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ESF - Európsky sociálny fond 

ERDF,EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja 

EÚ - Európska únia  

HP - Horizontálna priorita 

HP RP - Horizontálna priorita rovnosť príležitostí  

Interný manuál - Interný manuál procedúr 

ITMS - IT monitorovací systém 

KF - Kohézny fond 

MDVRR SR -  Ministerstvo dopravy, výstavby a región. rozvoja SR 

MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MRK - Marginalizované rómske komunity 

Monitorovacia správa projektu  - monitorovacia správa 

MV - Monitorovací výbor 

MVRR SR - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

NFP - Nenávratný finančný príspevok 

NSRR - Národný strategický referenčný rámec 

OA - Orgán auditu 

ORRRP - Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  

OP - Operačný program 

OP ZaSI  - Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia                                                                       

OP V                                     -  Operačný program Vzdelávanie 

OP VaV                                -  Operačný program Výskum a vývoj 

OP Z - Operačný program Zdravotníctvo 

OP KaHR - Operačný program Konkurencieschopnosť hospodársky  rast    

ROP  - Regionálny operačný program 

OP D  - Operačný program Doprava 

OP ŽP  - Operačný program Životné prostredie 

OP TP - Operačný program Technická pomoc 

OP IS  -  Operačný program Informatizácia spoločnosti  

OP BK  - Operačný program Bratislavský kraj  

PIP - Plán informovania a publicity  

Podporné stredisko  - Oddelenie Podporného strediska k rovnosti príležitostí                                                                                        

PS  - Pracovná skupina 

RO - Riadiaci orgán 

SKI HP RP - Systém koordinácie implementácie horizontálnej  

                                                                     priority Rovnosť príležitostí 

SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

SR - Slovenská republika 

Systém finančného riadenia     -  Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov  

  a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013      

ŠF - Štrukturálne fondy 

ŠÚ - Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TP - Technická pomoc 

VÚC - Vyšší územný celok 
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ÚVOD 

Výročná správa o vykonávaní horizontálnej priority rovnosť príležitostí sa zameriava na stav implementácie 

horizontálnej priority rovnosť príležitostí na úrovni Národného strategického referenčného rámca ku dňu 

31.12.2014. Obsahuje taktiež údaje o príspevku jednotlivých operačných programov k napĺňaniu cieľov HP 

RP prostredníctvom merateľných ukazovateľov. 

Výročná správa o vykonávaní HP RP za rok 2012 predstavuje podklad pre centrálny koordinačný orgán k 

vypracovaniu časti Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2012 týkajúcej sa HP RP. 

Koordinátor HP RP predkladá výročnú správu HP RP Pracovnej skupine pre HP RP na pripomienkovanie. 

Výročnú správu HP RP schvaľuje riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, 

ktorá je poverená zabezpečovať procesy koordinácie implementácie HP RP. 

Výročná správa slúži ako východisko pre posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho 

kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre Pracovnú skupinu pre HP RP a Európsku 

komisiu. 

Výročná správa HP RP za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 je vypracovaná v súlade s Metodickým 

pokynom CKO č. 9, aktualizáciou č. 5. zo dňa 09.04.2013 k obsahu výročnej a záverečnej správy 

o vykonávaní operačného programu. V správe sú zapracované informácie z príspevkov jednotlivých OP 

relevantných k HP RP. 
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1 IDENTIFIKÁCIA 
 

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám 

diskriminácie. 

 

 

NUTS I – Slovensko 

 
 

 

Programové obdobie: 2007 - 2013 

 

 

relevantné pre všetky Operačné programy 

 

 

Názov: Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Výročná správa o vykonávaní   

horizontálnej priority 

Vykazovaný rok: 2014 

 

 

Dátum schválenia:  

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí Národného strategického referenčného rámca je priorita, ktorá 

komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť dosiahnutie 

rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Horizontálna priorita 

Rovnosť príležitostí predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní ktorého sa zameriava na vytváranie takých 

podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia 

(napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostup-

nosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je teda 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, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna 

orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe 

týchto znakov.  

Rovnosť príležitostí neznamená len rovnaké podmienky vstupu, ale najmä podmienky, ktoré zohľadňujú 

špecifické potreby a skúsenosti týchto rôznorodých znevýhodnených skupín ľudí. Tento cieľ sa týka všet-

kých operačných programov NSRR. Horizontálna priorita Rovnosť príležitosti bola v rámci NSRR zadefino-

vaná ako jedna zo štyroch horizontálnych priorít v programovom období 2007 - 2013. 
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2 PREHĽAD REALIZÁCIE HP RP 

HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si preto 

v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej 

rovnosti. 

2.1 Dosiahnutý  výsledok a analýza dosiahnutého pokroku  

2.1.1. Stav fyzického pokroku horizontálnej priority Rovnosť príležitostí  

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni NSRR  

k 31.12. 2014 

 
Tabuľka č. 1 

Projekty s príspevkom k HP RP na úrovni NSRR k 31.12. 2014 

 

ROK 

Počet projek-

tov celkovo 

Počet projektov, 

s príspevkom k 

HP RP 

Objem finanč-

ných prostried-

kov projektov 

celkovo € (zdroje 

EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov projek-

tov s príspevkom 

k HP RP v € (zdroje 

EÚ) 

2010 5 618 3 402 6 282 716 834,71 3 626 742 393,77 

2011 6 524 3 980 7 411 265 031,47 4 179 051 253,02 

2012 6441* 3934* 8 536 021 966,93 4 653 355 991,79 

2013 7133* 4360* 11 230 054 784,85 6 122 009 791,06 

2014 9674 6056 15 495 360 165,22 8 584 623 482,19 

Spolu  9674 6056 15 495 360 165,22 8 584 623 482,19 

Zdroj: ITMS 

* Počet projektov celkovo a počet projektov s príspevkom k HP RP je podľa MP CKO č. 9 aktualizácia č. 5 
zo dňa 9.4.2013 uvádzaný mimo projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené. V tabuľke nie sú zarátané 
mimoriadne ukončené projekty s nulovým čerpaním a projekty TP. Sú v nej však zarátané aj mimoriadne 
ukončené projekty, ktoré čerpanie mali. 
Zdroj : ITMS 

 

Ku koncu roka 2014 v porovnaní s koncom roka 2013 stúpol počet projektov s príspevkom k HP RP. V roku 

2014 bol počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP až 1696 projektov vyšší. Na prvý pohľad 

je viditeľný prírastok projektov aj napriek tomu, že počas programového obdobia 2007 – 2013 bol zmenený 

spôsob vykazovania údajov 
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Graf č.1 

Porovnanie vývoja počtu projektov celkovo a počtu s príspevkom k HP RP v období 2013 a  2014 

 
 

Počet projektov celkovo za celé NSRR stúpol percentuálne približne o 26 percent  - 2541 projektov oproti 

predchádzajúcemu roku 2013 avšak počet projektov s príspevkom k HP RP stúpol o 28 percent teda o 

1696 projektov, keď rátame aj projekty, ktoré boli v priebehu programového obdobia mimoriadne ukonče-

né. 

 

Tabuľka č. 1a 

Zazmluvnené projekty v realizácii s príspevkom k HP RP na úrovni NSRR a jednotlivých OP k 

31.12.2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne k sledovanému obdobiu) 

Prehľad stavu implementácie projektov s dosahom na HP RP do 31. 12. 2014 

 Zdroj: ITMS – Stav k 31.12.2014 

Poznámka: Projekty sú uvádzané vrátane mimoriadne ukončených projektov. Zmena údajov prebehne až 
počas prípravy Výročnej správy o NSRR, resp. po finalizácii výročných správ z SFC  za jednotlivé OP. 
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Počet projektov celkovo Počet projektov s príspevkom k HP RP

2013

2014

Operačný 

program 

Projekty 

celkom Zazmluvnené Čerpanie 

Projekty 

HP RP Zazmluvnené HP Čerpané HP 

OP IS 
170,00 

1 481 360 

338,15 
731 726 174,68 95,00 1 189 326 118,02 

561 172 

839,64 

ROP  
2 200,00 

1 838 586 

797,43 

1 409 768 

301,49 
1 766,00 1 422 175 199,18 

1 097 383 

858,37 

OP TP  163,00 136 500 612,81 77 725 478,26 58,00 55 404 962,00 33 602 091,78 

OP BK  451,00 110 653 987,30 70 289 304,21 149,00 47 525 040,43 21 329 987,28 

OP D 
164,00 

4 314 921 

980,13 

2 442 281 

425,99 
18,00 1 720 243 331,07 

998 038 

500,94 

OP ŽP 
782,00 

2 204 067 

934,81 

1 166 240 

681,16 
265,00 602 466 995,88 

402 721 

136,17 

OP KaHR 
2 070,00 

1 248 017 

205,56 
599 750 203,56 1 242,00 755 086 074,25 

235 898 

460,48 

OP V 1 157,00 861 406 637,74 390 855 480,46 383,00 204 794 979,91 70 882 221,61 

OP VaV 
548,00 

1 627 653 

017,78 
889 796 094,29 330,00 1 037 831 100,81 

496 537 

084,00 

OP ZaSI 
1 894,00 

1 374 087 

155,72 
830 474 624,80 1 688,00 1 285 614 197,26 

771 821 

579,34 

OP Z 
75,00 298 104 497,79 273 897 972,32 62,00 264 155 483,38 

242 759 

200,13 

SPOLU 9 674,00 

15 495 360 

165,22 

8 882 805 

741,22 6 056,00 8 584 623 482,19 

4 932 146 

959,74 



8 

 

Graf č. 2 
Prehľad implementácie projektov s dosahom na HP RP v jednotlivých OP  

 
 

Graf. č. 2 zobrazuje počet projektov celkovo za OP v porovnaní ku projektom s príspevkom k HP RP. 

