, či inštrukcia k samohodnoteniu príspevku k HP RP zrozumiteľne 

objasňuje otázky rodovej rovnosti, polovica respondentov súhlasila, alebo skôr 

súhlasila (51%). Nesúhlasilo, alebo skôr nesúhlasilo 10 %, ale  dosť významná časť 

respondentov a respondentiek (39 %) nevedela túto skutočnosť posúdiť.   
 

Graf č. 68 Vnímanie zrozumiteľnosti inštrukcie k samohodnoteniu HP RP 

v otázkach rodovej rovnosti  

 
 

Ľudia, ktorí nevedeli túto skutočnosť posúdiť, mohli voliť „neviem posúdiť” aj 

vzhľadom na to, že inštrukcia rodové aspekty vôbec neuvádzala. Ako ukázala 

analýza podpornej dokumentácie vybraného súboru výziev, v troch OP v OP ZaSI, 
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OP V a OP VaV rodové aspekty jednoznačne objasnené v mnohých výzvach neboli. 

Naopak, je teda prekvapením, že až 51 % súhlasí s tým, že sú otázky rodovej 

rovnosti objasnené zrozumiteľne. To by mohlo naznačovať, že respondenti, resp. 

respondentky nemusia vnímať adekvátne kvalitu, resp. kvalitu podpornej 

dokumentácie v tejto oblasti. 
 

9.4.3. Vnímanie a využívanie príručky HP RP  

 

Viac ako polovica respondentov a respondentiek uviedla, že pozná Príručku pre 

uplatňovanie HP rovnosť príležitostí (58 %).  Štvrtina  (25 %) ju využila pri príprave 

viacerých častí projektového zámeru (ciele, aktivity, ukazovatele). Podobne necelá 

štvrtina (24%) ju využilo len špecificky pri popisovaní príspevku k rovnosti príležitostí 

v žiadosti o NFP v časti 15D. Celkovo iba 12 % uviedlo, že príručku využívajú pri 

implementácii projektov a 3 % pri plánovaní rôznych projektov nezávisle na 

štrukturálnych fondoch.  

 

Graf č. 69 Využívanie príručky HP RP  

 
 

Z tých, ktorí ju poznajú, dosť významný podiel z nich (28 %) priznalo, že príručku 

vôbec nevyužila (39 z 139).   

Ľudia, čo poznali príručku, vo väčšine prípadov hodnotili viaceré aspekty príručky 

pozitívne. Presnejšie 72 % z tých, čo príručku poznajú, súhlasí, resp. skôr súhlasí 

s tým, že príručka je zrozumiteľná, 69 % súhlasí, resp. skôr súhlasí s tým, že bola 

prakticky použiteľná, a 65,5 % súhlasí, či skôr súhlasí s tým, že príručka 

zrozumiteľne objasňovala otázky rodovej rovnosti. Viac ako štvrtina však v tejto 

otázke aj váhala (t.j. nevedeli posúdiť, či príručka rodové aspekty zrozumiteľne 

objasnila). Pozitívnym zistením je, že zanedbateľné množstvo ľudí hodnotilo príručku 

nesúhlasne v týchto aspektoch.  

 

  

58% 

42% 

Znalosť Príručky pre uplatňovanie HP RP 

Áno Nie
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Graf č. 70 Ako tí, čo poznali príručku HP RP, hodnotili jej aspekty (Vzorka 139) 

 
 

 

Tabuľka č. 56 Ako tí, čo poznali príručku HP RP, hodnotili jej aspekty (Vzorka 139) 

Ako by ste ohodnotili nasledovné aspekty 

príručky pre uplatňovanie horizontálnej 

priority rovnosť príležitostí? 

Skôr súhlasím, 

resp. súhlasím 

Neviem 

posúdiť 

Skôr 

nesúhlasím, 

resp. nesúhlasím 

jazyk príručky bol ľahko zrozumiteľný 100 28 11 

príručka bola prakticky použiteľná 96 35 8 

príručka zrozumiteľne objasňovala otázky rodovej 

rovnosti 
91 40 8 

 

9.5.   Priority v oblasti rovnosti príležitostí do budúcnosti 

 

Za témy, ktoré by si podľa respondentov a respondentiek v budúcom programovom 

období zaslúžili, aby sa im venovala vysoká priorita, väčšina respondentiek 

a respondentov považuje najmä otázky v oblasti participácie žien na trhu práce (64 

%), vrátane rovného odmeňovania (66 %) a odstraňovania bariér v kariérnom 

postupe žien (60 %), či podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života (66 

%) a podpory rovnomerného zdieľania starostlivosti o deti medzi mužmi a ženami (53 

%). Vysokú prioritu väčšina pripísala aj prevencii a eliminácii násilia páchaného na 

ženách (64 %) a znižovaniu rizika chudoby u žien, najmä vo vyššom veku a u 

osamelých matiek (64 %). 

Menej ako polovica by vysokú prioritu dala témam: odstraňovanie prekážok pre 

uplatnenie žien/mužov v odvetviach s ich nízkym zastúpením (horizontálna rodová 

segregácia) (49 %), prevencii a eliminácii rodových stereotypov vo výchove 

a vzdelávaní (47 %), prevencii a eliminácii prejavov sexizmu a rodových stereotypov 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

jazyk príručky bol ľahko zrozumiteľný

príručka bola prakticky použiteľná

príručka zrozumiteľne objasňovala otázky
rodovej rovnosti

Vnímanie príručky HP RP 

Skôr súhlasím, resp. súhlasím Neviem posúdiť Skôr nesúhlasí, resp. nesúhlasím
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v médiách (42 %), prevencii a eliminácii sexuálneho obťažovania na pracovisku (39 

%). 

Nízku prioritu prisúdila približne 1 zo 4 osôb  celkovo 6 témam: odstraňovanie 

prekážok pre uplatnenie žien/mužov v odvetviach s ich nízkym zastúpením 

(horizontálna rodová segregácia) (26 %), prevencia a eliminácii sexuálneho 

obťažovania na pracovisku 25 %, podpore rovnomerného zdieľania starostlivosti o 

deti medzi mužmi a ženami 25 %, prevencii a eliminácii rodových stereotypov vo 

výchove a vzdelávaní, prevencii a eliminácii prejavov sexizmu a rodových 

stereotypov v médiách (obe po 24 %).  

Hoci podiel ľudí, ktorí niektoré témy nevedeli posúdiť, bol vo všeobecnosti nízky, 

v prípade štyroch tém váhala najmenej pätina až štvrtina ľudí. Išlo o témy prevencia 

a eliminácia sexuálneho obťažovania na pracovisku (25 %), prevencia a eliminácia 

prejavov sexizmu a rodových stereotypov v médiách (24 %), prevencia a eliminácia 

rodových stereotypov vo výchove a vzdelávaní (20 %), podpora rovnomerného 

zdieľania starostlivosti o deti medzi mužmi a ženami (20 %).  
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Graf č.71 Prioritné témy rodovej rovnosti  

 

 

Ľudí, ktorí by nepripísali žiadnu prioritu vybraným témam, bolo zvyčajne menej ako 

10 % pri väčšine tém. V prípade dvoch tém si najmenej jeden z desiatich 

respondentov, resp. respondentiek myslí, že by nemali mať „žiadnu prioritu“. Išlo o 

prevenciu a elimináciu sexuálneho obťažovania na pracovisku a prevenciu 

a elimináciu prejavov sexizmu a rodových stereotypov v médiách (obe po 11 %).  

 

Celkovo možno konštatovať, že ľudia v prieskume vo väčšej miere prisudzovali 

témam rodovej rovnosti vysokú prioritu, prípadne nízku prioritu. Žiadnu prioritu 

prisudzovali len v obmedzenej miere. To indikuje, že pre väčšinu z nich sú problémy 

spojené s rodovými nerovnosťami témami, ktoré by mali zohrávať významné miesto 

v budúcom programovom období.  
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Približne 4 % organizácií navrhlo aj ďalšie témy, ktoré by si v oblasti rodovej rovnosti 

zaslúžili osobitnú pozornosť. V niektorých prípadoch išlo o upresnenie tém, ktoré už 

boli predmetom posudzovania vyššie, ale objavili sa aj špecifické rodové témy, ktoré 

súvisia najmä s opatreniami zosúľaďovania pracovného a rodinného života pre 

viacnásobne znevýhodnené skupiny, a to napríklad:  
 Témy, ktoré súvisia s diskrimináciou nízkopríjmových rodín žien s vysokopríjmovými rodinami, 

témy, ktoré súvisia so sociálnou exklúziou žien a ich rodín a témy súvisiace s neustálym 

zadlžovaním sa. 

 Vysoký podiel žien v nízkopríjmových zamestnaniach, resp. najnižšie sú hodnotené a 

odmeňované zamestnania s vysokým podielom zamestnanosti žien. 

 Podpora osamelých rodičov, možnosť práce z domu. 

 Vytvorenie podmienok (fin., pracovných) na výchovu a starostlivosť o deti, ako aj na realizáciu 

pracovných aktivít. 

 Znižovanie rizika chudoby u žien, najmä vo vyššom veku a u osamelých matiek. 

 Rodová rovnosť by mala byť podporovaná skôr nepriamo, napr. novými prístupmi k 

vzdelávaniu, nemala by byť presadzovaná plošne tam, kde to nie je možné. 

 Skôr ide o špecifikáciu jednotlivých priorít. Napr. nevidím takú potrebu v odstraňovaní 

prekážok pre uplatnenie žien/mužov v odvetviach s ich nízkym zastúpením všeobecne, ale v 

nejakých konkrétnych odvetviach: napr. pri percentuálnom rozložení mužov a žien v školstve, 

je zarážajúce, ako málo žien je v riadiacich funkciách. Ak je problémom sektora, že má málo 

mužov, tak pri riadiacich funkciách je pomer opačný. Odporúčanie smeruje k podrobnejšej 

analýze problémov a špecifickejším výzvam na predkladanie projektov, s príspevkom k tejto 

(aj ostatným) prioritám. 

 Prevencia a eliminácia hlavne domáceho násilia páchaného na ženách, vytvorenie služieb pre 

obete domáceho násilia. 

 

 

Ojedinele (2 %) sa však objavili aj návrhy, ktoré nabádali k opatreniam či postupom, 

ktoré vychádzajú z rodovo stereotypného prístupu, resp. podceňovania problémov 

v oblasti rodovej nerovnosti. 

 Ak sa jedná o konkurz na akúkoľvek pracovnú pozíciu, mala by byť vybraná osoba s 

najlepšími výsledkami bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu a náboženstvo. Tzv. pozitívna 

diskriminácia v skutočnosti diskriminuje tých schopnejších na základe umelých kritérií, napr. 

keď osoba nemôže zastávať určitú pozíciu iba preto, že nepatrí k menšine, k postihnutým a 

pod. 

 Posilnenie úlohy živiteľa rodiny. 

 Témy rodovej rovnosti sú otázkou pre špecifické projekty. Konkrétne naša škola by 

potrebovala projekt pre nové šatne, školské lavice a stoličky. Tej novej stoličke je úplne jedno, 

či na nej sedí študent, alebo študentka. Asi máme na našej škole šťastie, že problém rodovej 

rovnosti som doteraz nevnímala ako problém. 
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9.6. Základná demografia osôb, ktoré prispeli do prieskumu  

 

Dotazník vyplnilo z prijímateľských organizácií 57 % žien a 37 % mužov. Ostatní 

nechceli uviesť pohlavie.  

Najviac ľudí bolo vo veku 46 až 55 rokov (30 %), vo veku 25 – 35 rokov (24 %) a  35 

až 45 rokov (21 %). Viac ako 56 rokov uviedlo 18 % respondentov/tiek.  

Väčšina uviedla vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (65 %) a až 16 % malo VŠ 

vzdelania tretieho stupňa a vyššie.  

Väčšina respondentiek a respondentov pracuje pre organizáciu dlhodobo. Viac ako 5 

rokov pracuje pre organizáciu 77 % z nich a ďalších 11 % 4 až 5 rokov. 

Senzomotorické alebo zdravotné postihnutie uviedlo 5 % osôb, ktoré vyplnili 

dotazník. Až 7 % ľudí uviedlo, že majú iné znevýhodnenie (uvádzali napr. menšinovú 

sexuálnu orientáciu, vek, rodové nerovnosti).  

Dominujú osoby so slovenskou národnosťou (87 %), 6 % uviedlo maďarskú, a 3 % 

inú. Rómsku národnosť neuviedol žiadny respondent/respondentka.  

Čo sa týka pozície osoby, ktorá vyplnila dotazník, tak v 29 % išlo o riadiacu 

pozíciu (riaditelia/riaditeľky, stredný manažment, vedúce/ci odborov, oddelení) a v 26 

% nižšiu administratívnu pozíciu (asistenti/asistentky, referenti/referentky, 

pedagógovia/pedagogičky, odborná pozícia). V 21 % dotazník vyplnil/vyplnila 

projektový manažér/manažérka, v 4 % ekonóm/ekonómka a v 3 % starosta/starostka 

obce. 17 % respondentov/respondentiek neuviedlo alebo nechcelo uviesť pozíciu.  

