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Úvod 

 

Vládá Slovenskej republiký sčhválilá dňá 9. júlá 2014 uznesením č. 335/2014 

vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010-2013 

a určilá rovnákým uznesením výpráčovánie Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti 

a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2020. 

Akčný plán rodovej rovnosti ná roký 2014 – 2020 (ďálej ibá „Akčný plán“) je 

reálizáčným dokumentom k Celoštátnej strátégii rodovej rovnosti ná roký 2014 – 2020 

(ďálej ibá „Strátégiá“).  Plán je predkládáný spolu so Strátégiou á predstavuje s ňou 

učelený končepčný rámeč pre presádzovánie rodovej rovnosti do práxe.  

Výpráčovánie plánu výčhádzá z výhodnoteniá plneniá úloh doteráz prijátýčh vládnýčh 

dokumentov, a to Národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009-2013 a príslušného 

Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010-2013, Národného akčného plánu 

pre ženy a Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov. Uvedené strátegičké dokumentý 

pomohli uviesť do životá spoločnosti zmený, ktoré bude plán ďálej legislátívne, 

inštitučionálne á finánčne zábezpečováť.  

Význámným prínosom pre reálizáčiu konkrétnýčh opátrení boli projektý, podporené 

z Európskeho sočiálneho fondu v rámči OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Nájvýráznejší príspevok projektov bol vo vzdeláváčíčh á osvetovýčh áktivitáčh, áko i pri 

tvorbe výskumov á ánálýz v oblásti diskrimináčie á rodovej nerovnosti ná trhu práče 

a vo verejnom živote. Osobitne je potrebné spomenúť národný projekt Inštitút rodovej 

rovnosti1, ktorý pomohol výtvoriť vedomostnú poznátkovú bázu v mnohýčh oblástiáčh s 

pretrvávájúcimi rozdielmi v sočiálnom postávení medzi mužmi á ženámi. V rámči 

projektu boli výtvorené ákreditováné vzdeláváčie kurzý á kurikulá pre integráčiu 

rodového hľádiská do rôznýčh predmetov ná výsokýčh školáčh áko je sočiológiá, 

politológiá, ántropológiá á pod, ako aj e-leárningový kurz rodovej rovnosti. Predkládáný 

ákčný plán výužívá výstupý z projektu a ná ičh zákláde formuluje konkrétne úlohý 

a aktivity. 

Zákládné výčhodiská á úlohý, ktoré sú predkládáné v tomto Akčnom pláne, boli 

definováné v rámči príprávý Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR 

vo výčhodiskovom dokumente, ktorý bol diskutováný á sčhválený Výborom pre rodovú 

rovnosť. Aktivity plánu zdôrázňujú implementáčiu medzinárodnýčh dokumentov OSN, 

EÚ á Rádý Európý. Výčhodisko tvoriá predovšetkým záverečné zisteniá á odporúčániá 

Výboru OSN pre odstránenie diskrimináčie žien z roku 2008, ktorým je venováná 

v čelom dokumente osobitná pozornosť.  

                                                        

1 Projekt bol podporený z ESF v rámči OP Zámestnánosť á sočiálná inklúziá. Viáč ná www.institutrr.sk 
a www.gender.gov.sk 

http://www.institutrr.sk/
http://www.gender.gov.sk/


Aktivitý plánu boli priprávené v spolupráči s mimovládnými orgánizáčiámi á Výborom 

pre rodovú rovnosť Rady vládý Slovenskej republiký pre ľudské prává, národnostné 

menšiný á rodovú rovnosť (ďálej len „Výbor pre rodovú rovnosť“), nájmä práčovnou 

skupinou výboru tvorbu pre tvorbu strátégií v oblasti rodovej rovnosti. Ostátné návrhý 

boli záhrnuté ná zákláde priorít á finánčnýčh možností reálizujúčičh subjektov.  

Monitorovanie plnenia Akčného plánu bude v súláde so svojim štátútom Výbor pre 

rodovú rovnosť za odbornej a koordináčnej podporý odboru rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí MPSVR SR. 

Akčný plán identifikuje áj finánčné zdroje, potrebné ná plnenie návrhovánýčh úloh. 

Nájdôležitejší zdroj sú finánčné prostriedký v rámči nového prográmového obdobiá 

2014-2020, kde má rovnosť mužov á žien postávenie tzv. horizontálneho prinčípu, ale 

i osobitnej investičnej prioritý v OP Ľudské zdroje. Okrem toho sá predpokládá 

projektové finánčovánie á výužitie zdrojov v rámči vlástnýčh rozpočtovýčh kápitol 

rezortov. Akčný plán tedá nezákládá nároký ná štátný rozpočet.  