Z grafu vyplýva, že ROP malo k 31.12.2014 najväčší počet zazmluvnených projektov celkovo s počtom 

2020 projektov. Za ním nasleduje OP KaHR s počtom projektov 2070 celkovo, OP ZaSI – 1894 projektov, 

OP Vzdelávanie malo 1157 zazmluvnených projektov celkovo. Avšak čo sa týka počtu projektov 

s príspevkom ku HP RP poradie je nasledovné: ROP - 1766, OP ZaSI - 1688 a OP KaHR – 1242 projektov 

s príspevkom ku HP RP. Na skoro rovnakom mieste s počtom projektov s príspevkom ku HP RP sú OP 

V a OP V a V. Z týchto údajov je zjavné, že ROP zo svojho celkového počtu zazmluvnených projektov pri-

spieval veľkou mierou k zlepšeniu prístupnosti podporovaných služieb a ku zvýšeniu bezbariérovosti, na 

základe vyššieho počtu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP. 

 

 

Tabuľka č. 1b 

Percentuálny podiel zazmluvnených projektov v realizácii s príspevkom k HP RP na úrovni NSRR 

z celkového počtu projektov v jednotlivých OP k 31.12.2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne k 

sledovanému obdobiu).  

 Zdroj: ITMS – Stav k 31.12.2012 

Poznámka: Projekty sú uvádzané vrátane mimoriadne ukončených projektov. Zmena údajom prebehne až 
počas prípravy Výročnej správy o NSRR, resp. po finalizácii výročných správ z SFC  za jednotlivé OP. 
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ROP
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počet projektov s
príspevkom k HP
RP

počet projektov
celkovo - 2014

Operačný program Projekty celkom Projekty HP RP 

Percentuálny podiel z celkového 

počtu 

OP IS 170,00 95,00 55,88 

ROP  2 200,00 1 766,00 80,27  

OP TP  163,00 58,00 35,58 

OP BK  451,00 149,00 33,04 

OP D 164,00 18,00 10,98 

OP ŽP 782,00 265,00 33,89 

OP KaHR 2 070,00 1 242,00 60 

OP V 1 157,00 383,00 33,10 

OP VaV 5548,00 330,00 60,22 

OP ZaSI 1 894,00 1 688,00 89,12 

OP Z 75,00 62,00 82,67 

SPOLU 9 674,00 6 056,00  
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Graf č. 3 
Podiely projektov s príspevkom k HP RP z jednotlivých OP 

 
 

 

Tabuľka č. 1b a graf č. 3 zobrazujú podiel projektov s príspevkom k HP RP v jednotlivých OP. Najnižší 

počet projektov s príspevkom k HP RP mal OP D (10,98%) zo svojho celkového počtu zazmluvnených 

projektov. Keďže najväčšiu zhodu v cieľoch s HP RP má OP ZaSI, štandardne má aj najväčší počet projek-

tov s príspevkom k HP RP zo všetkých operačných projektov.HP RP je najviac relevantné svojimi aktivitami 

k OP Za SI. 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni NSRR v roku 2012 a analýza ich plnenia 

vo vzťahu k zadefinovaným cieľom HP RP na úrovni NSRR 

 

Tabuľka č. 2 

Ukazovatele HP RP na úrovni NSRR k 31.12. 2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Hodnota projek-

tov s príspevkom 

k rovnosti príleži-

tostí (EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 624 

533 

652,8 

1 302 

084 197, 

73 

3 

681 056 

34,03 

4 231 

070850 

4 653  

355 99 

1, 79 

6 122  

009 79 

1,06 

8 584 

623 

482,19 

N/A 8 584 

623 

482,19* 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleži-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 649 854 3332 3980 4284 4728 6056 N/A 6056* 

 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

obsadených 

mužmi 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 56 3 253 11 664,

5 

17 770 36 388 39 105 N/A 39 105 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 0 0 56 3253 11 

664,5 

17 770 36 388 39 105 N/A 

Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

obsadených 

ženami 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 3 2 393 8 137 12 496,

5 

32 730,5 59 953 N/A 59 953 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 0 0 3 2 393 8137 12 496,5  32 730,

5 

59 953 N/A 

0 

55,88 
80,27 

35,58 
33,04 

10,98 
33,89 

60 
33,1 

60,22 
89,12 

82,67 
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Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

pre znevýhodne-

né skupiny v 

dôsledku realizá-

cie projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 

 

0 0 0 145 705 819 933 1024 N/A 1024 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 0 0 0 145 705 819 933 1024 N/A 

Počet opatrení na 

zlepšenie bezba-

riérového a bez-

pečného prístupu 

a na užívanie 

výsledkov zo 

strany znevýhod-

nených skupín 3 

Dosiahnutý 

výsledok 

 

0 0 0 17,4 496,8 736,2 1029,8 1094,8 N/A 1094,8 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 0 0 0 17,4 496,8 736,2 1029,8 1094,8 N/A 

Miera 

zamestnanosti 

muži    v % (15-

64) 

Dosiahnutý 

výsledok 

68,4 70 67,6 65,2 66,3 66,7 66,4 67,7 N/A 67,7 

Cieľ 

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 

(2006) 

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Miera 

zamestnanosti 

ženy    v %(15-64) 

 

 

Dosiahnutý 

výsledok 

53,1 54,6 52,8 52,3 52,7 52,7 53,3 54,3 N/A 54,3 

Cieľ 

 

nárast nárast nárast nárast nárast nárast nárast nárast nárast nárast 

Východisko  

(2006) 

51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 

* Počet projektov s príspevkom k HP RP celkom, resp. vrátane mimoriadne ukončených projektov, 

projektov v realizácii aj riadne ukončených. Tento údaj zadávame z toho dôvodu, že aj za predchá-

dzajúce roky sú v tabuľke uvedené projekty aj s mimoriadne ukončenými projektmi. 

   

Z hľadiska vývoja v oblasti rodovej rovnosti musíme konštatovať, že napriek nespornému pokroku pretrvá-
vajú stále nerovnosti medzi mužmi a ženami takmer vo všetkých oblastiach súkromného a verejného živo-
ta. V nasledujúcom texte uvádzame hodnotenie dosiahnutého stavu a pomenovanie najmarkantnejších 
rodových rozdielov v sledovanej oblasti zamestnania a trhu práce vychádzajúc zo zistení  Súhrnnej správy 
o rodovej rovnosti za rok 2014.  
 

ZAMESTNANIE A TRH PRÁCE 

Jednou z oblastí, kde je pomerne výrazná rodová nerovnosť, je zamestnanosť a mzdy. Napriek nesporné-

mu pokroku pretrvávajú stále nerovnosti medzi mužmi a ženami takmer vo všetkých oblastiach súkromné-

ho a verejného života, predovšetkým v oblasti trhu práce.  

Na trhu práce sú ženy konfrontované s horizontálnou i vertikálnou rodovou segregáciou. S rodovou 

segregáciou úzko súvisia aj celkovo nižšie príjmy žien. Stále pretrvávajú výrazné rozdiely v platovom 

ohodnotení žien a mužov. Rodový mzdový rozdiel je na Slovensku (18,73 % v roku 2014) dlhodobo vyšší 

ako priemer EU28 (16,4 % v roku 2013). K udržiavaniu rodového mzdového rozdielu prispieva množstvo 

faktorov, medzi inými je to vertikálna segregácia – tzv. sklený strop, limitujúci množstvo žien dosahujúcich 

najvyššie (a najlepšie odmeňované) pozície i v inak prefeminizovaných oblastiach. Významným dôvodom 

je tiež nerovnomerná deľba práce medzi ženami a mužmi a podstatne silnejšie dopady rodičovstva na že-

ny. Popri politikách zameraných na posilnenie rodovej rovnosti sa pozornosť venovala aj zladeniu rodiny 

a práce ako základnému predpokladu ekonomickej nezávislosti žien a rovnosti medzi ženami a mužmi, čo 

predstavuje aj jednu z dôležitých aktivít napĺňania viacerých cieľov Stratégie Európa 2020. Inšpektorátom 

práce bolo v roku 2014 doručených 71 podnetov zamestnancov poukazujúcich na porušenie zásady rov-

nakého zaobchádzania, ustanoveného pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov a na diskrimináciu v odme-

ňovaní. Vykonanými inšpekciami práce bolo zistených 20 porušení povinnosti zamestnávateľov, ustanove-



11 

 

ných v § 13 Zákonníka práce v sledovaných oblastiach. Kľúčovým faktorom postavenia žien a mužov 

v spoločnosti je vzťah medzi platenou a neplatenou prácou, ako aj distribúcia neplatenej práce medzi 

mužov a ženy. Dlhodobo výrazne rodovo nevyvážená je celková časová alokácia na neplatenú prácu. 