 

Graf č. 72 Zaradenie respondentov a respondentiek v organizácii  
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X.  Hodnotiace otázky,  kľúčové zistenia, závery a odporúčania 

 

10.1  Téma 1.1: Zhodnotenie výsledkov implementácie cieľov 

a špecifických cieľov  HP RP zameraných na rodovú rovnosť z hľadiska 

plnenia merateľných ukazovateľov a kvality realizovaných projektov  

 

10.1.1.  Napĺňanie cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť  

 

Hodnotiace otázky:  

 

Aké sú výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť 

v operačných programoch?  

Sú tieto ciele dosiahnuteľné?  

 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Výsledky vo väčšine všetkých cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť 

v rámci OP boli slabé, vzhľadom k tomu, že buď prispievali k udržiavaniu 

status quo, resp. mohli prispieť k prehlbovaniu rodových rozdielov v rámci 

cieľov rodovej rovnosti. Zároveň boli limitované možnosti vyhodnotiť ich, 

vzhľadom na dostupné údaje, chýbajúce zadefinované cieľové hodnoty a 

 rôznorodosť metodík monitorovania. Na výsledky cieľov rodovej rovnosti vo 

všeobecnosti skôr pôsobili externé faktory celkového vývoja v spoločnosti, 

ako by boli  priamym dôsledkom realizovaných intervencií zo strany OP. 

Dosiahnuteľnosť týchto cieľov bola od začiatku pravdepodobne 

nadhodnotená, aj vzhľadom na to, že väčšina programov nebola nastavená tak, 

aby na podporu špecifických cieľov rodovej rovnosti vyvinula konkrétne 

špecifické opatrenia, resp. aktivity.   

 

ZISTENIE Č. 1) Výsledky v oblasti cieľov rodovej rovnosti na úrovni OP 

zachovávali status quo, resp. mohli prehĺbiť rodové rozdiely najmä v oblasti 

zamestnanosti (cieľ 1.1 rodovej rovnosti).   

Objasnenie: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov boli vo viacerých 

oblastiach v neprospech žien, s nižším podielom žien napr. v oblasti vytvorených 

pracovných miest, alebo v oblasti výskumu a vývoja.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy OP): Ukazovateľ výsledku na úrovni NSRR (graf č. 22) “Počet 

vytvorených pracovných miest obsadených ženami alebo mužmi“ dosiahol v roku 2013 hodnotu 

20 816 vytvorených pracovných miest obsadených ženami a 26 596 mužmi. Podiel žien bol teda nižší, 

a to 44,5 %. Ukazovateľ dopadu Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami alebo 

mužmi dosiahol na úrovni NSRR hodnotu 467,5 vytvorených pracovných miest obsadených ženami 

a 636 mužmi. Podiel žien bol teda tiež nižší, a to 42,4 %.  
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Podobný podiel dosiahli ženy aj na počte pracovných miest vytvorených v rámci OP, ktoré ich 

sledovali. Najviac pracovných miest bolo vytvorených v rámci OP ZaSI, tam bol podiel žien na nich 

ešte mierne nižší, a to 43,6 %. Nižší podiel na pracovných miestach dosiahli ženy v štyroch OP (OP 

ZaSI, OP KaHR, OPIS a OP BK), išlo o OP, kde vznikalo najviac pracovných miest. Vyšší podiel 

dosiahli ženy v piatich OP (OP VaV, OP ŽP, OPZ, ROP, OPTP), kde počty vytvorených miest boli 

výrazne nižšie. Vytvorené pracovné miesta sú jedným z kľúčových merateľných ukazovateľov 

v štrukturálnych fondoch. Vzhľadom na nižší podiel žien na zamestnanosti, ich menšie zastúpenie na 

vytvorených pracovných miestach môže indikovať skôr zachovávanie status quo. Hlavne OP ZaSI, 

v ktorom vzniklo najviac miest a najväčšou mierou má prispievať k rodovej rovnosti, nižším 

zastúpením žien neprispel dostatočne k cieľom rodovej rovnosti, špecificky k cieľu 1.1.  

 

ZISTENIE Č. 2) Niektoré ciele rodovej rovnosti vôbec neboli napĺňané, 

merateľné ukazovatele, ktoré ich mali sledovať, boli na úrovni OP nulové, resp.  

v rámci monitorovacieho systému chýbali merateľné ukazovatele, ktoré by ich 

mohli sledovať. Čiže viaceré z nich nie sú dosiahnuteľné.  

 

Objasnenie: V rámci viacerých OP vykazovali niektoré merateľné ukazovatele 

vzťahujúce sa k rodovej rovnosti nulové hodnoty najmä v oblasti zosúladenia 

pracovného a rodinného života, ale aj v oblasti riešenia násilia páchaného na ženách 

a sledovania využívania výsledkov projektov podľa pohlavia/v rôznych sektoroch.  

Niektoré ciele, ako napr. v oblasti rodového mzdového rozdielu a vertikálnej 

a horizontálnej rodovej segregácie nemali zadefinované merateľné ukazovatele, 

resp. sa sledovali len na úrovni kontextu (v rámci výročných správ), čo sa mohlo 

prejaviť aj na ich celospoločenských výsledkoch.  

 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy výsledkov OP): V rámci OP ZaSI ukazovatele dopadu Počet osôb s 

rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a 

zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní ženy a muži, Počet zamestnávateľov zúčastnených na 

projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku a 

Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch sa do roku 

2013 vôbec nenapĺňali.  

V rámci OP V ukazovateľ dopadu počet žien a mužov využívajúcich výsledku je k roku 2013 nulový.  

V rámci OP VaV ukazovateľ výsledku počet výskumníkov do, aj nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť 

do slovenských organizácií výskumu a vývoja – ženy a muži,  vykazuje celé obdobie nulové počty.  

V rámci OP BK medzi ukazovatele bol zaradený aj ukazovateľ Počet podporených začínajúcich MSP 

– “start-ups”, ktorý dosiahol hodnotu 3 v roku 2013, nie je však známy podiel žien štatutárnych 

zástupkýň.  

V rámci OP D nie sú k dispozícii merateľné ukazovatele výsledku a dopadu rodovej rovnosti napriek 

tomu, že má prispievať k cieľu 1.1. 

Zistenia z analýzy kontextových merateľných ukazovateľov: V roku 2013 (graf č.7) dosiahol rodový 

mzdový rozdiel v neupravenej forme
135

 na Slovensku hodnotu 21,5 %, oproti roku 2006 ide o zníženie 

len o 0,5 %. Najnižší bol rodový mzdový rozdiel v roku 2010, a to 19,6 %. V porovnaní s priemerom 

EÚ – 28, kde rodový mzdový rozdiel predstavoval v roku 2013 16,4 %, Slovensko zaostáva o viac ako 

5 %. Pritom v EÚ ako celku došlo v sledovanom období k jeho zníženiu o 1,6 % (tabuľka č. 13 príloha 

                                                 
135

 Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme predstavuje rozdiel v hodinových zárobkoch žien a mužov. Jednak sa dotýka 
nerovnakého odmeňovania žien na rovnakých pozíciách, ale tiež aj koncentrácie žien v zle platených sektoroch a pozíciách (nie 
manažéskych). Prispieva k ekonomickej závislosti žien od mužov, ale aj sociálneho systému.  
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č.5). Síce došlo k naplneniu trendu zníženia rodového mzdového rozdielu, ale zdá sa, že situácia sa 

v posledných rokoch po ekonomickej kríze opäť zhoršuje, čiže výkyv smerom nadol mohol byť 

spôsobený tým, že skôr poklesli mzdy v sektoroch, kde prevládajú muži, akoby rástli mzdy 

v sektoroch, v ktorých prevládajú ženy. 

Ženy aj v roku 2013 prevládali (podľa ISCD) najmä v štyroch ekonomických sektoroch, a to 

vzdelávanie (78,5 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (84 %) a činnosti domácností ako 

zamestnávateľov (94,3 %). Oproti roku 2008 nedošlo k výrazným zmenám, oblasť vzdelávania mala 

78,7 % podiel žien (zníženie o 0,2 %), oblasť zdravotníctva a sociálnej pomoci 82 % (tu nastalo 

dokonca zvýšenie o 2 %) a oblasť činností domácností ako zamestnávateľov 98,2 % (tu nastalo 

zníženie približne o 4 %). Ďalšími oblasťami, v ktorých prevládajú ženy, sú finančné a poisťovacie 

služby, ubytovacie a stravovacie služby, veľkoobchod a maloobchod  (tabuľka č. 14 príloha č.5).  

Muži v roku 2013 prevládali (podľa ISCD) najmä v ekonomických sektoroch, ako priemyselná výroba 

(67,3 %), stavebníctvo (94,8 %) a informácie a komunikácia (76 %). Ako vidno z grafu, oproti roku 

2008 tiež nedošlo k výrazným zmenám, oblasť priemyselnej výroby mala 63,6 % podiel mužov (došlo 

dokonca k zvýšeniu o takmer 4 %), oblasť stavebníctva 94,6 % (došlo k zvýšeniu o 0,2 %) a oblasť 

informácií a komunikácie 68 % (došlo k zvýšeniu až o 8 %). Ďalšími oblasťami, v ktorých prevládajú 

muži, sú ťažba a dobývanie, doprava a skladovanie, ako aj poľnohospodárstvo (tabuľka č. 15 príloha 

č.5).  

 

10.1.2.  Odklon od plnenia cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť  

 

Hodnotiace otázky:  

Existuje odklon v rámci plnenia cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť na 

úrovni operačných programov?  Ak áno, čo je jeho príčinou? 

 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď): 

Odklon bol identifikovaný vo väčšine/všetkých cieľoch HP RP zameraných na 

rodovú rovnosť, resp. sa nedal zistiť. Príčiny tohto stavu vidíme najmä v tom, 

že v rámci OP neboli zadefinované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov 

rodovej rovnosti, chýbala najmä previazanosť relevancie cieľov rodovej 

rovnosti na oprávnené aktivity OP.  

 

ZISTENIE Č. 3) V rámci OP neboli zadefinované cieľové hodnoty merateľných 

ukazovateľov rodovej rovnosti, takže nebolo možné zistiť reálny odklon.   

Objasnenie: V programových dokumentoch OP vo veľkej miere neboli zadefinované 

cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP vrátane rodovej rovnosti 

z hľadiska relevantných cieľov HP RP. Podobne tieto cieľové hodnoty nie sú 

zadefinované ani v SKI HP RP, tak ako cieľové hodnoty kontextových merateľných 

ukazovateľov HP RP, kde boli naznačené len trendy ich zlepšenia. Je to 

pravdepodobne preto, že tieto hodnoty je komplikované stanoviť a relevancia cieľov 

HP RP sa určovala až po schválení všetkých programových dokumentov OP.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z výsledkov OP): Z merateľných ukazovateľov je v Programovom manuáli 

členený podľa pohlavia len ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest a v niektorých 
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opatreniach sa sledujú kontextové ukazovatele ako miera zamestnanosti, nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti podľa pohlavia a rodový mzdový rozdiel, miera rizika chudoby členená 

podľa rodu/pohlavia.  

V rámci programového manuálu OP V sa uvádza, že ukazovatele stanovené v rámci jednotlivých 

opatrení sa budú sledovať aj podľa pohlavia, výročné správy OP V však takéto členenie neuvádzajú, 

známy je len počet osôb, ktoré boli zapojené podľa pohlavia, z ktorého nie je možné určiť vzťah 

k jednotlivým ukazovateľom v programovom manuáli. Neboli určené ich cieľové hodnoty.  

V rámci OP VaV z merateľných ukazovateľov sú sledované podľa pohlavia Počet vytvorených 

pracovných miest pre výskumníkov podľa pohlavia, ktorý však dosiahol hodnotu za celé obdobie 1 

a Počet výskumníkov, ktorí majú z poskytnutej podpory prospech. Tento druhý ukazovateľ sa však vo 

výzvach neuvádzal.  

Zistenia z analýzy merateľných kontextových ukazovateľov: Vo vzťahu k druhému podcieľu rodovej 

rovnosti 1.5, ktorý sa zameriava na dostupnosť služieb násilia páchaného na ženách, nie je možné 

identifikovať jednoznačnú súvzťažnosť so zvolenými merateľnými ukazovateľmi HP RP. Oficiálne nie 

sú dostupné štatistiky, ktoré by dostupnosť takto špecifických služieb sledovali. Z monitoringu 

poskytovateľov služieb vyplýva, že na Slovensku chýba odhadom 457 miest pre ženy zažívajúce 

násilie v špecializovaných ženských bezpečných domoch, čo predstavuje dve tretiny absentujúcej 

kapacity.  

 

ZISTENIE Č. 4) Špecifické ciele HP RP vzťahujúce sa k rodovej rovnosti stáli na 

okraji pozornosti projektov, ktoré realizovali projekty s príspevkom k HP RP.  

 

Objasnenie: Väčšina projektov sa na špecifické ciele HP RP vo svojom projektovom 

zámere primárne vôbec nepreviazala a aj medzi projektami, ktoré nejakú 

previazanosť k cieľom HP RP uvádzali, boli len veľmi málo zastúpené projekty, ktoré 

by sa priamo hlásili k cieľom HP RP v oblasti rodovej rovnosti. 