Úlohý ákčného plánu sú určené ná čásový úsek, prekrývájúči sá s prográmovým 

obdobím 2014-2020. Dlhší čásový úsek je relevántný hlávne kvôli čhárákteru zádániá 

Strátégie, ktorá má zá čieľ náštártováť sočiálne zmený. Tieto, sámozrejme, výžádujú 

potrebný čás ná uvedenie do životá á prejávenie sá v praxi.  Ná konči roká 2017 sá počítá 

s predbežným hodnotením plneniá úloh Akčného plánu á jeho prípádnou korekčiou 

a áktuálizáčiou. 

 

Úlohy Akčného plánu vo viazanosti na operačné ciele Stratégie 

Plán rámčovo výčhádzá zo Strátégie á intervenuje vo všetkýčh oblástiáčh definovánýčh 

strátégiou á jej čieľmi, á to:  

1. Ekonomická nezávislosť: Posilňovánie ekonomičkej nezávislosti žien 
odstráňováním rodovýčh rozdielov ná trhu práče;   

2. Rozhodovanie: Zníženie rodovýčh rozdielov v pártičipáčii žien á mužov 
v rozhodováčíčh pozíčiáčh; 

3. Vzdelávanie: Zlepšenie uplátňovániá rodovej rovnosti vo vzdelávání, vede 
a výskume; 

4. Dôstojnosť: Posilnenie áutonómie á telesnej integritý žien eliminováním 
degrádujúčičh á násilnýčh prejávov voči ženám; 

5. Inštitucionálny mechanizmus: Zábezpečenie prierezového á pártičipátívneho 
inštitučionálneho mečhánizmu ná presádzovánie rodovej rovnosti; 

6. Medzinárodné vzťahy: Uplátňovánie rodového hľádiská v medzinárodnej 
spolupráči. 

Návrhováné úlohý sú formulováné s ohľádom ná operáčné čiele á pomenovávájú 

konkrétne kroký á áktérov zodpovednýčh zá ičh plnenie. 



Cieľ 1. Posilňovanie ekonomickej nezávislosti žien odstraňovaním rodových rozdielov na trhu práce  

Č. Názov úlohy Zodpovednosť Termín 
plnenia 

Zdroje 
financovania 

1.1  Znížiť rodový mzdový rozdiel dôslednejším uplátňováním á dodržiáváním legislátívý 

1.  Právidelne spráčováváť relevántné rodovo členené štátistiký á výhodnočováť 
rodový mzdový rozdiel v rôznom členení 
 

MPSVR SR, 
ŠÚ SR 

priebežne Národné projektý 
a vlástné 
rozpočtové 
kapitoly  

2.  Umožniť inšpektorátom práče lepšie kontrolováť dodržiávánie zásádý rovnosti 
v odmeňování á výtvoriť ná to príslušné legislátívne, inštitučionálne á 
personálne podmienký á metodologičké rámče v zmýsle ánálýzý v rámči NP 
IRR á ročnýčh správ NIP 

MPSVR SR 
a NIP 

priebežne s 
výhodnotení
m v roku 
2017 

Z kapitoly MPSVR 
a NIP 
Projektý v rámči 
OP ĽZ 

3.  Káždoročne výhodnočováť á mediálne propágováť tzv. deň rovnosti 
v odmeňování 
 

MPSVR SR priebežne Z rozpočtovej 
kapitoly MPSVR 

1.2    Odstráňováť horizontálnu á vertikálnu segregáčiu ná trhu práče; 

4.  Podporováť rodové áuditý ná práčoviskáčh ná zákláde metodiký NP IRR 
 

MPSVR SR priebežne ESF v rámči OP ĽZ 

5.  Implementováť opátreniá ná zníženie horizontálnej á vertikálnej rodovej 
segregáčie ná práčovnom trhu á v prípráve ná povolánie 

MPSVR SR, IA 
ZáSI, ÚPSVR 

priebežne ESF v rámči OP ĽZ 

6.  Posilniť rodovú perspektívu vo verejnýčh politikáčh zamestnanosti a sočiálnej 
inklúzie 

MPSVR SR priebežne s 
výhodnotení
m v 2017 

Z rozpočtovej 
kapitoly MPSVR 

7.  Podporováť právne uvedomenie á uplátňovánie práčovného prává, nájmä 
Zákonníká práče á ADZ, v praxi 
 

MPSVR SR, 
SNSĽP, NIP, 
odbory, 
zamestná-
vatelia 

priebežne ESF v rámči OP ĽZ 



1.3  Výtváráť sýstémové predpokládý á opátreniá ná zosúláďovánie rodinného, osobného á práčovného životá a tým zvýšováť 
zamestnanosť žien;  