Miera zamestnanosti žien vo veku od 15 rokov dosiahla v roku 2014 hodnotu 44,1% a mužov 59,5%, u 

skupiny 15-64 rokov predstavoval tento pomer 54,3% u žien a 67,7% u mužov. Miera zamestnanosti u 

žien zaostáva za mierou zamestnanosti mužov na Slovensku (v roku 2014 o 14,6 p. b.) i v priemere 

v EU28 (o 11,5 p. b.). Rodové rozdiely v miere zamestnanosti v roku 2014 sa v SR mierne zvýšili 

(o 0,2 p. b.). Na podporu zamestnanosti žien sú potrebné politiky na zosúladenie pracovného 

a súkromného života. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje účasť žien na pracovnom trhu, je predovšetkým 

prístup k službám starostlivosti o deti. Keďže ženy častejšie zabezpečujú starostlivosť o deti a rodinu ako 

muži, rodičovstvo a rodinné povinnosti viac ovplyvňujú ich zamestnanosť obzvlášť v podmienkach, keď 

chýbajú služby starostlivosti o deti či iných na starostlivosť odkázaných členov rodiny alebo sú príliš drahé, 

a tak málo dostupné. Rozdiely v miere zamestnanosti medzi mužmi a ženami sú na Slovensku najvýraz-

nejšie pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov, keď predstavujú až 46,4 p. b. (38,1 % ženy a 84,5 % muži vo 

vekovej kategórii 15 - 64 rokov). V prípade Slovenska ide o tretí najvyšší rozdiel v EU28 pri starostlivosti 

o dieťa do 6 rokov, vyšší je iba v Českej republike a v Maďarsku. Rozdiely sa znižujú s vekom dieťaťa, 

pri starostlivosti o dieťa vo veku 6 – 11 rokov je rodový rozdiel v miere zamestnanosti v SR už nižší ako 

v priemere v EU28 (12,4 p. b. verzus 15,6 p. b.) a pri dieťati nad 12 rokov predstavuje rodový rozdiel v SR 

iba 2,4 p. b. (oproti 9,7 p. b. v EU28). 

 

Miera nezamestnanosti u mužov a žien je porovnateľná (12,9% u mužov a 13,6% u žien); vyrovnanie na-

stalo najmä v priebehu krízových rokov. V pracovnom procese sú ženy konfrontované s horizontálnou i 

vertikálnou rodovou segregáciou. V oblastiach ako zdravotníctvo, sociálne služby a vzdelávanie tvoria ženy 

až okolo 80 % pracovnej sily a v oblasti verejnej správy 70 %. V súkromnom sektore s vyššími priemernými 

zárobkami ženy predstavujú necelých 41,7% zamestnancov. Iba 9,8 % žien v roku 2014 (9,7% v roku 

2013) (oproti 19,7% mužov v roku 2014 (20,1% mužov v roku 2013) sa venovalo v rámci hlavného za-

mestnania podnikaniu. Rodové rozdiely sú najmarkantnejšie v podnikateľskej sfére, kde na jednu podnika-

teľku pripadá cca 2,5 mužov podnikateľov (102,4 tis. žien ku 259,5 tis. žien v roku 2014); za podnikajúcich 

so zamestnancami až takmer 3 muži (19,2 tis. žien ku 57,2 tis. mužov). Slovenský trh práce patrí medzi 

rodovo najsegregovanejšie trhy práce v Európe, aj na vertikále, napriek zvyšujúcemu sa podielu vo vedú-

cich a manažérskych pozíciách pracujú ženy výrazne častejšie na nižších pozíciách v porovnaní s mužmi; 

v najvyššej pozícii podľa ISCO-08, čo sú zákonodarcovia a riadiaci pracovníci, bolo v roku 2014 iba 30 % 

žien. 

   

S rodovou segregáciou úzko súvisia aj celkovo nižšie príjmy žien, keď stále pretrvávajú výrazné rozdiely v 

platovom ohodnotení žien a mužov. Ženy patria častejšie medzi nízkopríjmové skupiny zamestnancov, t.j. 

ich hodinová mzda nedosahuje ani 2/3 mediánu hodinovej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. 

Napriek veľmi dobrej vzdelanostnej úrovni žien (na Slovensku dokonca vyššej ako u mužov) ženy nedosa-

hujú porovnateľné zárobky s mužmi, nakoľko vzdelanie v „typicky ženských oblastiach“ je oceňované niž-

šie. Rodový mzdový rozdiel na Slovensku sa už dlhodobo pohybuje nad priemerom EÚ, v roku 2012 

v neupravenej forme dosiahol 21,5 %, v roku 2013 to bolo 17,5 % a 2014 18,8%. Pozitívny je však dlhodo-

bo klesajúci trend tohto rozdielu, ktorý zaznamenávame kontinuálne od roku 2006. Pri porovnávaní hodi-

novej mzdy žien a mužov bol v roku 2014 na úrovni 18,78%, kým v roku 2013 17,9%. V súkromnom sekto-

re mzdové rozdiely na Slovenku dosiahli v roku 2014 úroveň 20,19%, vo verejnom 11,25%. Rodová štruk-

túra zamestnancov v oboch sektoroch vykazuje značné rozdiely, keď v nepodnikateľskom sektore predsta-

vuje podiel žien 58,8%, kým v podnikateľskom iba 41,7%. 

 

Veľké rodové nerovnosti sú v marginalizovaných rómskych komunitách, kde je situácia žien výrazne 

poznačená silnými rodovými stereotypmi a viacnásobnou diskrimináciou, čo sa prejavuje aj v postavení na 

trhu práce. Výskum UNDP
1
 identifikoval vysokú mieru rodových rozdielov vo všetkých ukazovateľoch. Hoci 

boli tieto rozdiely vlastné i všeobecnej populácii žijúcej v blízkosti, za rómsku dosahovali mnohonásobne 

vyšší rozdiel. Zamestnanosť rómskych žien bola v súhrne i vo všetkých vekových a generačných skupi-

                                                 
1 UNDP 2012: Sprava o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava.  
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nách o polovicu nižšia oproti rómskym mužom (20 % za rómskych mužov a 10 % za rómske ženy); miera 

zamestnanosti rómskych mužov bola v porovnaní s mužmi všeobecnej populácie z blízkosti 3-krát nižšia 

(20 % vz. 61 %), za rómske ženy to bolo v porovnaní so ženami všeobecnej populácie až 4-5-krát menej 

(11 % vz. 49 %). Ženy, obzvlášť rómske, boli vo väčšej miere vôbec mimo trhu práce: 56 % rómskych žien 

vo veku 15-64 rokov na rozdiel od 45,8 % žien všeobecnej populácie a 28,1 % rómskych mužov.
2
 

S priestorovým vylúčením sa rodové rozdiely ďalej rozširujú.  

 

Graf č. 4 

Vývoj nezamestnanosti u mužov a žien podľa vzdelania a pohlavia za roky 2005-2014 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Pre skompletizovanie údajov predkladáme aj údaje zo Správy o sociálnej situácii  obyvateľstva SR za rok 

2014 , v ktorej sa podľa rodového členenia uvádzajú relevantné údaje  o odmeňovaní  mužov a žien. Prie-

merná hrubá mesačná mzda v roku 2014 u mužov bola 1 076 € (v podnikateľskej sfére 1 099 € a v nepod-

nikateľskej sfére 911 €) u žien sa predmetná mzda pohybuje vo výške 828 € (v podnikateľskej sfére 846 € 

a v nepodnikateľskej sfére 796 €). Priemerná hrubá mesačná mzda žien teda predstavovala 76,9% prie-

mernej hrubej mesačnej mzdy mužov, kým v rovnakom období minulého roka to bolo 77,6 %.  

Zásadné rozdiely boli v príjmoch pri porovnaní podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry vzhľadom na vzde-

lanie, a to tak u mužov, ako aj u žien. Pri obidvoch pohlaviach mzda u zamestnancov s vyšším vzdelaním 

rástla rýchlejšie v podnikateľskej sfére, pričom v podnikateľskej sfére boli pri všetkých úrovniach vzdelania 

mzdy vyššie.  

Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v roku 2014 dosahovali najvyššiu priemernú mesačnú mzdu ženy 

pracujúce na plný pracovný čas s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa v podnikateľskej sfére (1 687 eur) 

a v nepodnikateľskej sfére (1 261 €). Muži s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa poberali najvyššiu prie-

mernú mesačnú mzdu v podnikateľskej sfére (2 666 €) i v nepodnikateľskej sfére (1 424 €). Najnižšie prie-

merné mesačné mzdy poberali zamestnanci v podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére so základným 

vzdelaním. Najväčšie rozdiely podľa vzdelania medzi podnikateľskou a nepodnikateľskou sférou sú 

v mzdách mužov s vysokoškolskou kvalifikáciou III. stupňa, kde tento rozdiel predstavoval v roku 2014 až 1 

242 eur. Rozdiel medzi zárobkami žien v tejto kategórii bol 426 eur.  