 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy projektov): Previazanosť projektov na konkrétne ciele HP RP bola 

limitovaná. Väčšina projektov neuvádzala žiadne prepojenie na špecifické ciele  HP RP (74 projektov, 

resp. 82 %). Medzi ostatnými projektami (16 projektov, 18 %), v ktorých sme identifikovali 

previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, bolo  7 projektov (8 %), ktoré uvádzali prepojene na ciele 

HP RP výlučne/primárne z oblasti rodovej rovnosti. Jeden projekt uviedol prepojenie na viac cieľov 

rovnosti príležitostí, zahŕňajúc aj ciele z oblasti rodovej rovnosti. V prípade dvoch projektov sme 

identifikovali prepojenie na ciele HP RP čiastočne, t.j. zameranie projektu deklarovalo zameranie, 

ktoré sa približovalo k formulácii konkrétnych cieľov HP RP so zameraním na rodovú rovnosť, ale 

nešlo o jednoznačné prepojenie. Ďalších 6 projektov uviedlo prepojenie na iné ciele HP RP, neboli 

medzi nimi však ciele súvisiace s rodovou rovnosťou. Celkovo tak nejakú previazanosť na ciele HP 

RP vzťahujúcu sa k rodovej rovnosti uvádzalo iba 10 projektov, čo predstavuje iba 11 % z projektov, 

ktoré sme podrobili hĺbkovej analýze. 
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10.1.3.  Kvalita projektov z hľadiska cieľov HP RP zameraných na rodovú 

rovnosť  

 

Hodnotiace otázky:  

Aká je kvalita projektov z hľadiska cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť? Sú 

identifikované aktivity a opatrenia dostatočné a adekvátne na zabezpečenie plnenia 

cieľov HP RP v oblasti rovnosti mužov a žien? Aké sú problémy? 

 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Kvalita projektov z hľadiska podpory cieľov HP RP zameraných na rodovú 

rovnosť je nízka. Vo väčšine projektov absentuje adekvátne zohľadnenie 

hľadiska rodovej rovnosti, čo ma následne vplyv na to, že väčšina prijímateľov 

nezaradila do svojich projektov vyrovnávacie/pozitívne aktivity ani opatrenia 

dostatočné na zabezpečenie plnenia cieľov HP RP v oblasti rovnosti mužov 

a žien. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tendenciu dominovať mali 

projekty, ktoré sa obmedzovali na pasívny, t.j. formálny nediskriminujúci 

prístup k podpore rovnosti príležitostí, vrátane podpory rodovej rovnosti.  

 

ZISTENIE Č. 5) Hľadisko rodovej rovnosti nehrá dominantnú úlohu 

v projektoch, ktoré realizovali projekty s príspevkom k HPRP, skôr naopak, 

prijímatelia majú tendenciu vnímať podporu HP RP, vrátane rodovej rovnosti, 

najmä vo formálnej rovine, t.j. pasívnym deklarovaním nediskriminujúceho 

prístupu a rovnakého prístupu pre všetkých (resp. pre mužov a ženy).   

 

Objasnenie: Vo vzťahu ku kvalite projektov s príspevkom k HP RP musíme 

konštatovať, že významný podiel projektov zdôrazňoval najmä všeobecný formálny 

prístup – t.j. deklarovali nediskriminujúci (rovný/rovnaký) prístup všetkých k aktivitám, 

resp. výstupom projektu bez ohľadu na rôzne charakteristiky (ako napr. pohlavie, rod, 

vek, zdravotný stav, rodinný status, etnickú alebo národnostnú príslušnosť, 

vierovyznanie, politickú príslušnosť a pod.). Podobne formálny prístup dominoval aj 

v projektoch, ktoré do príspevku k HP RP zaradili aj rodové hľadisko (t.j. obmedzovali 

sa najmä na rovný prístup pre mužov a ženy, resp. bez rozdielu pohlavia /rodu).  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy projektov): Pri analýze výberovej vzorky projektov (OP ZaSI, OP V 

a OP VaV) sme vo vzťahu  k uvádzanému príspevku k HP RP v jednotlivých projektoch zistili, že  v ¾ 

projektov uvádzali prijímatelia všeobecný nediskriminujúci, teda rovný/rovnaký prístup 

k aktivitám/výstupom projektu bez ohľadu na pohlavie, rod, vek, národnostný či etnický pôvod, rodinný 

stav, zdravotné postihnutie. Zároveň sme zistili, že necelá polovica projektov sa obmedzovala výlučne 

na uvádzanie tohto prístupu. Iba v necelej štvrtine projektov sme identifikovali referenciu, ktorá by 

popisovala znevýhodnenia, resp. východiskovú situáciu konkrétnej znevýhodnenej cieľovej skupiny 
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a menej ako pätina projektov zahrnula do príspevku k HP RP návrh špecifických podporných aktivít 

alebo vyrovnávacie opatrenia pre konkrétnu znevýhodnenú skupinu ako súčasť projektu. Z rodového 

hľadiska, projekty, ktoré by toto hľadisko zaradili do prínosu projektu k HP RP, sa ukázalo, že až 29 % 

rodovo špecifický prínos nedeklarovalo, pričom tento výskyt bol dokonca vyšší medzi projektami 

v tematickej vzorke (37 %). Prínos k HP RP z hľadiska rodovej rovnosti uvádzalo celkovo 61 % 

projektov, pričom ich podiel bol opäť vyšší v náhodnej vzorke (70 %) ako v tematickej vzorke (iba 56 

%). Z hľadiska kvality bohužiaľ musíme konštatovať, že z projektov, ktoré rodové hľadisko do 

príspevku k HP RP zaradili, väčšina projektov (81 %) opäť kládla dôraz v prvom rade na formálny 

prístup – t.j. deklarovali „rovnaký prístup všetkých (mužov aj žien) k aktivitám alebo výstupom projektu 

formou deklarovaného rovnakého zaobchádzania, resp. nediskriminácie. Podobne ako v prípadne 

formálneho prístupu k HP RP ako takej, necelá  polovica projektov s príspevkom k HP RP s aspektom 

rodovej rovnosti sa sústredila výlučne na formálny prístup (46 %) a iné aspekty k nemu 

nešpecifikovala. Celkovo sme identifikovali iba pätinu projektov s príspevkom k HP RP, ktoré by 

uvádzali aj špecifické aktivity, t.j. na posilnenie rovnosti príležitostí žien a/alebo mužov ako súčasť 

projektu (napr. vo forme vyrovnávacieho opatrenia na projektovej úrovni). Rozdielnu situáciu žien 

a mužov bližšie špecifikovalo iba 10 % z týchto projektov a 7 % popisuje potrebu rozdielneho prístupu 

k ženám s ohľadom na ich znevýhodnenie. V 10 % projektov sa objavili však aj stereotypné 

a zmätočné vyjadrenia.  

 

ZISTENIE Č. 6) Ciele rodovej rovnosti a rodové hľadisko pre väčšinu projektov 

predstavovalo marginálnu otázku a vo väčšine projektov absentovalo nielen 

systematické, ale dokonca aj aspoň čiastkové zohľadňovanie cieľov rodovej 

rovnosti a rodového hľadiska. 

 

Objasnenie: Väčšina projektov nezapracovala ciele rodovej rovnosti ani rodové 

hľadisko ani do analýzy východiskovej situácie, ani vo vzťahu k špecifikácii cieľových 

skupín a objasneniu ich špecifických potrieb a logicky nezohľadnila tieto aspekty ani 

pri plánovaní intervencií (aktivít). Rodové hľadisko absentovalo v publicitných 

výstupoch a projekty ho takmer vôbec nezohľadňovali ani pri následnom 

monitorovaní realizácie projektov. Jedinou výnimkou boli merateľné ukazovatele, 

ktoré vo väčšine projektov zahŕňali aj ukazovatele rodovej rovnosti, pričom drvivá 

väčšina z nich boli ukazovatele na elementárnej úrovni (počet zapojených osôb 

podľa rodu/pohlavia). Je však nutné zdôrazniť, že zazmluvňovanie aspoň jedného 

merateľného ukazovateľa k HP RP a  následné sledovanie všetkých zazmluvnených 

merateľných ukazovateľov bolo povinnosťou každého žiadateľa, ktorý uvádzal 

príspevok k HP RP. Príčinou mohla byť aj skutočnosť, že žiadatelia mali povinnosť 

vybrať si len jeden ukazovateľ výsledku HP RP, resp. rodovej rovnosti, tak si vyberali 

ten najvšeobecnejší.  

 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy projektov): V drvivej väčšine projektov, presnejšie v troch zo štyroch 

projektov, východisková situácia nezohľadňovala rodové hľadisko žiadnym konkrétnym spôsobom. 

Rodovo podelené dáta spolu s čiastočnou alebo hlbšou rodovou analýzou sa objavili iba v 6 prípadoch 

(3 + 3 prípady, spolu 6,6 %). Rodovo podelené dáta bez hlbšej analýzy z rodového hľadiska zahrnulo 

10 projektov (11 %). Absencia rodového hľadiska vo východiskovej situácii sa týkala najmä OP V 

a OP VaV. Tento nedostatok bol identifikovaný vo všetkých projektoch z OP VaV a takmer vo 
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všetkých (až na 1) v OP V. V OP ZaSI rodové hľadisko absentovalo v 48 z 69 projektov, čo  

predstavuje 69,6 %. V náhodnej vzorke výrazne prevažovali projekty, ktoré vo východiskovej situácii 

rodové hľadisko nezohľadňovali (54 z 63) a iba 9 z náhodne vyberaných projektov poskytlo nejaké 

dáta rodovo podelené, bez hlbšej analýzy. V tematickej vzorke bol podiel projektov, ktoré rodové 

hľadisko vo východiskovej situácii nezohľadňovali, síce nižší ako v náhodnej vzorke, ale stále bol dosť 

výrazný, viac ako polovica projektov v tematickej vzorke rodové hľadisko neuvádzala v analýze 

východiskovej situácie (14 z 27). Ostatné projekty sa buď obmedzovali na rodovo podelené dáta (5 

projektov) alebo k podeleným dátam pridali limitovanú (3) alebo hlbšiu (3) rodovú analýzu. Iba 

v prípade 15 projektov (16 %) sa nám podarilo identifikovať znevýhodnené cieľové skupiny 

zadefinované z hľadiska pohlavia/rodu, vo všetkých týchto projektoch, až na jeden, však boli súčasťou 

viacerých znevýhodnených skupín, t.j. iba v jednom projekte boli cieľové skupiny špecifikované 

primárne s ohľadom na rodové hľadisko. Cieľové skupiny s ohľadom na znevýhodnené skupiny sa 

pritom objavili vo viac ako 71 % projektov (64), či už osobitne, alebo ako súčasť širšieho záberu, 

pričom ale väčšina z nich (50) rodové hľadisko, resp. aspoň hľadisko pohlavia osobitne nezohľadnila 

vôbec. 

Aktivity priamo zamerané na podporu rodovej rovnosti sa objavovali v projektoch veľmi ojedinele. 

V troch prípadoch sa objavili osobitné aktivity na podporu rodovej rovnosti (ako vyrovnávacie 

opatrenia) a podobne sa trikrát objavila aj publicita a budovanie povedomia v širšej verejnosti so 

zameraním na rodovú rovnosť. Vzdelávacie aktivity zamerané na rodovú rovnosť a výskumné aktivity 

a analýzy z rodového hľadiska sa objavili iba dvakrát. Vytvorenie vzdelávacích programov s 

príspevkom k rodovej rovnosti sa objavilo iba raz. 

V 78 % projektov boli medzi MU zahrnuté aj MU rodovej rovnosti, avšak vo viac ako 61 % neboli 

dostatočne obsiahnuté všetky relevantné MU (t.j. ďalšie relevantné MU chýbali). Až v 18 projektoch 

zaradených do náhodnej vzorky (28 % z náhodnej vzorky) sa neobjavil ani jeden rodovo špecifický 

MU. Prijímatelia sa z rodového hľadiska obmedzovali (aj vzhľadom na veľmi limitovanú povinnosť 

zazmluvniť aspoň jeden HP RP indikátor) prevažne na ukazovatele na elementárnej úrovni, t.j. 

zapojenie do projektu. Tieto ukazovatele, presnejšie „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov – ženy“ a „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 

–  muži“ sledovalo až 54 % projektov. Všetky ostatné ukazovatele sa objavovali iba sporadicky. 

V drvivej väčšine projektov sa prijímatelia vo vzťahu k príspevku k HP RP obmedzili iba na povinnú 

informáciu o napĺňaní zmluvných ukazovateľov k HP RP (69 % všetkých projektov, resp. 88 % 

projektov, u ktorých bola nejaká priebežná MS vôbec k dispozícii). Bolo však aj 8 projektov, ktorých 

MS neobsahovali ani toto minimum, napr. aj preto, že MU HP RP neboli buď v ITMS aktívne, alebo 

zazmluvnené. Zo všetkých 90 projektov sme doplňujúce informácie o prínose realizovaných aktivít, 

resp. výsledkov k rovnosti príležitostí, našli bez rodovej špecifikácie iba v 4 projektoch, a informáciu o 

prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rodovej rovnosti sme identifikovali iba v 3 projektoch. 