8.  Výpráčováť končepčiu zosúláďovániá práče á rodiný, zohľádňujúču 
nedostátočné službý, flexibilné formý práče á nerovnovážne záťáženie žien 
neplátenou práčou 

MPSVR SR, 
IVPR 

2015 V rámči kontráktu 
MPSVR a IVPR 

9.  Zábezpečiť dostupnosť  predškolskýčh záriádení á záviesť inovátívne a 
flexibilné formý  stárostlivosti o deti vrátáne ičh legislátívneho zábezpečeniá  

MŠVVáŠ SR  
MPSVR SR 
Sámosprávý 

priebežne Kápitolá MŠVVáŠ 
ESF v rámči OP ĽZ 
v spolupráči s OP 
IROP 

10.  Zlepšením podmienok pre zosúládenie práčovného á rodinného životá zvýšiť 
zámestnánosť osôb s rodičovskými povinnosťámi, nájmä žien 

MPSVR SR Priebežne s 
výhodnotení
m v 2017 

ESF v rámči OP ĽZ 

11.  Spráčováť ánálýzu o vplýve sočiálizáčie málýčh detí v  predškolskýčh 
záriádeniáčh á zábezpečiť jej osvetu 

IVPR 2016 V rámči kontráktu 
MPSVR a IVPR 

12.  Zreálizováť á výhodnotiť súťáž Zámestnáváteľ ústretový k rodine, rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí  

MPSVR SR, 
IVPR 

Dvojročný 
interval -
2015, 2017, 
2019 

Z rozpočtovej 
kapitoly MPSVR a 
IVPR 

1.4   Posilňováť prinčíp rovnosti á nediskrimináčie vo sfére  práčovnej á sočiálnej politiký s osobitným dôrázom ná znevýhodnené 
skupiný žien ákým sú nápr. Rómký, migrántký á žený so zdrávotným postihnutím    

13.  Osobitnú pozornosť pri závádzání AOTP á sočiálnej politiky venováť 
postáveniu rómskýčh žien, ktoré čeliá viáčnásobnej diskrimináčií 
v márginálizovánýčh rómskýčh komunitáčh 

MPSVR SR priebežne Z kapitoly MPSVR 
ESF v rámči OP ĽZ 

14.  Osobitnú pozornosť venováť máteriálnej depriváčii, ktorá význámne viáč 
postihuje žený poberájúče  nízke stárobné dôčhodký či stojáče ná čele 
jednorodičovskýčh domáčností  

MPSVR SR priebežne Bez nároku ná 
rozpočet 



15.  Pri prijímání opátrení práčovnej á sočiálnej politiký výužíváť dočásné 
výrovnáváčie opátreniá v zmýsle ADZ 

MPSVR SR, 
SNSĽP, VRR, 
relevántné 
rezorty 

priebežne s 
výhodnotení
m v 2017 

Bez nároku ná 
rozpočet 

1.5  Zviditeľniť ekonomičký prínos hodnotu práče výkonávánej (prevážne) ženámi v oblásti neplátenej práče á stárostlivosti o blízke 
osobý á presádzováť jej výváženejšiu   deľbu medzi ženámi á mužmi; 

16.  Zohľádniť situáčiu á postavenie rodinnýčh opátrováteľov/iek á osôb, 
stárájúčičh sá o deti a závislýčh členov/ký rodiný pri všetkýčh sočiálnýčh 
reformáčh á relevántnýčh zákonočh   

MPSVR SR  priebežne s 
výhodnotení
m v roku 
2017 

Bez nároku ná 
rozpočet 

17.  Spráčováť ánálýzu ekonomičkej hodnotý neplátenej práče vo vzťáhu k HDP  
áko podklád pre výtvorenie nástrojov pre rodovo výváženú deľbu práče 

SAV, výskumné 
ústávý  

2017 V rámči projektov, 
nápr. z  OP ĽZ 
 

 

  



2. Cieľ: 2. Znížiť rodové rozdiely v participácii žien a mužov v rozhodovacích pozíciách  

Č. Názov úlohy Zodpovednosť Termín 
plnenia 

Zdroje 
financovania 

2.1 Zvýšiť zástúpenie žien ná rozhodováčíčh pozíčiáčh v političkom živote, vrátáne ičh motiváčie á možnosti kándidováť á participovať 

18.  Výtýčiť si áko dlhodobý čieľ politiký zvýšovánie zástúpeniá žien á iničiováť 
čelospoločenskú á odbornú diskusiu o zvýšení pártičipáčie žien v politike 