Z pohľadu hlavných tried SK ISCO-08 muži aj ženy pracujúci na plný pracovný čas zarábali 

v podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére v priemere najviac v triede 1 – zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci. Muži zarábali v priemere najmenej v triede 9 – pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci (v 

podnikateľskej sfére 646 eur a v nepodnikateľskej sfére 531 eur). U žien boli v priemere najnižšie mzdy, 

rovnako ako u mužov, v triede 9 – pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci (v podnikateľskej sfére 528 eur 

a v nepodnikateľskej sfére 448 eur).  

                                                 
2 S mierou ekonomickej aktivity to bolo presne naopak – rómske ženy dosiahli najnižšiu úroveň (len 44 % ekonomicky aktívnych 

rómskych žien vo veku 15-64 rokov na rozdiel od 54,2 % žien všeobecnej populácie a 71,9 % rómskych mužov). 
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V súlade s vyššie uvedenými výsledkami porovnávania zárobkov zamestnancov v podnikateľskej 

a nepodnikateľskej sfére vychádza dlhodobo priaznivejší výsledok v prospech podnikateľskej sféry. Takmer 

vo všetkých triedeniach sú platy v podnikateľskej sfére vyššie. Podľa hlavných tried SK ISCO-08 sú dlho-

dobo výnimkou len muži v triede 5 – prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode, čoho dôvodom je 

zamestnanie hasič, ktoré sa nachádza v nepodnikateľskej sfére. Najväčšie rozdiely v platoch u mužov aj 

u žien sú u vedúcich, riadiacich zamestnancov. Muži v podnikateľskej sfére zarábajú o 781 eur viac a ženy 

o 505 eur viac ako v nepodnikateľskej sfére. 

Z celkového počtu zamestnancov (1 077 053) vo výberovom súbore Informačného systému o cene práce v 

roku 2014, bez ohľadu na dĺžku pracovného času, poberalo 65,89 % zamestnancov nižšiu mzdu ako ziste-

ný celorepublikový priemer 955 eur. Z počtu zamestnancov pracujúcich na plný pracovný čas poberalo 

minimálnu mzdu 1,54 % zamestnancov. Na základe uvedených podkladov môžeme konštatovať, že presa-

dzovanie rodovej rovnosti a zmeny v postavení (v mzdovom) v členení na mužov a ženy patria k tým so-

ciálnym zmenám, ktoré si budú vyžadovať pre dosiahnutie pozitívneho výsledku relatívne väčší časový 

priestor. 

 

Tabuľka č. 3 

Súhrn indikátorov rodovej rovnosti 2014 

Indikátor 

Ženy Muži 
Rodový 

rozdiel 

SK 
EÚ-

28 
SK 

EÚ-

28 
SK 

EÚ

-28 

Miera zamestnanosti (v %,  20 – 64 rokov, 2014,ŠÚ SR a  

Eurostat) 
58,6 63,5 73,2 

75,
0 

14,6 
11,
5 

Miera zamestnanosti (v %,  15 – 64 rokov, 2014, ŠÚ SR a 

Eurostat) 
54,3 59,6 67,7 

70,
1 

13,4 
10,
5 

Miera zamestnanosti mladých (v %, 15 – 24 rokov, 2014, 

ŠÚ SR a Eurostat) 
16,5 30,6 26,9 

34,
4 

10,4 3,8 

Miera zamestnanosti starších (v %, 50 – 64 rokov, 2013, 

ŠÚ SR) 
35,7 43,3 53,3 

57,
4 

17,6 
14,
2 

Miera nezamestnanosti  (v %, všetky vekové skupiny, 

2014, Eurostat) 
13,6 10,2 12,9 

10,
1 

-0,7 
-

0,1 

Miera nezamestnanosti mladých (v %, 15–24 rokov, 2014, 

ŠÚ SR) 
30,1 21,2 29,5 

22,
6 

-0,6 1,4 

Index rodovej segregácie v zamestnaniach  
(index z intervalu 0 – 50 v %; 2013, GR) 

30,8 /30,5 
24,
4 

Index rodovej segregácie v sektoroch  
(index z intervalu 0 – 50 v %; 2013, GR) 

25,0 /22,7 
18,
9  

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  (v %, 2014, 

Eurostat) 
18,73 % (9,8 % GR) 

16,
4 
% 

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  (priemerná 

hodinová mzda)  (v EUR, 2014, Trexima) 
5,06 n.a. 6,23 n.a 

18,7
8 % 

16,
4 
% 

Priemerná hodinová mzda v nepodnikateľskej sfére  (v 

EUR, 2014, Trexima) 
5,13 n.a. 5,78 n.a 

11,2
5 % 

n.a
. 

Priemerná hodinová mzda v podnikateľskej sfére (v EUR, 

2014, Trexima) 
5,02 n.a. 6,29 n.a 

20,1
9 % 

n.a
. 

Rodová distribúcia neplatenej práce  rodičov detí do 6 ro-

kov (hod./týždeň,  ISSP 2012) 
59,8 n.a. 27,9 n.a 

31,9 
h/týž 

n.a
. 

Celková dotácia platenej a neplatenej práce rodičov detí do 

6 rokov  (hod./týždeň,  ISSP 2012) 
99,3 n.a. 74,6 n.a 

24,7 
h/týž 

n.a
. 

Rozdiel v mierach zamestnanosti 20 – 49 ročných žien s 

deťmi od 0-6 rokov veku  a bez deti ( v p.b., 2012, EC) 
-31,8** 

-
9,7
** 

Rozdiel v mierach zamestnanosti  20 – 49 ročných mužov s 12,2** 11,
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deťmi od 0-6 rokov a bez detí (v p.b.,  2012, EC) 4** 

Podiel absolventov vysokých škôl ( v %, 2013, všetky školy 

a všetky formy štúdia, MŠVVaŠ SR) 
64,0 

n.a
. 

36,0 n.a. -28,0 
n.a
. 

Skorý odchod zo vzdelávania (% populácie vo veku 18 – 
24 rokov s nižším ako SŠ vzdelaním, 2013, EK)  

6,1 
10,
2 

6,7 
13,
6 

0,6 3,4 

Mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov mimo zamestnania 
i vzdelávania – NEET (v %, 2013, EK) 

13,1 
13,
3 

14,2 
12,
8 

1,1 
-

0,5 

Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2013, EU SILC, Euro-

stat) 
12,9 

17,
2 

12,8 
16,
1 

-0,1 
-

1,1 

Miera rizika príjmovej chudoby starších (v %, 65 a viac 

rokov, 2013, EU SILC, Eurostat) 
7,6 

15,
6 

3,3 
 

11,
4 

-4,3 
 -
4,2 

Miera rizika príjmovej chudoby jednorodičovských rodín  
(v %, najmenej 1 dieťa, 2013 /2012, EU SILC, Eurostat) 

30,1 
/27,5 

n.a
. 

/34
,2 

Miera rizika príjmovej chudoby jednočlennej domácnosti (v 

%, 2013, EU SILC, Eurostat) 
14,0 

25,
1 

19,
6 

 24,6 5,6 
 

0,5 

Podiel ľudí žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou prá-
ce (v %, populácia 0 – 59 rokov, EU SILC, Eurostat) 

7,9 
11,
2 

7,2 10,2 -0,7 
-

1,0 

Miera pretrvávajúcej príjmovej chudoby (v %, 2011, EU 

SILC, Eurostat) 
8,7 

10,
8 

8,5 9,5 -0,2 
-

1,3 

Miera materiálnej deprivácie (v %,4 a viac položiek, 2013, 

EU SILC, Eurostat) 
10,5 9,8 

10,
0 

9,4 -0,5 
-

0,5 

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia (v %, 2012, EU 

SILC, Eurostat) 
21,4 

25,
4 

19,
4 

23,6 -2,0 
-

1,8 

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia  starších (v %, 

65+ rokov, 2012, EU SILC, Eurostat) 
19 

21,
7 

11,
9 

16,3 -7,1 5,4 

Priemerná mesačná výška sólo starobných dôchodkov ( v 

EUR,  2013, v € a rozdiel v %, Sociálna poisťovňa) 
346,

4 
n.a
. 

44
2,1 

n.a. 
21,6 

% 
n.a
. 

Priemerný rodový rozdiel v poberaných dôchodkoch  

(v %, 2012, EU-SILC, GR) 
7,2 

38,
5 

Stredná dĺžka života pri narodení  

(v rokoch, 2013 – ŠÚ SR a 2012 – EK) 
79,6 

83,
1 

72,
9 

77,5 -6,7 
-

5,6 

Stredná dĺžka života pri narodení – v zdraví  
(v rokoch, 2013 – ŠÚ SR a 2012 – EK) 

53,1 
62,
1 

53,
4 

61,5 0,3 
-

0,6 

Samovraždy na 100 000 obyvateľov (2013, ŠÚ SR) 2,2 
n.a
. 