Podobná situácia sa opakovala s ohľadom na záverečné monitorovacie správy, viac ako 2/3 projektov 

(68 %) sa v nich obmedzovali vo vzťahu k HP RP iba na informáciu o napĺňaní zazmluvnených 

ukazovateľov HP RP. V 12 prípadoch neobsahovali správy žiadne relevantné informácie, pretože ani 

relevantné MU k podpore HP RP neboli zazmluvnené. Iba v piatich prípadoch (6 %) sme objavili 

informácie objasňujúce prínos realizovaných aktivít, resp. dosiahnutých výsledkov z hľadiska rodovej  

rovnosti.  

Vo vzťahu k publicitným výstupom sme iba v jednom jedinom projekte identifikovali publicitné výstupy 

špecifikujúce podporu rodovej rovnosti príležitostí ilustrovanú konkrétnou aktivitou alebo príkladom. 

Dokonca sme objavili v prípade 3 projektov publicitné výstupy obsahujúce vyjadrenia, ktoré možno 

považovať skôr za rodovo stereotypné. 
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10.1.4.   Dosiahnuté výsledky na úrovni OP  

 

Hodnotiace otázky:  

 

Sú dosiahnuté výsledky relevantné vzhľadom k očakávaniam na úrovni OP? 

 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Výsledky nie sú relevantné vzhľadom k očakávaniam na úrovni OP, čo 

dokazuje aj len malý posun zmierňovania rodových rozdielov v jednotlivých 

oblastiach rodovej rovnosti.  

 

ZISTENIE Č. 7) Niektoré merateľné ukazovatele rodovej rovnosti sú príliš 

všeobecné na to, aby bolo možné zhodnotiť, či sú výsledky relevantné vo 

vzťahu k očakávaniam na úrovni OP. Ich výsledky a kontextové merateľné 

ukazovatele však naznačujú, že k zlepšeniu cieľov rodovej rovnosti došlo len 

minimálne, resp. bol zachovaný status quo. Problémom bolo nastavenie 

riadiacej dokumentácie na úrovni NSRR, ktorá riešila problematiku HP RP 

najmä formálne.  

 

Objasnenie: Najmä v rámci OP, ktoré patria pod ESF (OP ZaSI, OP V) boli 

sledované ukazovatele počtu osôb zapojených do projektov podľa pohlavia, ktoré 

neumožňujú zhodnotiť, ku ktorým cieľom konkrétne prispievali. A aj z nich vyplýva, že 

na realizácii projektov sa zúčastnilo viac mužov ako žien. Niektoré trendy 

kontextových merateľných ukazovateľov previazaných na ciele rodovej rovnosti sa 

nenaplnili, došlo dokonca k ich zhoršeniu, čo znamená, že intervencie OP nemali na 

ne vplyv a očakávania sa nenaplnili.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy OP): Na úrovni NSRR sa zúčastnilo na projektoch (s príspevkom 

k HP RP) do roku 2013  45,1 % žien a 54,9 % mužov (graf č.24). Z toho 97 % osôb sa zúčastnilo na 

projektoch OP ZaSI a 3 % na projektoch OP V. Konkrétne v rámci OP ZaSI to bolo 43,6 % žien a v OP 

V zas naopak výrazne viac, 89,5 % žien. Na nižšom podiele sa teda prejavili najmä počty zastúpenia 

žien v rámci OP ZaSI. V OP V, ktoré sa zameriava na oblasť formálneho a ďalšieho vzdelávania, vyšší 

podiel žien vyplýva z vyššieho zastúpenia žien v sektore školstva, ktoré je rodovo segregované 

s nižšími mzdami. ESF by mal vo zvýšenej miere prispievať k rodovej rovnosti, je ťažké prepojiť 

hodnoty účasti na kvalitu intervencií, ale nižší podiel žien indikuje, že rodové hľadisko v rámci ESF 

nebolo dostatočne uplatňované. Najmä OP ZaSI, ktorý by mal najviac zmierňovať rodové rozdiely, 

nižším zastúpením žien skôr prispieva k zabetónovaniu rodových rozdielov. V rámci OP V je zas ťažké 

určiť, do akej miery boli povzbudzovaní muži zapojiť sa do projektov. 

V rámci programov ESF bolo tiež vytvorených 74 opatrení na predchádzanie a elimináciu 

diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života.  

V prílohe číslo 13 NSRR sa sleduje ešte na úrovni NSRR kontextový merateľný ukazovateľ Miera 

zamestnanosti žien a mužov (15 – 64). Ten dosiahol v roku 2013 u žien hodnotu 53,4 % a 66,4 % 

u mužov. Rodový rozdiel sa v programovom období znížil nepatrne o 2 %. To znamená, že NSRR 

skôr zachoval status quo v oblasti zamestnanosti žien. 
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Zistenia z analýzy kontextových ukazovateľov: Čo sa týka uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie 

evidovaných na úradoch práce, tak miera evidovanej nezamestnanosti žien (graf č. 3) bola v roku 

2013 14,5 % a mužov 12,69 %. Oproti roku 2006 ide u žien o nárast o 3,78 %. Rodový rozdiel 

v mierach evidovanej nezamestnanosti bol v roku 2013 1,81 % a v roku 2006 2,4 %, čiže došlo k jeho 

miernemu zníženiu v sledovanom období o 0,29 % (tabuľka č.4 príloha č.5).  

Podľa Eurostatu v rámci opatrení aktívnych politík trhu práce na Slovensku bolo medzi rokmi 2006 a 

2012 podporených 519 449 žien (43 %) a 684 128 (57 %) mužov (tabuľka č.5 príloha č.5). Základné 

údaje vypovedajú o tom, že aktívne politiky trhu práce v sledovanom období neprispievali dostatočne 

k rodovej rovnosti na trhu práce a nie je pri nich uplatňované rodové hľadisko, ktoré by mohlo pomôcť 

efektívnejšie využiť vynaložené finančné prostriedky. V rámci opatrení aktívnych politík trhu práce, 

ktoré boli v prevažnej miere financované zo štrukturálnych fondov v rámci OP ZaSI, bol rodový rozdiel 

v počte podporených v neprospech žien 12 %, napriek tomu, že miera zamestnanosti jasne 

poukazovala na to, že sú u žien nižšie. Najviac podpory išlo do vytvárania pracovných miest a podpory 

podnikania, samozamestnania, kde prevažovali muži. Paradoxne pri poskytovaní vzdelávania 

prevažovali ženy, ale uplatniť sa im na trhu práce im to nepomohlo, keďže samotný tréning len nestačí 

resp. mohli byť vzdelávané v sektoroch, ktoré zanikli, alebo na trhu práce sú minimálne. 

Na nepriaznivej situácii v zamestnanosti žien s deťmi sa podieľa najmä nedostupnosť prvého typu 

verejných služieb, starostlivosť o predškolské deti. Pri bližšom skúmaní sa ukazuje, že tento 

nepriaznivý trend zmiernil najmä súkromný sektor. Pokles počtu škôlok bol totiž najvýraznejší medzi 

štátnymi škôlkami, až o 5 %. Počty súkromných a cirkevných škôlok sa naopak v tom istom období 

zvyšovali o 123 %, resp. 67 % (tabuľka č. 10 príloha č.5).
136

 Keďže však štátne škôlky predstavujú 

najpočetnejšiu skupinu škôlok (95 %) spomedzi všetkých škôlok, celkový pokles otváranie nových 

súkromných a cirkevných škôlok nezastavilo, iba ho zmiernilo. 

 

 

ZISTENIE Č. 8) V rámci OP z ESF (OP ZaSI a OP V) nebola zadefinovaná 

povinnosť všetkých projektov prispievať k HP RP, resp. k cieľom rodovej 

rovnosti, pritom ESF má rozhodujúci vplyv na rovnosť príležitostí, resp. rodovú 

rovnosť. 

 

Objasnenie: V rámci OP z ESF bol podiel projektov s príspevkom k HP RP menší 

ako 90 % v prípade OP ZaSI, v prípade OP V prispievalo k HP RP len 26,5 % 

projektov.   

 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy OP): Podiel projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte 

projektov v rámci NSRR bol v roku 2013 61 % (od roku 2009 narástol o 24 %). Z Operačných 

programov najvyšší podiel projektov s príspevkom k HP RP dosiahli OPIS (100 %), OP ZaSI (89,4 %) 

a ROP (84,2 %). Najnižší podiel dosiahli OP D (13,9 %) a OP V (26,5 %). To znamená, že viac ako 

dve tretiny projektov v rámci NSRR prispievali k HP RP, predpokladáme, že mnohé z nich uvádzali aj 

príspevok k cieľom rodovej rovnosti, keďže tieto ciele boli zadefinované skoro vo všetkých OP (s 

výnimkou OP V). 100 % projektov s príspevkom k HP RP bol len v jedno OP (OPIS), v troch dosiahli 

podiel nad 80 % (OP ZaSI, ROP, OPZ) a v jednom nad 60 % (OP VaV), v ďalších šiestich OP bol ich 

podiel menší ako polovica. OP, ktoré sa implementovali v rámci ESF, ktoré najviac mali prispieť 

k cieľom rodovej rovnosti, ani jeden nedosiahol 100 %, v rámci OP V to bolo dokonca len 26,5 %.  

                                                 
136 

Vlastný výpočet - rozdiel (2013 – 2006) / 2006 v prepočte na %. Kompletné časové rady k tejto tabuľke 2005 až 2013 sú 
k dispozícii v prílohe.  
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Hodnota projektov s príspevkom HP RP na celkovej hodnote v rámci NSRR bola v roku 2013 54,5 % 

(od roku 2009 narástla o 24 %). Z Operačných programov najvyšší podiel hodnoty projektov  

s príspevkom k HP RP dosiahli OPIS (100 %), OP ZaSI (93,6 %) a OPZ (81,6 %). Najnižší podiel 

dosiahli OP V (20,6 %) a OP BK (37,5 %). Nižšia hodnota v porovnaní s počtom projektov 

s príspevkom k HP RP môže byť spôsobená tým, že tieto projekty mali nižšie rozpočty v porovnaní 

s tými bez príspevku k HP RP. 100 % hodnoty projektov s príspevkom k HP RP bol len v jednom OP 

(OPIS), v jednom nad 90 % (OP ZaSI), v dvoch nad 80 % (OPZ, ROP), v dvoch nad 60 % (OP VaV, 

OPŽP) a v piatich zvyšných OP bola nižšia ako polovica.    
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10.1.5.  Odporúčania pre úpravu, zmenu systému na úrovni OP  
 

Hodnotiaca otázka: Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, zmenu systému na úrovni OP? 

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti programovacie obdobie dobieha, pri jednotlivých odporúčaniach uvádzame, či sú 

relevantné pre súčasné alebo aj budúce programové obdobie (ďalej PO) 

 

Odporúčanie Úroveň Relevancia 

Odporúčanie č. 1:  

 Odporúčame zaviesť kontrolný mechanizmus plnenia cieľov rodovej rovnosti a zavádzania 

navrhnutých opatrení v rámci OP v prípade negatívneho vývoja do praxe, napr. Vyhlásenie 

výziev v oblastiach, ktoré vykazujú negatívne výsledky.  

CKO, 

RO/SORO 

Súčasné PO 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 2:  

Odporúčame vytvorenie metodológie na stanovanie odhadu cieľových hodnôt cieľov rodovej 

rovnosti, či už na úrovni kontextových merateľných ukazovateľov, resp. na úrovni ukazovateľov 

rodovej rovnosti OP a jednotnú metodológiu spôsobu ich monitorovania a vyhodnotenia. Napr. 

vypracovať metodológiu na monitoring rodových mzdových rozdielov v rámci projektov 

štrukturálnych fondov, resp. v zamestnávateľských organizáciách.  

RO/SORO, 

koordinátor HP 

RP 

 Budúce PO 

Odporúčanie č. 3:  

 Odporúčame zaviesť sledovanie všetkých merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti na úrovni 

kontextu, aj na úrovni OP podľa pohlavia/rodu. Odporúčame, aby projekty ESF všetky uvádzali 

príspevok k rodovej rovnosti.  

RO/SORO, 

CKO  

 Budúce PO 

Odporúčanie č. 4:  

 Odporúčame zameriavať sa dôslednejšie (priamo orientované výzvy) na špecifické 

znevýhodnené skupiny žien ohrozené rizikom chudoby (osamelé matky, ženy z MRK, ženy 

v dôchodkovom veku, vidiecke ženy atď.) v rámci štrukturálnych fondov a sledovania výsledkov 

a dopadov. 

RO/SORO Budúce PO 

Súčasné PO 

Odporúčanie č. 5:  RO I SORO Budúce PO 
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Odporúčame nastaviť vyhodnocovacie mechanizmy pri schvaľovaní a výbere projektov, ako aj 

následné monitorovacie mechanizmy pre realizované projekty tak, aby umožňovali osobitné 

sledovanie príspevku z hľadiska rodovej rovnosti (a rovnako osobitne aj s ohľadom na ostatné 

špecifické aspekty HP RP) ako aj zapracovať do monitorovacích nástrojov adekvátne položky na 

sledovanie ako kvantitatívnych ukazovateľov, tak aj kvalitu prínosu realizovaných projektov vo 

vzťahu k podpore cieľov rodovej rovnosti.  