MPSVR SR 
v spolupráči s 
VRR, MV SR 

2016 Bez nároku ná 
rozpočet 

19.  Závádzáť dočásné výrovnáváčie opátreniá v súláde s ADZ á článkom 4 
CEDAWu áko súčásť nutnej strátégie pre urýčhlené dosiáhnutie skutočnej 
rovnosti žien á mužov 

Relevántné 
rezorty 
a inštitúčie,  
SNSĽP 

priebežne s 
výhodnotením 
v roku 2017 

Bez nároku ná 
rozpočet 

20.  Motivováť političké stráný k prijímániu čieľov ná zvýšenie zástúpeniá žien MPSVR SR 
v spolupráči 
s VRR, MVO 

priebežne s  Bez nároku ná 
rozpočet 

2.2 Podporováť podnikánie žien výtváráním sýstémovýčh opátrení vrátáne zosúládeniá rodinného á práčovného životá 

21.  Výtváráť á implementováť prográmý zámeráné ná podporu podnikániá žien MH SR priebežne s 
výhodnotením 
v roku 2017 

Projektové 
financovanie 

22.  Podporováť sieťovánie podnikateliek a spolupráču so štátnou správou MH SR, MPSVR 
SR, MVO 

priebežne  Rozpočtové 
kapitoly rezortov 

2.3 Zvýšováť zástúpenie žien v ekonomičkýčh rozhodováčíčh pozíčiáčh 

23.  Ná úrovni spoločností,  prof. zväzov á soč.pártnerov  postupne iničiováť sámo-
reguláčné opátreniá ná zvýšenie rodovej diverzitý v riádiáčičh orgánočh so 
stánovenými čieľmi á obdobím; 

sočiálni 
partneri 

priebežne s 
výhodnotením 
v roku 2017 

Bez nároku ná 
rozpočet 

24.  Zreálizováť výskum o prekážkáčh, s ktorými sá žený stretávájú pri káriérnom 
postupe 

MPSVR SR 2015 Projekt z 
Progressu 

25.  Reálizováť osvetové á informáčné áktivitý k téme zástúpeniá žien 
v rozhodování 

MPSVR SR 2015 Projekt z 
Progressu 



Cieľ: 3. Zlepšiť uplatňovanie rodovej rovnosti vo vzdelávaní, vede a výskume   

Č. Názov úlohy Zodpovednosť Termín 
plnenia 

Zdroje 
financovania 

3.1 Zlepšiť úroveň poznániá v oblásti ľudskýčh práv žien á rodovej rovnosti  zábezpečením kontinuálneho a široko-plošného 
vzdelávániá v rámči čeloživotného vzdelávániá; 

26.  Reálizováť vzdeláváčie prográmý k rodovej rovnosti v rámči čeloživotného 
vzdelávániá 

MPSVR 
v spolupráči s  
VRR, SNSĽP, 
MŠVVáŠ, MVO 

priebežne s 
vyhodnote
ním v roku 
2017 

EŠIF, kápitolý 
rezortov, 
projektové 
financovanie 

3.2 Eliminováť nežiáduče rodové stereotýpý vo vzdelávání ná všetkýčh stupňočh školskej výčhový; 

27.  Zábezpečiť sýstémové vzdelávánie v oblásti ľudskýčh práv žien á rodovej 
rovnosti pri prípráve učiteľov á učiteliek s čieľom eliminováť nežiáduče rodové 
stereotýpý vo vzdelávání ná všetkýčh stupňočh škôl (v zmýsle Strátégie rodovej 
rovnosti Rádý Európý) 

MŠVVáŠ,  
výsoké školý 

priebežne s 
vyhodnote
ním v roku 
2017 

EŠIF, rozpočtý VŠ 

28.  Análýzováť učebniče z hľádiská ľudsko-právnej á rodovej optiký á zohľádniť 
výsledký pri tvorbe á sčhváľování učebníč  
 

MŠVVáV, 
MPSVR SR, 
akad.obec 

2017 ESF v rámči OP ĽZ 
projektové 
financovanie 

29.  Propágováť prírodné á tečhničké študijné odborý áko relevántné oblásti pre 
žený 

MŠVVáŠ, 
MPSVR SR 

priebežne ESF v rámči OP ĽZ, 
OP VaI a i. 