17,
1 

n.a. 14,9 
n.a
. 

Politická participácia na európskej úrovni  
(v %, Európsky parlament, 12/2014, GR) 

30,8 
37,
0 

69,
2 

63,0 38,4 
26,
0 

Politická participácia na národnej úrovni  
(v %, národné parlamenty, 12/2014, GR) 

20,0 
28,
0 

80,
0 

72,0 60,0 44 

Politická participácia v národných vládach (v %, 02/2014, 

EC) 
0 

28,
0 

10
0,0 

72,0 
100,

0 
44 

Politická participácia vo vedení regionálnych zastupiteľstiev 

(v %, 02/2014, EC) 
0 14 

10
0,0 

86 
100,

0 
72 

Politická participácia na regionálnej úrovni ( v %,  regionálne 

zastupiteľstvá, 02/2014, EC) 
15,4 

32,
0 

84,
6 

68,0 69,2 
36,
0 

Politická participácia na úrovni miest a obcí  - primátori/ky a 

starostovia/tky  (  v %, 07/2013, EC) 
22 14 78 86 56 72 

Politická participácia - vedenie politických strán s najmenej 

5% miest v nár. parlamentoch ( v %, 14/2013, EC) 
0 

12,
0 

10
0,0 

88,0 
100,

0 
76,
0 

Miera participácie na riadení v najväčších firmách kótova-

ných na burze (v %, 12/2014, EC) 
20,0 

20,
2 

80,
0 

79,8 60,0 
59,
6 

Rodová skladba najvyššieho súdu (v %, 08/2013, EC) 53,6 
35,
0 

46,
4 

65,0 -7,2 
30,
0 
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INDEX RODOVEJ ROVNOSTI *** 

(v %, 2012 /2010 /2005, EIGE) 
36,5 /39,8 /41,5 

52,
8 

Vysvetlivky: 

Poznámky:  
*Rodový rozdiel = hodnoty mužov mínus hodnoty žien v percentuálnych bodoch (p. b.), ak nie je uvedené 
inak. 
n.a. = nedostupný údaj 
ISSP= International Social Survey Programme, Slovensko 2012 
** rozdiel v percentuálnych bodoch medzi ženami/mužmi s deťmi a ženami/mužmi bez detí  
*** Európsky inštitút rodovej rovnosti (EIGE) vypracoval pre EK Index rodovej rovnosti ako nástroj merania 
a porovnávania situácie rodovej rovnosti v niekoľkých kľúčových oblastiach. Meranie je rozdelené do kate-
górií práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie vrátane násilia. Index umožňuje, aby každý členský štát 
vyhodnotil a navzájom porovnal pokrok, ktorý dosiahol v uvedených dimenziách rodovej rovnosti. SR za-
znamenáva iba čiastočné zlepšenie v jednotlivých doménach a subdoménach.  
Riziko príjmovej chudoby = príjem pod hranicou 60 % mediánu národného disponibilného príjmu po sociál-
nych transferoch  
EC = Databáza Európskej komisie Muži a ženy v riadiacich pozíciách 
GR = Výročná správa o rodovej rovnosti: Report on Equality between Women and Men 2014. Dostupné 
na: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf.  
EK = Výročná správa Európskej komisie: Employment and Social Development in Europe 2014. Dostupné 

na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2172&furtherNews=y 

 

ŽENY A CHUDOBA 

 
Častejšie a dlhšie prerušenia plateného zamestnania v prípade žien, nižšie ohodnotenie ich práce a vyššie 
zaťaženie neplatenou prácou v porovnaní s mužmi vedie k nižšej ekonomickej nezávislosti žien. Vypoveda-
jú o tom viaceré štatistické ukazovatele vrátane miery rizika príjmovej chudoby a materiálnej deprivácie. 
 
Graf č. 5  

Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa pohlavia (2005-2013, v %) 

 
Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad 
SR 2015 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).  

Z dlhodobejšej perspektívy sú na Slovensku ženy ohrozené rizikom chudoby a sociálnym vylúčením viac 
ako muži, hoci situácia sa v priebehu rokov výrazne menila. Na základe údajov EU SILC 2005 až 2013 je 
zrejmé (graf 5), že rodové rozdiely v miere ohrozenia chudobou boli najväčšie za roky 2007 – 2009, no 
v poslednom období sa takmer zotreli. Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch

3
 dosiahla v roku 

                                                 
3
 Miera rizika chudoby sa v základnom formáte štatisticky vyjadruje v 3 úrovniach: po sociálnych transféroch (do 

príjmu sa započítavajú všetky sociálne dávky a príspevky); pred sociálnymi transférmi okrem starobných a pozosta-

lostných dávok (do definície príjmu sa zahŕňajú dôchodky, ale iné sociálne dávky nie); pred všetkými sociálnymi 
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http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2172&furtherNews=y
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40
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2013 u žien 12,9 % a u mužov 12,8 %. Platí to však iba v celkovom vyjadrení, pri hlbšom pohľade na jed-
notlivé skupiny žien a mužov podľa ekonomickej aktivity a podľa veku rozdiely pretrvávajú.  
V porovnaní s EÚ je pre SR tento ukazovateľ relatívne nízky, keď EÚ priemer je na úrovni 16,7%, pričom 
16,1% pre mužov a 17,2% pre ženy

4
. Pri porovnávaní jednotlivých statusov ekonomickej aktivity sa rodové 

rozdiely prejavujú vo všetkých kategóriách, najviac u nezamestnaných, dôchodcov a neaktívnych osôb; 
v prípade pracujúcich je rozdiel medzi ženami a mužmi iba minimálny. Za nezamestnaných mali v roku 
2013 vyššiu mieru rizika chudoby muži (48,5 % oproti 39,0 % žien); dôchodkyne naopak sú vystavené rizi-
ku chudoby takmer dvojnásobne častejšie ako muži (7,8 % ku 4,4 %), podobne aj iné neaktívne ženy oproti 
rovnakej kategórii mužov (18,4 % ku 16,0 %). Najmenšia rodová disparita sa prejavila v prípade pracujú-
cich: miera rizika chudoby mužov tu bola 5,9 % a žien 5,5 %.  
Vývoj v čase ukazuje u mužov zníženie rizika chudoby za skupinu pracujúcich a iných ekonomicky aktív-
nych, stagnáciu za skupinu dôchodcov a nárast rizika chudoby za nezamestnaných; u žien sa riziko chu-
doby zvýšilo iba v kategórii nezamestnaných, v ostatných troch kategóriách došlo v roku 2013 k poklesu 
tohto ohrozenia. 
 

Tabuľka č. 4 

Miera rizika chudoby žien a mužov po sociálnych transferoch podľa veku a ekonomickej aktivity 

(2005-2013, v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MUŽI SPOLU 13,2 11,8 9,8 10,1 10,1 11,7 12,8 13,2 12,8 

18-24  ROKOV 15,7 13,1 10,4 11,1 12,8 14,7 14,3 13,0 15,7 

25-49  ROKOV 13,4 11,3 9,1 9,7 9,5 11,3 12,7 12,4 11,7 

50-64  ROKOV 8,3 8,2 7,1 7,5 7,2 9,0 10,4 10,7 10,1 

65+ ROKOV 2,7 4,5 3,0 3,8 4,5 3,9 3,4 5,9 3,3 

PRACUJÚCI 8,7 6,3 4,8 6,2 5,5 5,9 6,7 6,6 5,9 

NEZAMESTNANÍ 40,6 46,9 50,7 50,8 55,7 42,3 42,3 45,9 48,5 

DÔCHODCOVIA 4,4 5,8 5,2 6,3 4,3 3,9 3,6 5,8 4,4 

INÁ NEAKTÍVNA OSOBA 18,4 14,7 12,1 12,6 14,5 15,1 17,0 15,0 16,0 

ŽENY SPOLU 13,5 11,5 11,1 11,5 11,8 12,2 13,1 13,3 12,9 

18-24  ROKOV 15,6 12,0 12,9 12,6 13,8 14,7 15,4 16,0 14,5 

25-49  ROKOV 14,7 11,9 10,4 10,0 9,8 11,5 12,4 12,4 13,1 

50-64  ROKOV 8,3 7,3 6,9 7,5 7,3 8,4 10,7 11,0 9,9 

65+ ROKOV 9,8 10,8 11,5 13,4 14,8 10,1 8,2 9,0 7,6 

PRACUJÚCI 9,2 6,3 4,9 5,4 4,9 5,4 5,9 5,6 5,5 

NEZAMESTNANÍ 37,6 35,7 40,9 37,6 42,2 39,7 42,9 43,2 39,0 

DÔCHODKYNE 8,3 9,3 9,4 11,5 11,4 8,2 7,7 8,8 7,8 

INÁ NEAKTÍVNA OSOBA 19,4 16,5 17,6 17,8 16,9 17,6 19,7 20,3 18,4 

Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad 

SR 2015 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40) 

Ako naznačuje analýza podľa ekonomických statusov, po odchode do dôchodku sa ženy nachádzajú 
v riziku príjmovej chudoby vo vyššej miere ako muži. Trend posilňovania feminizácie chudoby vo vyš-
šom veku potvrdzuje aj komparácia jednotlivých vekových skupín žien a mužov. Ženy vo veku 65 a viac 
rokov sú v riziku príjmovej chudoby viac ako 2-krát častejšie oproti mužom tej istej vekovej kategórie. Miera 
rizika chudoby po sociálnych transferoch, t. j. po zarátaní poberaných dôchodkov do príjmu, dosiahla za 
rok 2013 u žien 65+ rokov úroveň 7,6 %, kým u mužov tejto vekovej skupiny to bolo iba 3,3 %. Pred sociál-
nymi transfermi bola pritom miera rizika chudoby v tejto kategórii veku okolo 84 % u žien i mužov; dôchod-
ky a sociálne dávky teda znižujú riziko prepadnutia do chudoby u najstaršej vekovej kategórie veľmi výraz-
ne, v praxi o viac ako dve tretiny.