CKO 

Odporúčanie č. 5:  

Odporúčame zvýšiť váhu a počet bodov za hodnotiace kritériá súvisiace s HP RP, resp. 

relevantnými kritériami. Osobitne zaviesť hodnotiace kritérium pre hodnotenie rodovej rovnosti 

v projektoch. Odporúčame tiež dopracovať kvalitu hodnotiacich kritérií, tak, aby umožňovali 

vyhodnotiť nielen formálny prístup, ale najmä proaktívny/vyrovnávací prístup k podpore rodovej 

rovnosti.  

Príklady: Sledovanie proaktívnej podpory je potrebné prispôsobiť najmä zameraniu aktuálneho 

OP, resp. ideálne konkrétnej výzvy. Ako vzor by mohli poslúžiť napr. tieto rámcové formulácie: 

„prispieva projekt k vyrovnávaniu rodových nerovností na trhu práce prostredníctvom 

relevantných aktivít?“, „posilňuje realizácia aktivít zmierňovanie rodových rozdielov v oblasti 

zapojenia do výskumu a vývoja/zapojenia na trh práce/zmierňovania vplyvu rodových stereotypov 

v oblasti vzdelávania?“ alebo „prináša projekt aktivity podporujúce vyrovnávanie šancí/príležitostí 

pre znevýhodnené skupiny žien, resp. mužov v danej oblasti?“ a pod.  

RO/SORO Budúce PO  

 

Súčasné PO 

iba pre 

prípadne 

plánované 

výzvy 

Odporúčanie č. 6:  

Odporúčame podporiť opatrenia na zvyšovanie povedomia a posilňovanie zručností odborných 

hodnotiteľov a hodnotiteliek vo vzťahu k dôležitosti princípov rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí, ako aj s ohľadom na posudzovanie kvality projektových návrhov z hľadiska 

praktického prínosu,  osobitne podpory cieľov rodovej rovnosti pri využívaní nenávratného 

finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.  

RO/SORO 

Koordinátor HP 

RP 

Budúce PO  
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10.1.6   Príklady dobrej praxe  

 

Hodnotiaca otázka:  

Aké sú príklady dobrej praxe na úrovni OP/v jednotlivých OP? 

Pre potreby správy sme vybrali tri príklady dobrej praxe z OP ZaSI, ostatné 

príklady sú k dispozícii v prílohe č. 10.  

 

Na úrovni OP 

 

Názov projektu: Pandorina skrinka 

Prijímateľská organizácia: Záujmové združenie žien MYMAMY 
 

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity 

 

Cieľ: Zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v KC MYMAMY a tým vytvoriť predpoklady 

pre bezpečný domov a život každému jedincovi  v rodine. 

 

Špecifické ciele:  

1) Vytvoriť nové služby pre cieľovú skupinu ZZŽ MyMamy zriadením klubu žien, spustením 

elektronického poradenstva a vytvorením web fóra. 

2) Zrealizovať II. ročník FEMFESTu, podujatia zameraného na širokú verejnosť a stredné školy s 

hlavným cieľom podpory rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 

3) Zrealizovať vzdelávacie kurzy v oblasti metód práce s cieľovou skupinou pre poskytovateľov 

služieb za účelom ich skvalitnenia a networking pomáhajúcich profesií. 

4) Vytvoriť štruktúru a naplniť databázu údajov z vidieckych oblastí v okrese Prešov týkajúcich sa 

problematiky rodovej rovnosti, domáceho násilia a poskytovania služieb relevantných k téme. 

 

Prínos k HP RP (podľa projektovej dokumentácie) 

Bariéry, ktoré bránia v rovnosti šancí v prístupe na trh práce majú nielen široké spoločenské, ale 

najmä významné ekonomické dopady. Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov 

obmedzujú možnosť plne využívať bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky. 

Vyrovnávanie šancí a posilnenie prístupu znevýhodnených skupín je cieľom aj nášho projektu. 

Prekonávanie bariér, dostupnosť informácií, poradenstva a pomoci je kľúčovým aspektom pri 

prekonávaní aj rodového stereotypu v spoločnosti, týkajúce sa postavenia žien a mužov v 

spoločnosti, v rodine a práci, ktoré sa premietajú do viacerých nerovností príležitostí žien a mužov na 

trhu práce. V projekte bude dodržaný princíp rovnosti príležitosti, cieľová skupina zaradená do nášho 

projektu má spoločný znak týrania, páchaného násilia na nej a sociálnej vylúčenosti, bez rozdielu 

ostatných znakov (vek, pohlavie, zdravotný stav, národnosť, viera a pod.). 

 

Zhodnotenie príkladu dobrej praxe  

Projekt predstavuje bezpochyby príklad dobrej praxe z oblasti nielen podpory rodovej rovnosti, ale 

najmä v oblasti podpory prevencie ako aj príspevku k eliminácii rodovo podmieneného násilia. (Klub 

žien – vytvorenie svojpomocnej skupiny zo žien – klientiek centra, žien z rizikových skupín, ohrozené 

dlhodobou nezamestnanosťou, ženy po MD, elektronické poradenstvo – on-line poradenstvo, web 
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fórum a web so základnými informáciami, zverejnené príbehy žien, úspešné a neúspešné príbehy, 

prehľad stratégií na zvládanie krízových situácií, kontakty na odborníkov, rešerš článkov z tlače, II. 

ročník FemFest (výstava, vernisáž, seminár, krátky film, divadlo...), Diskusné fóra na Stredných 

školách, pracovná expertná skupina, bálintovské skupiny, stretnutia s odborníkmi, workshopy best 

practice a ďalšia diseminácia (konferencia), vzdelávacie kurzy pre klientky centra, príprava štruktúry 

databázy ako aj zber údajov. 

Projekt teda pristupoval k problematike komplexne a okrem podporných služieb pre ženy v takýchto 

ťažkých životných situáciách sa zameral aj na komplexnú prácu so širšou verejnosťou, ako aj 

dôležitými aktérkami a aktérmi v lokálnom kontexte, ktorých zapájal do spolupráce pri advokácii 

a riešení problémov v oblasti násilia páchaného na ženách v danom regióne, aj za jeho hranicami.  

Projekt ďaleko presiahol nielen plánované ukazovatele, ale najmä kvalitou svojich obsahov 

zabezpečil kvalitné a efektívne plnenie stanovených záväzkov a cieľov.  

Projektu sa do významnej miery podarilo zapojiť aj mužov, napriek tomu, že pôvodne sa plánovalo 

omnoho menšie zapojenie tejto skupiny.  

Výsledky projektu sú transparentne k dispozícii na webe združenia ešte aj ku dňu hodnotenia a môžu 

naďalej prispievať k zvyšovaniu povedomia vo verejnosti a danej téme, alebo slúžiť aj klientkám 

krízového centra. Združenie naďalej pokračuje v činnosti, poskytuje služby klientkám a pôsobí aj 

smerom k verejnosti. Je zrejmé, že sa významne posilnila aj spolupráca inštitúcií v regióne a rozšírila 

sa aj pôsobnosť samotnej organizácie. 

Kvalita a rozsah spracovaných publicitných výstupov aj webstránky potvrdzujú úspešnú realizáciu 

projektu aj transparentný a zodpovedný prístup k zabezpečovaniu udržateľnosti výsledkov projektu. 

Všetky informácie ilustrujúce realizáciu aktivít sú dostupné, zahŕňajúc napr. záverečný zborník, ako aj  

výsledky prieskumu, či výstupy publicity v lokálnych médiách alebo dokumentárny film, ktorý bol v 

rámci projektu spracovaný (http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/) 

 

Názov projektu: Zvýšenie adaptability osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce 

Prijímateľská organizácia: Aktívny život, nezisková organizácia 
 

Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

DOP, tematická vzorka  

 

Cieľ: Zlepšenie vstupu žien a mužov s rodičovskými povinnosťami na trh práce. 

 

Špecifické ciele:  

Nadviazanie úzkej spolupráce so zamestnávateľmi a uľahčenie vstupu  na trh práce a do spoločnosti 

prostredníctvom pracovno-právneho poradenstva. 

Prostredníctvom pracovno-právneho poradenstva usmerniť a pomôcť účastníkom pri rozhodovaní o 

ich budúcom povolaní – návrate do zamestnania. 

Realizáciou cielených vzdelávacích aktivít prispieť k vzbudeniu záujmu o hľadanie možností 

realizácie  na pracovnom trhu. 

Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania žien a mužov s rodičovskými povinnosťami vzhľadom na 

požiadavky zamestnávateľov a udržanie sa na trhu práce. 

Zvýšenie kompetencií a zlepšenie zručností žien a mužov s rodičovskými povinnosťami 

nápomocných pri hľadaní pracovného miesta.  

 

Prínos k HP RP (podľa projektovej dokumentácie) 

V rámci vzdelávacích kurzov plánujeme preškoliť celkom 90 žien z celkového počtu 100 účastníkov 

kurzov. Okrem základnej štruktúry kurzov, tieto budú obohatené prednáškami na témy, ako napr. 

rovnoprávnosť, sociálne otázky, postavenie ženy a matky v SR a pod. Projekt má ďalej svoje 

špecifikum v tom, že sa orientuje na matky a otcov, ktorí vzhľadom na plnenie rodičovských 

http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/
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povinností na materskej dovolenke „vypadli“ z pracovných návykov a majú problém vrátiť sa na trh  

práce ako konkurencieschopní kandidáti na prijatie do zamestnania. Zameranie projektu prednostne 

na ženy vyplýva z ich pozície, do ktorej sa dostávajú práve kvôli svojim rodičovským povinnostiam, 

často krát je toto kritérium vnímané ako negatívum pri obsadzovaní pracovnej pozície, čo má za 

následok vysokú počiatočnú nezamestnanosť matiek na Slovensku. 

 

Zhodnotenie príkladu dobrej praxe 
V dokumentácii sa až na občasné výnimky používa viac menej rodovo korektný jazyk, prínos k HP 

RP bol formulovaný komplexne a adekvátne, a s jasným úmyslom objasniť zameranie sa na podporu 

matiek ako aj otcov s rodičovskými povinnosťami, ktoré im bránili alebo limitovali ich návrat na trh 

práce. Projekt vyvinul úsilie zaradiť aj otcov, pričom reflektoval adekvátne realitu – teda 

disproporcionálne prevažovanie žien v tejto znevýhodnenej východiskovej pozícii.  

Vzhľadom na odprezentované výsledky a skutočnosť, že viac ako 70 % zapojených školených osôb 

(medzi ktorými dominovali ženy) sa zamestnalo, možno povedať, že projekt, aj keď vo svojom malom 

priestore, prispel k posilneniu zamestnateľnosti najmä matiek na a po MD.  

 

Priestor pre zlepšenie  

Z hľadiska monitorovania pozitívnych dopadov projektu by sa pri zazmluvnení projektu oplatilo zo 

strany SORO/RO dohodnúť sa s prijímateľom o sledovaniu doplňujúcich MU, najmä MU 

výsledkového a dopadového charakteru, čím by sa ešte viac objasnil rozsah pozitívneho dopadu 

projektu.  

Chýbali predovšetkým tieto relevantné MU: 

 Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a 

pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muži/ženy  

 Počet úspešne vyškolených osôb – muži/ženy   

 

Názov projektu: Zavedenie novej konkurencieschopnej výroby s vytvorením 

udržateľných pracovných miest firmou DARETO 

Prijímateľská organizácia: DARETO, s.r.o. 
 

Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 

DOP, náhodná vzorka  

 

Cieľ: Vytvorenie 12 nových trvalo udržateľných pracovných miest spustením výroby regenerácie 

tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a dlhodobé udržanie si kvality. 

 

Špecifické ciele:  

Spustenie výroby renovácie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarni do 30.9.2009. 

Vyškolenie 12 novoprijatých zamestnancov. 

Vytvorenie 12 nových trvalo udržateľných pracovných miest. 

 

Prínos k HP RP (podľa projektovej dokumentácie) 

Projekt je v súlade a napĺňa Horizontálne politiky ES v oblasti Rovnosti príležitosti, a to a v celej 

šírke, nakoľko sa v prípade podpory projektu podporí firma podnikateliek žien. 

• V rámci nových pracovných miest sa očakáva vytvorenie minimálne 5 pracovných miest pre ženy. 

• Majiteľkami firmy DARETO sú výlučne dve ženy, a to p. Renáta Hučková a p. Dana Rothscheinová 

a tým bude v rámci projektu podporené podnikanie žien. 

• Konateľkou firmy je taktiež žena, ktorá má dve deti. 
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• Voľba výrobnej technológie zabezpečuje, že v procese výroby sa nenachádzajú fyzicky náročné 

operácie a výrobný priestor neobsahuje žiadne chemické a iné škodliviny, čo vytvára predpoklady pre 

udržanie vysokého podielu zamestnanosti žien. 

Podporením podnikateľského zámeru dvoch žien podnikateliek sa vytvoria predpoklady na dlhodobú 

podporu samostatnosti, motivácie a vedomosti podnikajúcich žien a spolu s nimi aj osobnostný rozvoj 

všetkých zamestnancov firmy. 