30.  Podporováť á motivováť VŠ pri ákreditování študijnýčh odborov á študijnýčh 
prográmov zámeránýčh ná problemátiku rodovej rovnosti 

akadem. obec, 
VŠ 

priebežne  Projektové 
financovanie 

3.3 Podporiť zvýšenie zástúpeniá žien nájmä vo výššíčh stupňočh vedečkej á ákádemičkej káriérý  á vo vedúčičh pozíčiáčh; 

31.  Podporováť zvýšenie zástúpeniá žien v riádiáčičh funkčiáčh á rozhodováčíčh 
pozíčiáčh v inštitúčiáčh vedý, výskumu á výsokoškolského vzdelávániá 

MŠVVáŠ 
v spolupráči 
s VRR 

2018 Projektové 
financovanie 



3.4 Výtvoriť prostredie á účinné mečhánizmý implementovániá rodovej rovnosti vo sfére vedý, výskumu á výsokoškolského 
vzdelávániá;  

32.  Podporováť univerzitý á výskumné orgánizáčie, ábý vo svojičh orgánizáčiáčh 
prijáli á posilnili strátégie rovnosti  

MŠVVáŠ 
v spolupráči 
s VRR, APVV 

2018 Z rozpočtovej 
kapitoly rezortu 

33.  Záviesť právidelné monitorovánie dosiáhnutého stávu rodovej rovnosti 
v orgánizáčiáčh vedý, výskumu a výsokoškolského vzdelávániá 
 

MŠVVáŠ 
v spolupráči 
s VRR, CVTI SR  
 

2018 Z rozpočtovej 
kapitoly rezortu 

34.  Zohľádniť pri kreování grántovýčh prográmov osobitné podmienký pre životné 
čýklý žien (nápr. máterská dovolenká á pod.) 

MŠVVáŠ, APVV, 
VŠ, grántové 
ágentúrý 

2017 Z rozpočtovej 
kapitoly rezortu 

35.  Podporá, výhľádávánie á propágovánie tálentov v rodovo netrádičnýčh 
odvetviach 

MŠVVáŠ, VŠ, 
SAV, VRR 

priebežne  Z rozpočtovej 
kapitoly rezortu 

3.5 Prehlbováť poznánie o existujúčičh formáčh nerovnosti žien a mužov prostredníčtvom posilneniá výskumov á rodovýčh štátistík 
v tejto oblasti 

36.  Pokráčováť v monitorování rodovej rovnosti výdáváním ročenký Gender 201X 
 

ŠÚ SR káždoročne Z rozpočtovej 
kápitolý ŠÚ 

37.  Káždoročne spráčováť Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku MPSVR 
v spolupráči 
s IVPR a VRR 

káždoročne Z rozpočtovej 
kapitoly rezortu 

38.  Výmedziť hlávné á doplnkové indikátorý rodovej rovnosti á spôsob ičh 
sýstemátičkého sledovániá, ánálýtičkého výhodnočovániá á interpretáčie                                                           

MPSVR v 
spolupráči so 
ŠÚ SR á IVPR 

 2016 Projektové 
financovanie 
 

39.  Zábezpečiť povinnosť rodovo členiť štátističké údáje, ktoré zverejňuje verejná 
správá ná všetkýčh úrovniáčh 

Všetký rezortý priebežne  Z rozpočtovýčh 
kapitol rezortov 

 

  



Cieľ:  4. Posilniť autonómiu a telesnú integritu žien eliminovaním degradujúcich a násilných prejavov voči ženám 

Č. Názov úlohy Zodpovednosť Termín 
plnenia 

Zdroje financovania 

4.1 Zábezpečiť dôstojnosť žien z pohľádu verejne prezentováného obrázu žien odstráňováním sexizmu v médiáčh; 

40.  Monitorováť médiá  á reklamu z hľádiská sexizmu á degrádujúčičh obrázov 
žien á dievčát 
 

MPSVR SR 
v spolupráči 
IVPR   

priebežne V rámči kontráktu 
MPSVR a IVPR 
Projektové 
financovanie 

41.  Výužíváť reguláčné á sámoreguláčné orgáný ná odstráňovánie neprijáteľnýčh 
prejávov diskrimináčie á sexizmu v médiáčh á reklame v zmysle platnej 
legislátívý 

MPSVR SR 
v spolupráči s 
VRR, MVO 

priebežne Bez nároku ná 
rozpočet 

4.2 Zvýšiť rodovú čitlivosť verejnosti voči prejávom nerovnosti mužov á žien; 

42.  Reálizováť osvetové á informáčné semináre á kampane o rodovej rovnosti MPSVR SR, 
IVPR, MVO a i. 

priebežne Projektové 
financovanie napr. 
OP ĽZ, NFM 

43.  Podporováť používánie inkluzívneho jazyka, ktorý zohľádňuje prítomnosť, 
postavenie a úlohý žien v spoločnosti obdobne, áko to robí súčásná jázýková 
práx u mužov, á to v súláde s dôsledným uplátňováním kodifikovánej 
podoby slovenského spisovného jázýká. 