5
  

Pokiaľ ide o priemernú výšku sólo vyplácaného starobného dôchodku (graf 6), ženy dlhodobo poberajú 
v priemere nižší dôchodok. Prevažujúci podiel žien na výchove a starostlivosti o deti a  vyššia záťaž nepla-
tenou prácou v domácnosti v porovnaní s mužmi sa podieľa aj na priemerne nižšom počte odpracovaných 

                                                                                                                                                                
transférmi (do definície príjmu sa nezohľadňuje žiadna sociálna dávka). Miera rizika chudoby predstavuje podiel osôb 

s ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou 60 % národného mediánu ekvivalentného príjmu; rozdiel pred 

a po transféroch naznačuje, ako dokážu sociálne dávky eliminovať riziko chudoby. Viac a podrobnejšie pozri napr.: 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.sendName?name=m_silk.  
4
 Zdroj: http://eige.EURopa.eu/internal/bpfa/results#/21/indicators/21/statistics/658/map/0/0/0/0. 

5
 Ide o zníženie miery rizika z 84 % na 7,6 % v rámci žien a na 3,3 % v rámci mužov 65+ rokov; pritom v priemere za 

celú populáciu žien predstavovala miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi 40,8 % a po sociálnych transfe-

roch 12,9 %; a za populáciu mužov dosahovala pred transfermi 35,1 % a po nich 12,8 %. 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.sendName?name=m_silk
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rokov a nižšie dosahovaných zárobkov žien počas pracovnej kariéry, čo sa zákonite prejavuje na nižšej 
poberanej výške dôchodku. 
K 31. decembru 2014  poberali ženy v priemere o  20,75 % nižší sólo starobný dôchodok ako muži (356,0 
ku 449,2 EUR). Rodový rozdiel sa ale s prihliadnutím na starobné dôchodky vyplácané v súbehu s vdov-
ským, resp. vdoveckým dôchodkom znižuje na úroveň okolo 15 %. Celkovo sú ženy výraznejšie zastúpené 
v nižších výškových pásmach sólo starobných dôchodkov, pričom tvoria tri  pätiny zo všetkých sólo staro-
bných dôchodkov pod hranicou životného minima. 
 

Graf č. 6 

Priemerná mesačná výška starobného sólo dôchodku žien a mužov (2007-2013, v eur. Stav k 31.12. 

daného roka) 

 
Zdroj: Sociálna poisťovňa – uvádzané podľa: Rodová..., 2015; Súhrnná..., 2012.  

Mladšie vekové kategórie vykázali rozdiel medzi mužmi a ženami podstatne menší, hoci s vyššími hodno-
tami rizika chudoby ako najstaršia skupina. V prípade kategórie 18-24 rokov prejavili vyššie riziko chudoby 
muži v pomere 15,7 % ku 14,5 %; v skupine 25-49 rokov zasa ženy v pomere 13,1 % ku 11,7 %; v skupine 
50-64-ročných sa miera rizika chudoby žien a mužov takmer vyrovnala – ide o pomer 9,9 % žien ku 10,1 % 
mužov.

6
  

K trvalým charakteristikám rizika chudoby na Slovensku patrí vyššia miera rizika chudoby me-
dzi rodinami s deťmi. Ako ukazuje nasledujúci graf, hoci sa medziročne situácia mení, takmer dvojnásob-
ne vyššia miera ohrozenia domácností s deťmi je zrejmá. Konkrétne v roku 2013 rozdiel predstavoval až 
8,8 bodov: v priemere 16,3 % za domácnosti s deťmi ku 7,5 % za domácnosti bez detí. 
 
Graf č. 7 

Miera rizika chudoby domácností po sociálnych transféroch podľa prítomnosti závislých detí  

(2005-2013, v %) 

                                                 
6
 Vyššie ohrozenie žien chudobou a sociálnym vylúčením a zväčšovanie rodovej disproporcie v starobe potvrdzuje aj 

ďalší zo základných ukazovateľov – miera materiálnej deprivácie. Z celku mužov tvorili tí, ktorí si nemôžu dovoliť 3 

z 9 položiek životného štandardu, spolu 22,5 %; rovnaký ukazovateľ dosiahol za ženy 24,3 %. Vo veku 65+ sa rodový 

rozdiel ešte rozšíril: 22,7 % deprivovaných mužov ku 28,8 % žien (EU SILC, 2013). 
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Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad 
SR 2015 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).  

Miera rizika chudoby sa zvyšuje s rastúcim počtom detí: z 10 % medzi dvojrodičovskými rodinami s jedným 
závislým dieťaťom na 29,9 % v prípade rodín s tromi a viac deťmi. Ďalšiu rizikovú skupinu tvoria jednorodi-
čovské rodiny, za ktoré miera rizika chudoby vystúpila až nad 30 %. Podľa údajov zo sčítania 2011 je zrej-
mé, že absolútnu väčšinu týchto domácností tvoria matky s deťmi. Zo všetkých 331,5 tis. jednorodičov-
ských rodín tvorili 83,1 % (Fakty..., 2014).  
 

Tabuľka č. 5 

Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa typu domácnosti a počtu závislých detí 

(2005-2013, v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DOMÁCNOSTI S DEŤMI 

SPOLU 16,6 14,1 13,5 13,2 13,4 15,0 16,8 16,5 16,3 

JEDNORODIČOVSKÉ 

RODINY (MIN. 1 DIEŤA) 31,8 29,4 25,9 20,9 23,0 25,0 26,4 27,5 30,1 

2 DOSPELÍ A 1  DIEŤA 12,9 8,0 5,9 9,6 10,5 12,0 13,2 12,4 10,0 

2 DOSPELÍ A 2  DETI 16,7 13,6 12,3 10,0 9,9 11,0 13,1 14,3 13,2 

2 DOSPELÍ A 3+  DETÍ 24,2 23,9 25,7 33,3 27,9 29,8 32,6 35,1 29,9 

INÉ DOMÁCNOSTI SO 

ZÁVISLÝMI DEŤMI  13,1 12,1 12,6 10,5 12,2 14,0 15,5 13,3 14,9 

Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad 

SR 2015 (http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40). 

 

2.1.2 Finančné implementácia HP RP 

 

Nerelevantné. 

 

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

Tabuľka č. 6 

Prehľad implementácie projektov s vplyvom na HP RP podľa samosprávnych krajov    

8,1 7,9
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Územie NUTS III  
Počet zazmluvnených 

projektov 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 

(EÚ zdroje)  

Počet zazmluvnených 

projektov s príspevkom 

k HP RP 

% zazmluvnenia k HP RP z 

celkového objemu zazmluv-

nených prostriedkov  

Bratislavský kraj 1 015,00 1 131 223 137,31 341,00 611 618 258,03 

Trnavský kraj 697,00 600 859 310,07 460,00 314 790 848,69 

Trenčiansky kraj 723,00 1 551 734 689,34 485,00 1 044 022 929,44 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40
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Zdroj: ITMS 

 

2.1.4 Finančná kontrola a audit  

 

V roku 2014 neprebehol u koordinátora HP rovnosť príležitostí žiaden nový vládny auditu, avšak koordiná-

tor spracovával a plnil zistené nedostatky identifikované predchádzajúcimi auditmi č. A472, K2992 a taktiež 

A365, K 2340.  

Záverom uvádzame, že nedostatky zistené auditmi sa snažil koordinátor HP RP odstrániť v rámci podmie-

nok, ktoré boli nastavené v NSRR, v Systéme riadenia ŠF a KF pre PO 2007 – 2013 a v ďalších dokumen-

toch nastavujúcich podmienky a systém uplatňovania horizontálnej priority pre subjekt koordinátora HP RP. 

Podklady pre audit boli odoslané až začiatkom roku 2015 najmä s ohľadom na obmedzené administratívne 

kapacity na ORRRP. 

 

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií  

Nerelevantné. 