Firma DARETO, s.r.o. sa v rámci uplatňovania Rovnosti príležitostí a predchádzaní diskriminácie 

zameriava na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých 

pri začlenení do pracovného pomeru a odstraňuje bariéry, ktoré vedú k izolácii ľudí z pracovného a 

spoločenského života na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, 

náboženstvo, sexuálna orientácia.  

Pri výbere zamestnancov konateľka spoločnosti DARETO, s.r.o. bude vychádzať hlavne z odbornej 

znalosti uchádzačov o zamestnanie bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu, aký je vek 

uchádzača, jeho sociálne postavenie, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, či ide o 

zamestnaného, nezamestnaného, resp. dlhodobo nezamestnaného uchádzača. 

 

Zhodnotenie príkladu dobrej praxe 
V projekte sa od počiatku počítalo s podporou rodovej rovnosti. Projekt nielenže priamo podporil 

rozvoj podnikateľskej aktivity žien, ktoré sa o projekt uchádzali, ale zároveň samotná náplň projektu 

prispela k proaktívnej podpore rodovej rovnosti dokonca aj v oblasti, kde zvyčajne prevalencia žien 

nie je vysoká. Vo firme sa zamestnalo 5 žien, pričom ide o výrobu technickej povahy, na ktorú však 

boli zamestnanci a zamestnankyne zaškolené, čo možno hodnotiť, že projekt aj keď malým dielom, 

ale prispel pozitívne k posilňovaniu rodovej rovnosti 

 

Priestor pre zlepšenie 

Čo v projekte absentuje, bolo riadne zazmluvnenie relevantných indikátorov HP RP, ktoré mohlo byť 

zo strany SORO/RO dopracované, napr. pri zazmluvnení projektu. Tým by sa úspešne výsledky 

premietli aj do výsledných indikátorov. Isté pochybnosti indikuje aj nedostupnosť webstránky firmy, 

resp. nebolo možné overiť, nakoľko je firma v súčasnosti aktívna.  

 

Ostatné príklady dobrej praxe z OP ZaSI sú súčasťou prílohy č. 7 súhrn zistení z 

analýzy projektov. 
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10.2 Téma 1.2: Zhodnotenie príčin neplnenia špecifických cieľov HP RP 

zameraných na rodovú rovnosť (aj na základe výskumu), stanovenie 

odporúčaní na nápravu, vypracovanie prípadových štúdií.  
 

10.2.1 Príčiny neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na rodovú 

rovnosť  

 

Hodnotiaca otázka:  

 

Aké sú príčiny neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na rodovú rovnosť? 

 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Ako hlavné príčiny neplnenia špecifických cieľov zameraných na rodovú 

rovnosť vidíme:  

a) nízku previazanosť OP, opatrení, ale aj výziev na konkrétne špecifické 

ciele rodovej rovnosti,  

b) nízku významnosť a dôležitosť pripisovanú HP RP a najmä cieľom rodovej 

rovnosti a rodovému hľadisku v nej – ako na úrovni programov, tak na 

úrovni výziev a aj zo strany samotných prijímateľov pomoci,  teda aj na 

úrovni projektov,  

c) prenášanie zodpovednosti za implementáciu prínosu k HP RP, resp. 

rodovej rovnosti na úroveň  projektov. 

 

KĹÚČOVÉ ZISTENIA na úrovni HPRP:  

 

ZISTENIE Č. 1) OP vykazujú nízku previazanosť cieľov rodovej rovnosti na 

prioritné osi, opatrenia, ako aj rámcové aktivity. 

 

Objasnenie: V programových dokumentoch hodnotených OP nie sú uvedené ciele 

rodovej rovnosti  a rodové hľadisko nie je uplatňované prierezovo v rámci prioritných 

osí, opatrení a rámcových aktivít. Ciele rodovej rovnosti sú zaradené len čiastkovo do 

niektorých rámcových aktivít v rámci OP ZaSI, ako osobitná problematika bez 

prierezového charakteru.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy OP): V niektorých opatreniach OP ZaSI sú rámcové aktivity, ktoré sa 

venujú cieľom rodovej rovnosti, resp. riešeniu rodových rozdielov, ktoré sú v neprospech žien. Rodové 

hľadisko však nie je uplatňované prierezovo, cez všetky rámcové aktivity. Patria medzi ne napr. 

v rámci opatrenia 1.2 rámcová aktivita 1.2.3  Podpora cielených služieb pre podniky/zamestnávateľov 

a SZČO sa zameriava aj na podporu rozvoja podnikania žien prostredníctvom vzdelávania žien a 

zakladania spoločných podporných centier pre ženy podnikateľky. V rámci opatrenia 2.1 je rámcová 

aktivita 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na 
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trhu práce, ktoré sú orientované na riešenie špecificky problému násilia páchaného na ženách. 

V rámci opatrenia 2.2 je rámcová aktivita 2.2.5, ktorá sa zameriava na Podporu mechanizmov 

predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce. V rámci opatrenia 2.3 je napríklad 

rámcová aktivita 2.3.4  Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce poskytovaním  

inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov. Práve však  tieto rámcové aktivity boli vo výzvach 

OP ZaSI zastúpené minimálne, v prípade násilia páchaného na ženách išlo o 1 výzvu, ako aj 

v prípade zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Na podporu rodovej rovnosti nebola 

vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva, realizoval sa len veľký národný projekt Inštitút rodovej 

rovnosti.  

Priority a opatrenia OP V neobsahujú ciele rodovej rovnosti, ani rodovú perspektívu. Príkladom je 

napr. opatrenie 1.1, ktorého cieľom je „orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na 

modernú.“ V rámci tohto cieľa by bolo vhodné získať aj rodovú kompetenciu, čo znamená schopnosť 

pedagogických zamestnancov a zamestnankýň rozpoznávať rodovú perspektívu v ich 

práci a rozhodnutiach a následným konaním smerovať k dosahovaniu rodovej rovnosti. Rodová 

kompetencia je nevyhnutným predpokladom úspešného uplatňovania rodového hľadiska a zároveň je 

produktom jeho implementácie. V rámci opatrenia 1.2, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu a rozvíjať 

ľudské zdroje vo výskume a vývoji, chýba zameranie sa na zastúpenie žien vo výskume a vývoji 

najmä v technických vedách a ich zastúpenie na riadiacich pozíciách.  

Problematickým je, že v OP Vzdelávanie nebola uvedená relevancia k cieľom rodovej rovnosti. 

Nepriamo bola uvedená v rámci cieľa 2.3 Sledovanie úspešnosti absolventov z rodového hľadiska 

(reálne sa však takéto údaje nezbierali) a 4 Predchádzanie diskriminácie na základe rodu a vytváranie 

vzdelávacích programov s príspevkom k rovnosti príležitostí.  

Rámcové aktivity OP VaV neobsahujú rodové hľadisko, dokonca neobsahujú ani cieľové skupiny, na 

ktoré sú intervencie zamerané. Merateľné ukazovatele tiež nie sú členené podľa pohlavia v 

programových dokumentoch. Rodové hľadisko do Programového manuálu vôbec nie je premietnuté 

z hľadiska cieľov rodovej rovnosti.  

 

 

ZISTENIE Č. 2) V rámci väčšiny OP neboli vykonané ex ante rodové analýzy, 

preto je problematické prepojenie medzi kontextovými ukazovateľmi, 

merateľnými ukazovateľmi rodovej rovnosti a cieľmi rodovej rovnosti. 

 

Objasnenie: Na začiatku tvorby OP a ich operačných programov nebola vykonaná ex 

ante rodová analýza ich cieľov, opatrení, cieľových skupín a ich východiskovej 

situácie, pričom relevancia k cieľom HP RP vrátane rodovej rovnosti bola stanovená 

neskôr, už po ich schválení, kedy bolo problematické ich meniť.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy OP): V rámci výsledkov ex ante hodnotenia OP ZaSI nie je uvedená 

rodová analýza. V rámci SWOT analýzy je medzi silnými stránkami uvedená „zvýšená participácia 

žien na využívaní aktívnych opatrení na trhu práce“. Medzi slabé stránky sú zaradené aj  „pretrvávanie 

rodových stereotypov o úlohe ženy a muža pri starostlivosti o deti a odkázaných členov rodín,  

pretrvávajúce rodové bariéry a rodové nerovnosti na trhu práce“, medzi ohrozenia „pretrvávanie 

diskriminácie na trhu práce, najmä skrytej.“  

Súčasťou ex ante analýzy OP V nebola rodová analýza, závery a odporúčania problematiku rodovej 

rovnosti nespomínajú. V rámci horizontálnych priorít sa všeobecne uvádza jedno navrhované 

opatrenie, a to „posilniť partnerstvá a zabezpečiť väčšiu synergiu s existujúcimi strategickými 

iniciatívami, vrátane horizontálnych priorít“. 
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Oproti Operačnému programu v časti HP RP sú uvedené aj špecifické informácie vo vzťahu k OP V, 

a to „OP V v rámci prioritných osí 1, 2, 3, 4 prispieva k plneniu špecifických a čiastkových cieľov 

horizontálnej priority rovnosť príležitostí, ktoré sú  zadefinované v Systéme koordinácie implementácie 

HP RP programové obdobie 2007-2013. RO pre OP V v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 

1828/2006, prílohou XXIII monitoruje rozdelenie účastníkov projektov ESF podľa pohlavia, postavenia 

na trhu práce a príslušnosti k niektorej zo znevýhodnených skupín. RO pre OP V v príručke pre 

žiadateľa, resp. vo formulári žiadosti o NFP definuje rovnosť príležitostí a antidiskrimináciu, postup ako 

uviesť príspevok projektu k napĺňaniu cieľov HP RP, relevantné ciele HP RP, príklady konkrétnych 

opatrení na zabezpečenie HP RP v projekte, relevantné merateľné ukazovatele HP RP, odkaz na 

aktuálny SKI HP RP a Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ 

pre programové obdobie 2007 – 2013. RO pre OP V zároveň zabezpečuje, aby mal žiadateľ k 

dispozícii zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu za HP RP pri každej výzve, resp. 

písomnom vyzvaní.“ 

Súčasťou ex ante analýzy OP VaV je aj časť venovaná rovnosti šancí. V nej sa vo vzťahu k rodovej 

rovnosti uvádza: „Princíp rovnosti šancí je zachovaný vo všetkých aktivitách v rámci prioritných osí 

Operačného programu Výskum a vývoj. Navrhnuté prioritné osi majú antidiskriminačný charakter a 

rovnosť medzi pohlaviami je zachovaná s cieľom zlepšiť postavenie žien. Verejné inštitúcie, ktoré 

budú využívať finančné prostriedky z programu ERDF, podporia rovnosť rodov vo všetkých oblastiach 

spoločnosti. Táto horizontálna priorita bude zohľadnená v rámci hodnotiacich procedúr. Ženy a muži 

majú rovnaké príležitosti na vzdelávanie, zamestnanie, kultúrny a profesionálny postup. Realizáciou 

programu sa očakáva, že sa v oblasti sociálneho hospodárstva vytvoria nové pracovné miesta pre 

neaktívne alebo nezamestnané ženy a podporí sa ich zaradenie, resp. zvýšenie vo výskumnej 

oblasti.“ Ex ante analýza používa všeobecné formulácie, ktoré sa v obsahu navrhnutých priorít 

a rámcových aktivít neodrážajú a neobsahujú reálnu rodovú analýzu situácie v sektore.  

 

ZISTENIE Č. 3) SORO/RO nesledovali a nevyhodnocovali systematicky prínos 

realizovaných projektov k HP RP z hľadiska cieľov rodovej rovnosti, aj 

vzhľadom k tomu, že to nebolo súčasťou nastavených monitorovacích 

mechanizmov  

 

Objasnenie: Pri sledovaní príspevku k HP RP, SORO/RO nesledovali osobitne 

prispievanie k jednotlivým aspektom rovnosti príležitostí. Tieto aspekty bolo nutné 

osobitne dohľadať pri výberovej vzorke projektov, no v rámci samotnej projektovej 

dokumentácie nebolo vždy možné sledovať príspevok k cieľom rodovej rovnosti, aj 

s ohľadom na to, že projekty vo väčšine prípadov používali najmä všeobecný 

formálny prístup – t.j. deklarovali nediskriminujúci (rovný/rovnaký) prístup všetkých 

k aktivitám, resp. výstupom projektu bez ohľadu na rôzne charakteristiky (ako napr. 

pohlavie, rod, vek, zdravotný stav, rodinný status, etnickú alebo národnostnú 

príslušnosť, vierovyznanie, politickú príslušnosť a pod.) Treba však podotknúť, že 

formuláre žiadostí o NFP a projektov ani neumožňovali sledovať osobitne aspekt 

plnenia cieľov rodovej rovnosti, či už z hľadiska kvantity, alebo kvality.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy projektov): Pri analýze výberovej vzorky projektov (OP ZaSI, OP V 

a OP VaV) sme vo vzťahu k uvádzanému príspevku k HP RP v jednotlivých projektoch identifikovali 

všeobecný nediskriminujúci, teda rovný/rovnaký prístup k aktivitám/výstupom projektu bez ohľadu na 

pohlavie, rod, vek, národnostný či etnický pôvod, rodinný stav, zdravotné postihnutie v ¾ projektov, 

pričom necelá polovica projektov sa obmedzovala výlučne na uvádzanie tohto prístupu. 
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10.2.2 Nedostatky na úrovni programov/výziev/NP/DOP  

 

Hodnotiaca otázka:  

Aké základné nedostatky sa dajú identifikovať na úrovni programov/výziev/národných 

projektov a dopytovo orientovaných projektov? 