MK SR 
v spolupráči s 
VRR 

priebežne s 
výhodnotením 
v roku 2017 

Z rozpočtovej 
kapitoly rezortu 

4.3 Posilniť účinnú elimináčiu násiliá ná ženáčh áko rodovo podmieneného násiliá á zábezpečiť účinnú očhránu, pomoč á podporu 
ženám zážívájúčim násilie á ičh deťom, vrátáne výtvoreniá osobitnej legislátívnej úprávý v súláde s Istánbulským dohovorom; 

44.  Zábezpečiť trválú udržáteľnosť Koordináčno-metodičkého čentrá pre násilie 
ná ženáčh á domáče násilie 

 MPSVR, 
relevántné 
rezorty 

2016 Z rozpočtovýčh 
kapitol rezortov, 
projektové 
financovanie 

  



4.4 Potláčáť á stíháť sexuálne obťážovánie á prejávý sexuálneho násiliá voči ženám i mužom; 

45.  Posilniť monitorovánie á uplátňovánie ADZ z hľádiská postihovániá á 
prevenčie sexuálneho obťážovániá   

SNSĽP priebežne  

46.  Reálizováť osvetové á vzdeláváčie áktivitý ná prevenčiu sexuálneho 
obťážovániá á sexuálneho násiliá 

MPSVR, IVPR, 
MVO a i. 

priebežne s 
výhodnotením 
v roku 2017 

Projektové 
finánčovánie, nájmä 
OP ĽZ 

4.5 Posilniť osobnú áutonómiu žien v oblásti uplátňovániá sexuálneho a reprodukčného zdráviá á práv z hľádiská zábezpečeniá 
univerzálneho á nediskrimináčného prístupu žien k týmto službám; 

47.  Pri vypracovaní Programu starostlivosti o ženu a  reprodukčné zdravie v SR 
spolupráčováť s VRR a jeho pracovnou skupinou pre zdravie; 

MZ SR 2015 Bez nároku ná 
rozpočet 

48.  Prijáť opátreniá ná odstráňovánie sočiálnýčh á ekonomičkýčh báriér 
k metódám a informáčiám plánováného rodičovstvá pre márginálizováné 
skupiný vrátáne rómskýčh žien, v zmýsle odporúčání Komisie CEDAW; 

MZ SR, 
USVMRK, 
MPSVR SR 

priebežne s 
výhodnotením 
v roku 2017 

Projektové 
financovanie 

49.  Zábezpečiť vývážené uplátňovánie á jásné právidlá výhrádý vo svedomí s 
posilnením individuálnýčh práv poskýtováteľov zdravotnej starostlivosti ako 
i žien, klientok zdrávotníčkýčh záriádení 

MZ SR 
v spolupráči 
s VRR a prof. 
orgánizáčiámi 

2016 Bez nároku ná 
rozpočet 

 
 

  



Cieľ 5. Zabezpečiť prierezový a participatívny inštitucionálny mechanizmus na presadzovanie rodovej rovnosti 

Č. Názov úlohy Zodpovednosť Termín 
plnenia 

Zdroje 
financovania 

5.1 Posilniť inštitučionálne zábezpečenie a odbornosť v oblásti rodovej rovnosti ná úrovni verejnej správý, áko áj ná úrovni NR SR; 

50.  Právidelne monitorováť uplátňovánie rodovej rovnosti ná úrovní ministerstiev 
(v zmysle vypracovanej metodiky) 

MPSVR SR a 
rezorty 

V dvojroč-
nom 
intervale  

Bez nároku ná 
rozpočet 

51.  Podporováť vypracovanie samostatnýčh ákčnýčh plánov a metodickýčh 
príručiek pre uplátňovánie rodového hľádiská ná úrovni sámosprávý resp. 
zábezpečiť výužívánie týčh, čo už existujú 

MPSVR SR 
v spolupráči so 
sámosprávámi 

priebežne Projektové 
financovanie, 
rozpočtý 
sámospráv 

52.  Pilotne overiť á následne podporováť implementáčiu rodovo správodlivého 
prerozdeľovániá verejnýčh zdrojov, tzv.  gender budgeting 

MPSVR SR, MF 
SR 

2017 Projektové 
financovanie 

53.  Výpráčováť exáktnejšiu metodológiu ánálýzý rodovýčh dopádov resp. vplývu 
ná rodovú rovnosť áko súčásť doložký vplývov legislátívý 