 

2.1.5 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020 

 

Stratégia Európa 2020 prijatá Európskou radou 17. júna 2010 je stratégia EÚ pre hospodársky rast 

a zamestnanosť v súčasnej dekáde. Stratégia Európa 2020 má pomôcť vyjsť európskym krajinám zo sú-

časnej hospodárskej krízy a vytvoriť z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo s vysokou 

mierou zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Je nástupkyňou Lisabonskej stratégie, ktorá 

stanovila európske ciele do roku 2010. Hlavné ciele stratégie Európa 2020 sú merané 8 hlavnými indiká-

tormi, z ktorých 4 sa priamo viažu na sociálnu oblasť. Tieto ciele boli prevedené do národných cieľov, ktoré 

zohľadňujú špecifickú situáciu jednotlivých krajín EÚ a zároveň ich maximálne angažujú k dosahovaniu 

európskych cieľov, a tak zabezpečujú príspevok každej krajiny EÚ k napĺňaniu stratégie. 

V roku 2014 sa vláda SR sústredila na riešenie štrukturálnych problémov. Po doterajšej úspešnej konsoli-

dácii je najväčšou výzvou riešenie problémov zamestnanosti, ktoré sú kľúčovou témou Národného progra-

mu reforiem 2014 (NPR 2014). Priemerná dĺžka a miera nezamestnanosti na Slovensku presahuje priemer 

krajín V3 (V4 okrem Slovenska) a EÚ pre všetky vekové skupiny. Miera aktivity a  nezamestnanosti nízko 

vzdelaných patrí medzi najnižšie, respektíve najvyššie medzi krajinami EÚ. Riešenie problémov nezamest-

nanosti má okrem pozitívneho sociálneho rozmeru aj dôležitý vplyv na výkonnosť ekonomiky. Je nevyhnut-

né zabrániť strate zručností pracovnej sily udržaním zamestnanosti a zvyšovaním kvalifikácie občanov, 

ktorí majú problém nájsť si prácu. Opatrenia v tejto oblasti sa zamerajú na zlepšenie motivácií účastníkov 

na trhu práce na strane ponuky aj dopytu, zlepšenie služieb zamestnanosti, zamestnanosť ohrozených 

skupín vrátane mladých ľudí a integráciu marginalizovaných rómskych komunít.  

  

Identifikácia kľúčových oblastí NPR je založená na analýze prekážok rastu. Ich výber zohľadňuje aj niekto-

ré ďalšie faktory, ktoré nemusia nevyhnutne zvyšovať HDP, ale prispievajú k vyššej kvalite života. Aj po 

zohľadnení špecifických odporúčaní Rady sú najdôležitejšími oblasťami zvyšujúcimi kvalitu života zdravé 

verejné financie, zamestnanosť, sociálna inklúzia, vzdelávanie, veda a inovácie, zdravie občanov, fungujú-

ce a transparentné prostredie pre podnikanie, vymožiteľnosť práva, infraštruktúra, efektívna verejná sprá-

va, energetika a udržateľné životné prostredie.  

Nitriansky kraj 962,00 690 979 186,42 655,00 428 257 829,34 

Žilinský kraj 1 127,00 1 602 920 799,99 746,00 617 525 698,28 

Banskobystrický kraj 1 271,00 1 254 305 135,39 867,00 488 536 973,00 

Prešovský kraj 1 824,00 1 369 767 545,06 1 271,00 621 686 796,51 

Košický kraj 1 217,00 1 109 820 678,52 813,00 650 259 521,03 

SLOVENSKÁ  

REPUBLIKA 
763,00 3 439 309 496,93 363,00 2 238 893 718,26 
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 NPR popisuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu no-

vých pracovných miest a zlepšenie kvality života. Vláda SR si pri tom uvedomuje limity spôsobené potre-

bou ozdravenia verejných financií. Mnohé krátkodobé výdavkové politiky podporujúce agregátny dopyt 

zároveň trvalo posilňujú slovenskú ekonomiku. Patrí sem napríklad vzdelávanie nezamestnaných alebo 

budovanie dopravnej infraštruktúry. Vychádzajúc z Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR budú vytvo-

rené podmienky na ďalší rozvoj regiónov a  odstraňovanie rozdielov medzi nimi, najmä budovaním infra-

štruktúry, posilnením regiónov cez výrobné investície, ako aj hospodárnym, účinným a účelným využívaním 

fondov EÚ. 

 Na medzinárodnej úrovni predstavuje tento materiál opatrenia na naplnenie cieľov obsiahnutých v stratégii 

Európa 2020 definovaných v Ročnom prieskume rastu na rok 2014 a Integrovaných usmerneniach pre 

stratégiu Európa 2020, ako aj na splnenie špecifických odporúčaní Rady pre SR. Dôležitým nástrojom na 

plnenie cieľov stratégie je politika súdržnosti. V roku 2014 sa začalo jej nové sedemročné programovacie 

obdobie.  

 Financovanie opatrení NPR bude zabezpečené v rámci stanovených limitov výdavkov rozpočtových kapi-

tol. Je teda v súlade s konsolidačným úsilím vlády SR. NPR sumarizuje aj konsolidačné opatrenia, ťažisko-

vým dokumentom vlády SR v tomto smere je však Program stability. 

 Informácie o úlohách vyplývajúcich pre ústredné orgány štátnej správy z Národného programu reforiem 

SR 2014, spôsob, termín a rozpočtového náklady ich realizácie, ako aj stav doterajšieho plnenia uložených 

úloh a ich väzba na strategické dokumenty EÚ sú uvedené v Akčnom pláne Národného programu reforiem 

SR 2014. 

 NPR vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016, v ktorom si vláda SR stanovila 

10 kľúčových úloh. Medzi najpálčivejšie patrí konsolidácia verejných financií,  znižovanie vysokej neza-

mestnanosti mladých ľudí a systematické riešenie problému dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanos-

ti. NPR tiež podrobnejšie rozpracúva ciele vlády v oblasti podpory dlhodobých tendencií pre hospodár-

sky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska, zlepšenie kvality života, zvýšenie 

vymožiteľnosti práva a systematickej likvidácie korupcie na všetkých stupňoch spoločnosti. Základné sme-

rovanie opatrení zahrnutých v NPR 2014 tiež určujú sektorové stratégie, najmä stratégia hospodárskej 

politiky, budúca stratégia finančnej politiky a pripravovaná stratégia zamestnanosti. 

Hlavným cieľom stratégie Európa 2020 je zvýšiť mieru zamestnanosti mužov a žien vo veku od 20 do 64 

rokov na 75 %. SR má k tomuto európskemu cieľu prispieť zvýšením miery zamestnanosti svojich obyvate-

ľov v danej vekovej kategórii na 72 %. Vyššia miera zamestnanosti v Európe sa má dosiahnuť najmä pro-

stredníctvom vyššej zamestnanosti žien, starších osôb, mladých ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou a legál-

nych migrantov. 

 

V rámci stratégie Európa 2020 a podpory inkluzívneho rastu je stanovený ďalší hlavný cieľ, a to znížiť po-

čet osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia aspoň o 20 mil. (na 19,4 %). Slovenská republi-

ka si za cieľ vytýčila, že do roku 2020 zníži celkový počet týchto osôb o 170 tis. (na 17,2 %). V roku 2013 

počet ľudí v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia medziročne klesol o 39 tis. ľudí na 1 070 tis. (o 0,7 

p. b. na 19,8 %), pričom viac bolo ohrozených žien (20,2 %) ako mužov (19,3 %), hoci pokles bol vyšší 

u žien. Klesol počet ľudí v riziku chudoby (príjmovej) a závažne materiálne deprivovaných, zatiaľ čo počet 

ľudí žijúcich v domácnosti s nízkou intenzitou práce narástol. 

 

Tabuľka č. 7 

Vývoj vybraných hlavných ukazovateľov stratégie Európa 2020 
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Zdroj: EUROSTAT 
Poznámky: Údaje o chudobe sú počítané ŠÚ SR na základe EU SILC, referenčný rok pre zisťovanie príjmu je predchádzajúci rok, 

v roku 2011 v SR zmena v časovom rade pri miere nezamestnanosti 20 – 64 ročných a podiele osôb predčasne opúšťajúcich vzdelá-

vací systém 

 

Do prípravy a realizácie NPR sú primárne zapojení ministri zodpovední za ekonomickú a sociálnu agendu 

ako trh práce, sociálna inklúzia, vzdelávanie, podnikateľské prostredie, energetiku, životné prostredie, 

zdravotníctvo, dopravu, regionálny rozvoj, atď. Ostatní ministri, splnomocnenci vlády a zástupcovia ostat-

ných orgánov štátnej správy sa podieľajú na plnení stratégie v rámci spolupráce vo vybraných oblastiach. 

Konzultácie s partnermi, vrátane tretieho sektora, prebiehajú priebežne počas roka formou seminárov 

a prezentácií na aktuálne témy.   

 

2.1.7 Opis partnerských dohôd  

 

PRACOVNÁ SKUPINA HP RP 

Koordinátor HP RP v súlade s princípom partnerstva za účelom koordinácie RO zodpovedných za imple-

mentáciu jednotlivých OP zriadil pracovnú skupinu pre HP RP.  