 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA na úrovni OP:  

 

ZISTENIE Č. 4) Význam, aký sa prikladá HP RP, špecificky cieľom rodovej 

rovnosti, je nízky, a to najmä s ohľadom na nastavenie hodnotiacich kritérií na 

podporu HP RP zo strany RO/SORO OP. Tie majú výrazne okrajové postavenie, 

ako aj z pohľadu relevancie, ktorú tomuto kritériu venujú samotní prijímatelia 

pomoci.  

 

Objasnenie: Dôraz, aký sa vo výzvach prikladal HP RP, resp. rodovej rovnosti cez 

hodnotiace kritériá možno vyhodnotiť ako výrazne marginálny vzhľadom na nízky 

počet bodov, ktorý žiadatelia mohli za toto kritérium dostať, ako aj nízku váhu kritérií, 

ale aj ich samotnú formuláciu, ktorá bola formálna a sama navádzala k všeobecnému 

popisu príspevku. Podobne prieskum medzi prijímateľmi pomoci ukázal, že ani oni 

nevnímali toto kritérium ako významné, napriek tomu, že sa ich projekty hlásili 

k príspevku k rodovej rovnosti. Väčšina nevedela odpovedať na otázku, či je 

hodnotiace kritérium za rovnosť príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, 

pretože im nie je známy podiel bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti 

celkovému počtu bodov a tí, čo ju poznali, väčšinou hodnotili bodové ohodnotenie 

ako adekvátne nastavené.  
 

Zdôvodnenie (prieskum prijímateľov): V rámci analyzovaných výziev sa ukázalo, že hodnotiace kritériá 

prisudzovali za HP RP minimálny počet bodov, najčastejšie nie viac ako 1 % z celkového počtu bodov, 

ktoré projekt mohol získať. Vo väčšine prípadov bolo kritérium formulované veľmi všeobecne bez 

ašpirácie hodnotiť napr. proaktívny prístup žiadateľa k podpore rovnosti príležitostí, či rodovej rovnosti 

cez konkrétne opatrenia. Na druhej strane v dotazníkovom prieskume (78 %) traja zo štyroch 

prijímateľov s projektami s príspevkom k HP RP nevedelo odpovedať na otázku, či je hodnotiace 

kritérium za rovnosť príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, pretože im nie je známy podiel 

bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti celkovému počtu bodov. Z ostatných (16 % 

z celkového súboru) ho väčšina považuje za adekvátne, čo je v zásadnom rozpore s analýzou výziev, 

ktorá naopak ukázala minimálne v troch analyzovaných OP vo väčšine prípadov podiel bodov, ktoré 

mohol projekt získať za HP RP na veľmi nízkej, takpovediac až symbolickej úrovni.  

 

ZISTENIE Č. 5) Časti programových dokumentov analyzovaných OP, ktoré sa 

venujú HP RP, sú len formálne a všeobecné, bez konkrétnych špecifík vo 

vzťahu k danému OP 

 

Objasnenie: Časti, ktoré sa venujú v OP problematike HP RP sú v programových 

dokumentoch  všeobecné, vychádzajú z popisu zabezpečenia koordinácie rovnosti 
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príležitostí a všeobecných úloh, bez špecifík jednotlivých OP vo vzťahu k cieľom 

rodovej rovnosti. 

 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy OP): Časť, ktorá sa venuje HP RP je popísaná všeobecne, bez 

špecifík vo vzťahu k OP ZaSI, tak ako ju pripravil koordinátor HP RP. OP ZaSI v tejto časti deklaruje 

svoju kľúčovú úlohu v napĺňaní HP RP a uvádza prierezový prístup vo všetkých prioritných osiach. 

Následne však opisuje iba technické aspekty koordinácie HP RP:  Operačný program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia prispieva najvýznamnejším spôsobom k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority 

rovnosť príležitostí prierezovo vo všetkých prioritných osiach. Prostredníctvom konkrétnych aktivít, 

ktoré vytvárajú podmienky na rovný prístup na trh práce ako aj k sociálnym službám.  V rámci OP V 

v časti HP RP sú uvedené aj špecifické informácie vo vzťahu k OP V (viď analýza).  

 

KĹÚČOVÉ ZISTENIA na úrovni výziev:  

 

ZISTENIE Č. 6) Potenciál na priamu podporu cieľov rodovej rovnosti 

prostredníctvom operacionalizácie OP cez vyhlásené výzvy bol veľmi nízky 

vzhľadom na nízku viditeľnosť a reálnosť prepojenia zámeru výziev s cieľmi 

rodovej rovnosti alebo cieľovými skupinami.  

 

Objasnenie: Napriek tomu, že implementácia HP RP vrátane rodovej rovnosti by 

mala byť uplatňovaná na základne horizontálneho prístupu a podporovaná na 

všetkých úrovniach riadenia a implementácie, pri vyhlasovaní výziev SORO/RO 

často rezignovalo na prepojenie výziev s hľadiskom a cieľmi rodovej rovnosti, napr. 

uvádzaním relevantných rodových nerovnosti aktuálnych pre oblasť vyhlásenej výzvy 

alebo prepojením cieľov výzvy na konkrétne ciele v oblasti podpory rodovej rovnosti, 

či formou explicitného zdôraznenia relevantných cieľových skupín z rodového 

hľadiska.  
 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy výziev): Žiadna z analyzovaných výziev sa explicitne k podpore 

rodovej rovnosti nehlásila v rámci svojho základného rámcového nastavenia, t.j. v rámci zamerania, či 

cieľov výzvy a to napriek tomu, že väčšina výziev mala potenciál prispievať k HP RP aj z hľadiska 

rodovej rovnosti. V prípade pätiny výziev sa riešila tematická oblasť, resp. problém, ktorý sa týkal 

rodovej (ne)rovnosti, no žiadna z týchto výziev sa explicitne na relevantný aspekt rodovej (ne)rovnosti 

v rámci svojho základného zarámcovania nesústredila. Inými slovami, rodová (ne)rovnosť sa 

neprezentovala ako východiskové odôvodnenie pre potrebné intervencie v rámci navrhovaných 

výziev. Viac ako ¾ výziev sa zameriavalo na problémy, resp. podporu v oblasti, ktorá bola širšie 

zameraná, ale mohla mať relevantný aj rodový rozmer, no ani v cieľoch, ani v rámcových aktivitách sa 

s rodovými aspektmi žiadna z týchto výziev konkrétne neprepojila. Pre podporu rodovej rovnosti bola 

iba jedna výzva vyhodnotená ako nerelevantná.  

Konkrétne ciele HP RP, vrátane cieľov v oblasti rodovej rovnosti sa objavili až v rámci povinnosti 

žiadateľov vyjadriť sa k súladu projektu s HP, pričom táto informácia sa objavila až v príručkách. Nie 

v samotnej výzve; v prípade týchto príručiek v čosi viac ako polovici vyhlásených výziev (18 z 34), 

pričom iba tri z týchto výziev príručky prepojili výlučne na ciele v oblasti rodovej rovnosti. Ostatné 

uvádzali prepojenie ako na ciele rodovo zamerané, tak aj na ďalšie ciele v rámci HP RP. Zatiaľ čo 

v mnohých výzvach sa objavili rôzne znevýhodnené skupiny medzi oprávnenými cieľovými skupinami, 

z hľadiska rodu sa špecifické cieľové skupiny vyskytovali ojedinele. V skutočnosti sa takto 
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špecifikované skupiny objavili iba v 5 výzvach, a to najmä s ohľadom na ženy z etnických minorít, 

resp. ženy po materskej dovolenke zo sociálne ohrozených komunít. V ďalších dvoch výzvach boli 

nepriamo formulované skupiny súvisiace s rodovými otázkami (osoby s rodičovskými povinnosťami). 

 

ZISTENIE Č. 7) Zodpovednosť za implementáciu HP RP vrátane rodovej 

rovnosti na úrovni programov je prenášaná na najnižšiu úroveň – t.j. 

projektovú realizáciu a absentuje jej adekvátna podpora na polceste medzi 

programovými zámermi, dizajnom výziev a následným výberom projektov.  

 

Objasnenie: Napriek tomu, že implementácia HP RP vrátane rodovej rovnosti by 

mala byť uplatňovaná na základne horizontálneho prístupu a podporovaná na 

všetkých úrovniach riadenia, chýba prepojenie a podpora  cieľov rodovej rovnosti  na 

polceste medzi základným programovým nastavením OP a jeho praktickou 

aktualizáciou prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá má 

zabezpečiť naplnenie cieľov OP, a teda aj cieľov HP RP vrátane rodovej rovnosti.  

V rámci výziev absentuje toto premostenie v samotnom dizajne, ale aj pri ich 

implementácii a najmä pri ich vyhodnotení. Vo vyhlásených výzvach absentovalo 

obsahové prepojenie cieľov výzvy na podporu rodovej rovnosti, resp. rovnosti 

príležitostí ako takej (t.j. napr. reflexia nerovností, ktoré realizácia výzvy môže 

pomôcť podporiť), ale aj prepojenie napr. na konkrétnejšie ciele HP RP vrátane 

rodovej rovnosti, ktoré sa objavilo často až v príručke pre žiadateľa, v špecifickej 

časti pre horizontálne priority. Smerom k potenciálnym žiadateľom sa tak 

zneviditeľňuje dôležitosť a významnosť cieľov HP RP vrátane rodovej rovnosti ako 

takých pre naplnenie nielen rámcových cieľov výzvy, ale aj cieľov OP ako takého. Na 

druhej strane sa tým symbolicky aj prakticky prenáša výlučná zodpovednosť za 

podporu implementácie HP RP vrátane rodovej rovnosti na úroveň projektov. 

V neposlednom rade, uplatňovanie HP RP vrátane rodovej rovnosti sa nesledovalo 

ani pri vyhodnocovaní výziev po ich uzavretí.   

 

Zdôvodnenie (zistenia z analýzy výziev): Vo výzvach samotných sa prepojenie na HP RP zvyčajne 

vôbec neuvádza. Ak sa objavuje prepojenie na konkrétne ciele HP RP, tak sa tak deje až v príručke 

pre žiadateľov, a to iba v kontexte povinnosti žiadateľa pri predkladaní projektu objasniť ako jeden 

z aspektov HP, aj HP RP, ten je žiadateľ v rámci predkladaných žiadostí a dokumentácií povinný 

objasniť v príslušnej sekcii predkladanej žiadosti a dokumentácie. Až 47 % z analyzovaných výziev 

dokonca ani v tejto časti neuvádzalo konkrétne prepojenie na ciele HP RP. Analýza verejne 

dostupných správ o vyhodnotení analyzovaných výziev zo strany SORO/RO ukázala, že SORO/RO 

iba v prípade dvoch výziev venoval pozornosť skutočnostiam relevantným pre HP RP. Išlo o dve výzvy 

z OP V a obe sa obmedzili na informáciu o počte schválených žiadostí s príspevkom k HP RP
137

. 

 

  

                                                 
137

 OPV 2008/2.2/03 – správa uvádza 4 schválené projekty s príspevkom k HP RP, OPV 2008/2.2/02 – správa uvádza, že 
žiadna zo schválených žiadostí neprispieva k HP RP. 
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KĽÚČOVÉ ZISTENIA na úrovni projektov:  

 

ZISTENIE Č. 8) Organizácie majú limitované kapacity, ktoré by pracovali 

s problematikou rodovej rovnosti, a mnohé ich ani naplno nevyužívajú pri 

realizácii projektov s príspevkom k HP RP resp. rodovej rovnosti.  

 

Objasnenie: V organizáciách, ktoré čerpali prostriedky na projekty s prínosom k HP 

RP vrátane rodovej rovnosti pracuje len veľmi málo odborníčok a odborníkov, ktorí by 

mali skúsenosti s prácou v oblasti podpory rodovej rovností. Celkovo je veľmi nízky 

podiel aj organizácií, ktoré realizujú projekty s prínosom k HP RP vrátane rodovej 

rovnosti a zároveň by mali aj takéto kapacity k dispozícii. Naviac, ak aj organizácie vo 

svojom tíme ľudí s týmito skúsenosťami majú, títo predstavujú iba zlomok celkových 

ľudských zdrojov v organizáciách, ktoré sa zapojili do prieskumu. Nakoniec, mnohé 

organizácie priznali, že túto odbornú kapacitu nevyužívajú pri realizácii projektov, 

prípadne ju využívajú len okrajovo. 

 

Zdôvodnenie (prieskum prijímateľov): Vo vzťahu k expertným kapacitám pracujúcich s témami rodovej 

rovnosti až 72 % (172) organizácií priznalo, že v ich organizácii žiadne expertky ani experti nepracujú 

s témou rodovej rovnosti, prípadne niektorí z nich pracujú s inými témami RP. 