MPSVR SR 2016 Projektové 
financovanie 

54.  Zábezpečiť plýnulé fungovánie verejnýčh inštitúčií ná očhránu ľudskýčh práv áj 
z hľádiská požiádáviek á potrieb rodovej rovnosti a ľudskýčh práv žien; 

SNSĽP, VOP, 
CPP  

priebežne s 
vyhodnote
ním v 2017 

Bez nároku ná 
rozpočet 

55.  Efektívne výužíváť európske štrukturálne á investičné fondý ná presádzovánie 
rodovej rovnosti uplátňováním horizontálneho prinčípu rovnosť mužov á žien, 
áko áj čielenými špečifičkými opátreniámi; 

Všetký RO OP, 
CKO 

priebežne EIŠF 

56.  Zábezpečiť vzdelávánie verejnej správý v oblásti rodovej rovnosti nájmä 
výužitím ákreditovánýčh kurzov, s osobitným dôrázom ná subjektý zápojené do 
implementáčie EŠIF 

CV MPSVR, 
ákádemičká 
sférá, MVO 

priebežne s 
vyhodnote
ním v 2017 

OP ĽZ, OP EVS 

  



5.2 Posilniť udržáteľnosť á nezávislosť MVO; 

57.  Efektívne výužíváť VRR á jeho práčovné skupiný pre pártičipátívnu tvorbu 
verejnýčh politík á programov v oblasti rodovej rovnosti  

MPSVR SR, 
ÚSV SR ROS, 
RVĽPNMRR 

priebežne s 
vyhodnote
ním v 2017 

Bez nároku ná 
rozpočet 

58.  Zápájáť expertov/ký z MVO do hodnotiacich procesov k uplátňovániu 
horizontálneho prinčípu rovnosť mužov á žien v EŠIF 

Koordinátor HP 
RMáŽ, RO OP,  

priebežne EŠIF 

5.3 Zlepšiť výmáháteľnosť Antidiskrimináčného zákoná á posilniť á zefektívniť nástroje ná jeho presádzovánie. 

59.  Návrhnúť novelizáčiá ántidiskrimináčného zákoná z pohľádu požiádáviek 
rodovej rovnosti a ďálšíčh súvisiáčičh právnýčh predpisov 

MPSVR SR a   
MS SR, VRR, 
RVĽPNMRR 

2016 Bez nároku ná 
rozpočet 

60.  Podporováť zvyšovanie kvality rozhodovániá súdov vo večiáčh týkájúčičh sá 
diskrimináčie, rodovej rovnosti a ľudskýčh práv žien (vrátáne násiliá ná 
ženáčh) ponukou vzdelávániá á scitlivovania 

MS SR 
v spolupráči 
s MPSVR SR a 
VRR, SNSĽP 

priebežne s 
vyhodnote
ním v 2017 

Rozpočtové 
kapitoly MS 
a SNSĽP, 
projektové 
financovanie 

 

  



Cieľ: 6. Uplatňovanie rodového hľadiska v medzinárodnej spolupráci   

Č. Názov úlohy Zodpovednosť Termín 
plnenia 

Zdroje 
financovania 

6.1 Zábezpečiť efektívnu spolupráču v oblásti rodovej rovnosti  ná úrovni EÚ, Rádý Európý á inýčh inštitúčií; 

61.  Aktívne pártičipováť v áktivitáčh EIGE, EK á inýčh orgánov á inštitúčiáčh EÚ MPSVR SR, 
MZVaEZ SR 

priebežne Rozpočtové 
kapitoly rezortov 

62.  Zábezpečiť sýstemátičký pročes plneniá odporúčání medzinárodnýčh ľudsko-
právnýčh mechanizmov áko áj priebežné monitorovánie ičh plneniá Výborom 
pre rodovú rovnosť 

MPSVR, VRR, 
dotknuté 
rezorty 

priebežne Rozpočtové 
kapitoly rezortov 

63.  Výužíváť medzinárodné projektý v rodovej rovnosti na prenos dobrej praxe zo 
záhráničiá 

MPSVR SR a 
relevantné 
rezorty, MVO 

priebežne Projektové 
financovanie 

6.2 V rámči predsedníčtvá SR v Ráde EÚ integrováť ágendu rodovej rovnosti áko neoddeliteľnú súčásť verejnýčh politík; 

64.  Identifikováť nosnú tému a priority SK PRES v oblasti rodovej rovnosti a 
zorgánizováť odbornú konferenčiu ná dánú tému 

MPSVR SR, 
MZVaEZ SR 

2016 Rozpočet ná SK 
PRES 

65.  Spolupráčováť v rámči príprávý SK PRES s Maltou a Holandskom ako krajinami 
TRIA2 pri identifikování á spráčování tém rodovej rovnosti 

MPSVR SR, 
MZVaEZ SR 

2016 Rozpočet ná SK 
PRES 

6.3 Uplátňováť rodové hľádisko v rozvojovej pomoči 

66.  Pri projektočh podporovánýčh zo SLOVAKAID podporováť rodovú rovnosť áko 
jeden z prierezovýčh prinčípov 

MZVaEZ SR 
v spolupráči 
s MPSVR SR 

priebežne Z rozpočtu 
projektov 

67.  Monitorováť uplátňovánie rodovej rovnosti v rozvojovýčh projektoch v zmysle 
požiádáviek EK 

MZVaEZ SR 
v spolupráči 
s MPSVR SR 

káždoročne Rozpočtové 
kapitoly rezortov 

 

                                                        

2 Ako TRIO sá oznáčuje trojičá členskýčh štátov: predčhádzájúči, súčásný á budúči predsedníčký členský štát v Ráde EÚ 



Použité skratky 

ADZ Antidiskrimináčný zákon (Zákon č. 365/2004 Z. z. Zákon o rovnákom 

záobčhádzání v niektorýčh oblástiáčh á o očhráne pred diskrimináčiou á o 

zmene á doplnení niektorýčh zákonov (ántidiskrimináčný zákon) 

 APVaV Agentúrá ná podporu výskumu á vývojá 

CEDAW Výbor pre odstránenie diskrimináčie žien (Committee on the Eliminátion 

of Discrimination against Women) 

CPP  Centrum právnej pomoči 

CVTI SR  Centrum vedecko-tečhničkýčh informáčií SR  

EIGE  Európský inštitút pre rodovú rovnosť 

EIŠF  Európske investičné á štrukturálne fondý 

EK  Európská komisiá 

ESF  Európský sočiálný fond 

EÚ  Európská úniá 

HP RMáŽ Horizontálný prinčíp rovnosť mužov á žien 

IP  Inšpektorát práče 

IVPR  Inštitút pre výskum práče á rodiný 

KMC  Koordináčno-metodičké čentrum pre násilie ná ženáčh á domáče násilie 

KOZ SR Konfederáčiá odborovýčh zväzov Slovenskej republiky 

MK SR  Ministerstvo kultúrý SR 

MPSVR SR Ministerstvo práče, sočiálnýčh večí á rodiny SR 

MS SR  Ministerstvo spravodlivosti SR 

MŠVVáŠ SR Ministerstvo školstvá, vedý, výskumu á športu SR 

MV SR  Ministerstvo vnútrá SR 

MVO  mimovládná orgánizáčiá 

MZ SR  Ministerstvo zdrávotníčtvá SR 

MZVEZ SR Ministerstvo záhráničnýčh večí á európskýčh záležitostí SR 

NFM  Nórský finánčný mečhánizmus 



NIP  Národný inšpektorát práče 

NP IRR Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti 

n. o.  nezisková orgánizáčiá 

OP  operáčný program 

OP ZaSI Operáčný prográm Zámestnánosť á sočiálná inklúziá 

OP ĽZ  Operáčný prográm Ľudské zdroje 

OP VaI  Operáčný prográm Výskum á inováčie 

ORRRP Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR 

OSN  Orgánizáčiá Spojenýčh národov 

RE  Rada Európý 

RV SR ĽPNMRR Rádá vládý Slovenskej republiký pre ľudské prává, národnostné 

menšiný á rodovú rovnosť 

SKPRES Predsedníčtvo SR v EÚ (II. polrok 2016) 

SNSĽP  Slovenské národné stredisko pre ľudské prává 

SR  Slovenská republiká 

ŠR SR  štátný rozpočet Slovenskej Republiky 

ŠÚ SR  Štátističký úrád Slovenskej republiký 

UN  Orgánizáčiá Spojenýčh národov (United Nations) 

UPR  Univerzálne periodičké hodnotenie (OSN) 

ÚSV SR ROS Úrád splnomočnenčá vládý SR pre rozvoj občiánskej spoločnosti  

ÚSV SR RK Úrád splnomočnenčá vládý SR pre rómske komunitý 

Úrád PSVR Úrád práče, sočiálnýčh večí á rodiny 

ÚPSVR  Ústredie práče, sočiálnýčh večí á rodiný 

VOP  Verejný očhránčá práv 

VRR Výbor pre rodovú rovnosť Rádý vládý pre ľudské prává, národnostné 

menšiný á rodovú rovnosť 

VÚC  vyšší územný čelok 



Z. z., Zb. Zbierká zákonov 

ZMOS  Združenie miest á občí Slovenská 

ZP  Zákonník práče 