Iba v 66 organizáciách (28 %), ktoré sa zapojili do prieskumu, s témou rodovej rovnosti pracujú ich 

experti a expertky. Títo ľudia sa celkovo podieľajú iba 1,2 % na ľudských zdrojoch, ktoré pracujú 

v organizácii.  Z celkového počtu ľudí pracujúcich v týchto 66 organizáciách, expertky a experti 

pracujúci s témou rodovej rovnosti tvoria iba 1,2 %. Iba čosi viac ako polovica týchto organizácií (53 

%) využíva interné kapacity pri realizácii projektov s príspevkom k HP RP, avšak až 41 % z nich 

uviedlo, že expertízu v tejto oblasti nevyužívajú (26 %), alebo že ju využívajú len okrajovo (15 %), t.j. 

expertnej skúsenosti v tejto oblasti sa pravdepodobne nepripisuje dôležitosť pri projektoch 

s príspevkom k HP RP. 

 

ZISTENIE Č. 9) Neskúsené organizácie podceňujú odborné kapacity na 

podporu implementácie HP RP, vrátane rodovej rovnosti.  

 

Objasnenie: Významný podiel organizácií, ktoré implementovali projekty 

s príspevkom k HP RP vrátane rodovej rovnosti priznal, že nemajú vlastné odborné 

kapacity skúsené v oblasti práce s témou rodovej rovnosti, či rovností príležitostí 

a zároveň uviedli, že nevyužívajú ani externú podporu v tejto oblasti, a to napriek 

tomu, že projekty s prínosom k HP RP, resp. rodovej rovnosti realizovali. Presnejšie, 

prieskum medzi organizáciami, ktoré realizovali projekty s príspevkom k HP RP 

vrátane rodovej rovnosti ukázal, že z celkového počtu prijímateľov zapojených do 

prieskumu viac ako tretina organizácií (35 %) nielenže nemá vo svojich radoch 

odborníkov a odborníčky, ktorí by pracovali s témou rovnosti príležitostí, vrátane 

témy rodovej rovnosti, ale zároveň tieto organizácie ani v rámci realizácie svojich 

projektov nevyužívajú inú formu odbornej podpory, napr. formou externých 

odborných kapacít. 
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Zdôvodnenie (prieskum prijímateľov): Celkovo sme v prieskume identifikovali 138 organizácií, ktorých 

odborníci a odborníčky nepracovali s témou rodovej rovnosti a ani rovnosti príležitostí, teda nemajú 

žiadne interné kapacity. Z týchto organizácií väčšina (62 %) uviedla, že ani nevyužili podporu ľudí 

s expertízou v oblasti RP (85) pri realizácii projektov s príspevkom k HP RP (t.j. ani externú expertízu 

nevyužili). Pri dopytovaní sa na konkrétne využitie odbornej podpory ľudí s expertízou v oblasti 

rovnosti príležitostí sa ukázalo, že priamo v projektoch odbornú podporu ľudí s expertízou v oblasti 

rovnosti príležitostí nevyužilo až 79 % (109) z týchto organizácií, ktoré nemajú ani vlastných 

odborníkov či odborníčky, čo by pracovali s témou rodovej rovnosti a ani s témou rovnosti príležitostí. 

Z celkového počtu zapojených organizácií do prieskumu prijímateľov predstavujú tieto organizácie, 

ktoré nemajú internú kapacitu a nevyužívajú ani inú, napr. externú podporu pri realizácii projektov 

s HP RP, viac ako tretinu všetkých organizácii z prieskumu (35 %). 
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10.2.3 Odporúčania  

 

Hodnotiaca otázka:  

Aké sú odporúčania na nápravu tohto stavu?  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti programovacie obdobie dobieha, pri jednotlivých odporúčaniach uvádzame, či sú 

relevantné pre súčasné alebo aj budúce programové obdobie (ďalej PO) 

Odporúčanie Úroveň Relevancia 

Odporúčanie č. 1:  

 Odporúčame vykonať hĺbkové ex ante hodnotenie opatrení a intervencií štrukturálnych fondov 

k cieľom rodovej rovnosti a na základe toho stanoviť relevanciu a vplyv OP na ich zmenu.  

RO/SORO Budúce PO 

Odporúčanie č. 2:  

 Odporúčame zaviesť uplatňovanie rodového hľadiska, t.j. vykonávanie rodovej analýzy na úrovni 

OP aj na úrovni projektov a vytvoriť na to adekvátnu metodológiu, ktorá bude súčasťou podpornej 

dokumentácie pre podávanie žiadostí o NFP v rámci výziev.  

CKO, 

RO/SORO, 

koordinátor HP 

RP 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 3:  

 Odporúčame v rámci formulárov pre žiadateľov o NFP podrobnejšie uvádzať príspevok k cieľom 

rodovej rovnosti, t.j. popisom konkrétneho cieľa, konkrétnych aktivít a konkrétnych merateľných 

ukazovateľov rodovej rovnosti a ich previazanie na odborné hodnotenie žiadostí.  

CKO, 

RO/SORO 

Koordinátor HP 

RP 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 4:  

Odporúčame, aby do základných programových dokumentov (napr. operačný program, 

programový manuál, príručky pre žiadateľov, resp. prijímateľov) bolo v rámci príslušného OP 

zapracované aj adekvátne posúdenie a jednoznačné objasnenie prepojenia príslušných 

prioritných osí a opatrení OP na priame a nepriame prispievanie k napĺňaniu konkrétnych cieľov 

RO/SORO Budúce PO 
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špecificky vo vzťahu k rodovej rovnosti (relevancia by mala byť vyhodnotená najmenej na dvoch 

úrovniach – t.j. či dané opatrenie môže priamo prispievať k daným cieľom, alebo má naň 

nepriamy vplyv, alebo naň nemá žiaden vplyv).  

Odporúčanie č. 5:  

Odporúčame zabezpečiť, aby pri vyhlasovaní výziev boli do zdôvodnenia výzvy adekvátne  

zapracované prepojenia na ciele rodovej rovnosti podľa miery identifikovanej relevancie.  

Konkrétnejšie, odporúčame pri dizajnovaní textu výzvy zabezpečiť, aby prepojenie na príslušné 

relevantné ciele rodovej rovnosti boli zapracované do vyhlasovanej výzvy explicitne v rámci 

základného nastavenia, resp. zarámcovania výzvy: t.j. najmä v rámci zadefinovaného problému, 

na ktorý výzva reaguje, v rámci zadefinovania špecifických cieľov výzvy (prepojením na ciele 

rodovej rovnosti) a rámcových aktivít, v rámci vymedzenia oprávnených cieľových skupín (vrátane 

explicitného rodovo špecifického pomenovania cieľových skupín, napr. používaním dvojtvarov a 

podporou rodovo citlivého jazyka), ako aj do ponuky povinných, resp. odporúčaných merateľných 

ukazovateľov na podporu HP RP v zmysle relevancie k príslušným cieľom rodovej rovnosti.  

 ieto odporúčania navrhujeme zapracovať napr. formou metodických usmernení, ktoré by 

garantovalo štandardizáciu tohto postupu naprieč všetkými OP a výzvami. 

RO / SORO Budúce PO 

 

Súčasné PO  

len pre 

prípadné 

plánované 

výzvy  

Odporúčanie č. 6:  

Odporúčame zabezpečiť v rámci podpornej dokumentácie výziev (príručky pre žiadateľa) 

prepojenia na príslušné ciele HP RP osobitne pre každú špecifickú oblasť cieľov, čiže aj osobitne 

pre rodovú rovnosť vo vzťahu k zameraniu výzvy a uvádzať v nej okrem konkrétnej referencie na 

príslušnú relevanciu cieľov pre dané opatrenie (priamu a nepriamu) aj  príklady aktivít, resp. 

metodologických postupov, ktorými by potenciálni žiadatelia mohli relevantné ciele rodovej 

rovnosti v rámci svojich projektov cez danú výzvu aj napĺňať.  

CKO, SORO / 

RO 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 7:  

Odporúčame zabezpečiť pri vypracovaní podpornej dokumentácie k výzve a najmä podporných 

dokumentov pre žiadateľov o NFP zapracovanie systematických a štandardizovaných inštrukcií 

pre žiadateľské subjekty v jednotlivých položkách tak, aby hľadisko podpory rodovej rovnosti, 

CKO, SORO / 

RO 

Budúce PO 
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resp. rovnosti príležitostí mohlo byť žiadateľom zohľadnené prierezovo (nielen tematicky v rámci 

súladu s HP RP). Napríklad zahrnúť do inštrukcie: 

a) pri definovaní zamerania a cieľov projektov, aby žiadateľ zohľadnil prípadné prepojenie na 

priamu, resp. nepriamu podporu relevantných cieľov rodovej rovnosti, ku ktorým plánuje 

prispieť 

b) pri definovaní a analyzovaní východiskovej situácie vyžadovať štandardne všetky údaje 

podelené podľa pohlavia/rodu a ich zohľadnenie v analýze, prípadne dopracovanie 

špecifickej analýzy z rodového hľadiska  

c) pri vymedzení cieľových skupín vyžadovať štandardne údaje podelené podľa pohlavia/rodu 

ako aj objasnenie špecifických potrieb cieľových skupín s ohľadom na rodové hľadisko  

d) pri vymedzení plánovaných aktivít vyžadovať štandardne aj objasnenie prínosu 

realizovaných aktivít k priamej podpore rodovej rovnosti, resp. objasnenie, ktorými 

konkrétnymi prístupmi žiadateľ plánuje podporiť svoj zámer prispieť k rodovej rovnosti. 

Odporúčanie č. 8:  

Odporúčame, aby sa do správ o vyhodnotení výziev po formálnej stránke zahrnulo aj  

zhodnotenie prínosu danej výzvy na podporu rodovej rovnosti v rámci daného OP, konkrétne cez 

sledovanie a monitorovanie aspoň základných príslušných parametrov v správe z vyhodnotenia 

výzvy (počet podaných žiadostí s príspevkom k danej HP, počet schválených žiadostí, objem 

prostriedkov vyčlenených na tieto typy projektov).  

CKO, RO 

SORO 

Budúce PO 

 

Súčasné len 

pre aktuálne 

výzvy  

Odporúčanie č. 9:  

Odporúčame pri vyhodnocovaní projektov s príspevkom k HP RP vrátane rodovej rovnosti 

zohľadniť aj skutočnosti týkajúce sa odborných kapacít organizácií pri zaistení kvality 

implementácie projektov z hľadiska podpory rodovej rovnosti, resp. rovnosti príležitostí. Napr. 

organizácie by mohli mať povinnosť v dokumentácii uviesť, či majú adekvátne odborné kapacity, 

ktoré plánujú využiť pri implementácii projektu z hľadiska rodovej rovnosti, resp. ako zaistí 

organizácia (napr. aj z externých zdrojov) kvalitu implementácie z hľadiska rodovej rovnosti, resp. 

rovnosti príležitostí.  

CKO, SORO/ 

RO 

Budúce PO 
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Odporúčanie č. 10:  

Odporúčame podporiť opatrenia na dodatočné posilňovanie kapacít a zvyšovanie povedomia 

(prostredníctvom tréningov, školení) potenciálnych alebo aspoň úspešných žiadateľských 

subjektov v oblasti praktickej implementácie rovností príležitostí a osobitne podpory rodovej 

rovnosti pri využívaní prostriedkov EÚ, ako vo verejnej, tak neziskovej, ale aj ziskovej sfére (t.j. u 

podnikateľských subjektov využívajúcich schémy de minimis). 

SORO /RO  

v spolupráci 

s koordinátorom 

HP RP 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 11:  

Odporúčame podporiť opatrenia na zvyšovanie povedomia o potrebe využívania kvalitnej 

expertízy v oblasti praktickej implementácie rovností príležitostí a osobitne podpory rodovej 

rovnosti pri využívaní prostriedkov EÚ, a to prostredníctvom posilňovania kapacít žiadateľov, ktorí 

boli úspešní pri predkladaní projektov, ako aj prostredníctvom šírenia príkladov dobrej praxe a 

praktickými výsledkami posilňovaní rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.  

Koordinátor HP 

RP 

Budúce PO 

 



 

 

 

 

XI. Prílohy 

  

(1) Zadávacie podmienky pre zabezpečenie externého hodnotenia uplatňovania 

horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP”) na úrovni programov  

(2a) Základné zoznamy výziev pre výberovú vzorku na analýzu podľa operačných 

programov 

(2b) Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky výziev vybraných operačných 

programov  

(3a) Náhodné výberové vzorky projektov vo vybraných operačných programoch  

(3b) Tematické výberové vzorky projektov vo vybraných operačných programoch  

(3c) Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky projektov vybraných 

operačných programov  (hodnotiaci dotazník pre zber a analýzu údajov)   

(4) Prehľad štatistických údajov a dáta pre analýzu kontextových ukazovateľov  

(5) Súhrn zistení z analýzy vzorkového výberu výziev (OP V, OP VaV, OP ZaSI)  

(6) Súhrn zistení z analýzy vzorkového výberu projektov (OP V, OP VaV, OP ZaSI) 

(7) Súhrn zistení z prieskumu medzi prijímateľmi – analýza z hľadiska podpory 

rodovej rovnosti  

 

Vzhľadom na rozsah správy prílohy sú k dispozícii v elektronickej verzii hodnotiacej 

správy.  

 