Prvé pracovné zasadnutie pracovnej skupiny pre HP RP za rok 2014 bolo plánované na dňa 27. mája 2014 

o 13.00 hod. v priestoroch MP SVR SR avšak z technických dôvodov sa nemohlo uskutočniť, resp. bolo 

zrušené. Ďalšie stretnutie členov PS pre HP RP sa uskutočnilo až 9.12.2014. Programom stretnutia bolo: 

· Privítanie a otvorenie zasadnutia. 

· Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom pracovnej skupiny v zmysle Štatútu pracovnej skupi-

ny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. 

· Overenie uznášania schopnosti, schválenie overovateľa zápisu, privítanie nových členov, kontrola úloh 

vyplývajúca z predchádzajúcich uznesení Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitos-

tí. 

· Odsúhlasenie programu. 

· Informácia o príspevku operačných programov k cieľom HP RP  

· Informácia o novom programovom období 2014-2020 – nastavenie uplatňovania horizontálnych princí-

pov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien a plnenie všeobecných  ex-ante kondicionalít nediskriminá-

cia, rodová rovnosť a zdravotné postihnutie. 

· Informácia o schválení materiálu: „Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 až 2019“. 

· Informácia o projekte „Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príleži-

tostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“. 

· Rôzne. 

 

hlavné indikátory Európy 2020/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

spolu 67,2 68,8 66,4 64,6 65 65,1 65 65,9 69,8 70,3 68,9 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2

ženy 58,7 60,3 58,2 57,4 57,4 57,3 57,8 58,6 62,1 62,8 62,3 62,1 62,3 62,4 62,6 63,5

muži 76 77,4 74,6 71,9 72,5 72,8 72,2 73,2 77,6 77,8 75,7 75,1 75 74,6 74,3 75

spolu 6,5 6 4,9 4,7 5,1 5,3 6,4 6,7 14,9 14,6 14,2 13,9 13,4 12,6 11,9 11,1

ženy 5,8 4,9 4,1 4,9 4,6 4,6 6,1 6,6 12,8 12,6 12,3 11,9 11,5 10,8 10,2 9,5

muži 7,2 7,1 5,7 4,6 5,4 6 6,7 6,9 16,9 16,6 16 15,8 15,2 14,4 13,5 12,7

spolu 14,8 15,8 17,6 22,1 23,2 23,7 26,9 26,9 30,1 31,2 32,3 33,8 34,8 36 37,1 37,9

ženy 16,1 17,6 19,8 26,2 27,3 28,2 31,8 31,5 32,9 34,4 35,7 37,4 38,7 40,3 41,4 42,3

muži 13,4 14 15,5 18,2 19,4 19,4 22,3 22,5 27,2 28 29 30,3 31 31,8 32,9 33,6

21,3 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8 : : : : 23,7 24,3 24,7 24,5 :

6,4 5,2 5,6 7,9 7,7 7,2 7,6 : : : : 10,2 10,4 10,5 10,8 :

10,6 10,9 11 12 13 13,2 12,8 12,6 : : : 16,4 16,8 16,8 16,6 :

13,7 11,8 11,1 11,4 10,6 10,5 10,2 9,9 : : : 8,4 8,9 9,9 9,6 :

Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením  v %           

- osoby žijúce v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou 

- osoby žijúce v riziku chudoby po sociálnych transferoch 

- závažne materiálne deprivované osoby v %

SR EÚ 28

Miera zamestnanosti 20 - 64 ročných                  

(cieľ EÚ = 75 % , cieľ SR = 72 % )

Podiel osôb predčasne opúšťajúcich vzdelávací 

systém bez získania kvalifikácie (cieľ EÚ = 10 

% , cieľ SR = 6 %

Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie vo veku 

30 - 34 rokov (cieľ EÚ = 40 % , cieľ SR = 40 % )
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V období od januára do júna 2014 sa koordinátorka HP RP venovala hlavne týmto aktivitám: 

príprava podkladov pre výročné správy pre všetky riadiace orgány, príprava stanovísk pre jednotlivé RO na 

pripravované výzvy, merateľné kritériá, stanoviská k písomným vyzvaniam pre národné projekty, vypraco-

vávanie vyžiadaných informácií, stanovísk v rámci VPK aj MPK, renominácie a následné aktívne členstvá v 

pracovných skupinách, komisiách a výboroch, pravidelná komunikácia so zástupcami rezortov téme HP 

rovnosti príležitostí, zastupovanie navonok. 

 

Decembrové stretnutie členov PS pre HP RP sa venovalo na zasadnutí nasledovným oblastiam:  

1. Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom pracovnej skupiny v zmysle Štatútu pracovnej 

skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí 

2. Stav implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí: pokrok implementácie, zmeny, problé-

my v implementácii. 

3. Nové programové obdobie 2014 – 2020, informácie o súčasnom nastavení horizontálnych princípov. 

4. Systému riadenia a kontroly pre PO 2014 – 2020, hodnotiaci a schvaľovací proces 

  

Podľa NSRR je HP PR na rozdiel od ostatných horizontálnych priorít princíp uplatňovaný pri každom pro-

jekte. V súčasnosti sa implementácia štrukturálnych fondov  nachádza v záverečnej fáze programovacieho 

obdobia, preto si koordinácia implementácie HP RP vyžaduje zvýšenú pozornosť. V tomto období s rastú-

cim počtom zazmluvnených a realizovaných projektov vo všetkých operačných programoch sa zvyšuje aj 

náročnosť pri vykonávaní povinných úloh a nepresnosť pri vykazovaní ukazovateľov. Monitorovanie 

a hodnotenie operačných programov na úrovni NSRR z hľadiska rovností príležitostí nekončí rokom 2013, 

keď sa ukončuje programové obdobie, naše úlohy hodnotenia pokračujú po ukončení implementácií projek-

tov, hodnotenie výziev, či napĺňanie celkových cieľov NSRR až do roku 2015 s ukončovaním PO  2007 – 

2013 v roku 2016. 

 

2.1.8 Špecifiká pre programy ESF vo vzťahu k horizontálnej priority rovnosť príležitostí  

 

Jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ je podpora základných práv, nediskriminácie a rov-

nosti príležitostí. Horizontálna priorita rovnosť príležitostí (okrem iného zahŕňa tému rodovej rovnosti) je 

implementovaná cez všetky operačné programy. Riadiace orgány a taktiež SORO o téme rodovej rovnosti, 

poskytuje žiadateľom všetky potrebné informácie vo výzvach a vyzvaniach, ktoré majú zaručiť dodržiavanie 

rodovej rovnosti v každom implementovanom projekte. Pri vyhlasovaní nových výziev a vyzvaní je uvede-

né, ku ktorým cieľom horizontálnej priority rovnosti príležitostí aktivity v rámci daného opatrenia môžu pri-

spievať a zároveň sú zadefinované merateľné ukazovatele, cez ktoré sa sleduje dodržiavanie rodovej rov-

nosti a rovnosti príležitostí. Uvedené je neskôr vyhodnocované prostredníctvom monitorovacích správ, 

ktoré prijímateľ zasiela v polročných (štvrťročných) intervaloch a zároveň v „Informácii o účastníkoch pro-

jektu“, ktorú sú povinní prijímatelia zasielať v ročných intervaloch. V predkladaných ŽoNFP prijímatelia 

deklarujú príspevok k HP RP a týmto deklarujú zabezpečenie mechanizmov dodržiavania rovnosti príleži-

tostí. Špecifiká pre programy ESF vyhodnocujú OP ZaSI a OP V nezávisle od seba. 

 

POMOC PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN 

Pomoc podľa cieľových skupín je uvedená v tabuľke č. 8 

 

Tabuľka č. 8 

Sledovanie cieľových skupín OP ZaSI 

  
Prichádzajúci účastníci 

projektu  
Odchádzajúci účastníci 

projektu  
Účastníci pokračujúci z 

predošlého roku  

  Spolu Z toho ženy Spolu Z toho 
ženy 

Spolu Z toho ženy 

Celkový počet účastníkov 189 602,00 104 563,00 64 998,00 36 931,00 152 055,00 81 379,00 

Rozdelenie účastníkov 
podľa postavenia na trhu 
práce 

            

Zamestnaní 63 195,00 34 444,00 31 317,00 18 386,00 68 753,00 34 685,00 

z toho samostatne zárobko-
vo činné osoby 8 172,00 4 356,00 2 739,00 1 336,00 10 966,00 5 023,00 
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Nezamestnaní 102 254,00 54 716,00 30 299,00 16 112,00 74 345,00 41 526,00 

z toho dlhodobo nezamest-
naní 57 362,00 28 360,00 16 438,00 7 715,00 63 586,00 34 956,00 

Neaktívne osoby 24 324,00 15 387,00 3 343,00 2 111,00 8 811,00 5 100,00 

z toho študujúci / účastníci 
odbornej prípravy 3 273,00 1 659,00 531,00 278,00 4 164,00 2 694,00 

Rozdelenie účastníkov 
podľa veku 

            

Mládež (15-24 rokov) 31 790,00 18 104,00 12 717,00 6 316,00 34 050,00 18 973,00 

Staršie osoby (55-64 rokov) 24 358,00 13 471,00 4 726,00 2 423,00 16 618,00 8 685,00 

Rozdelenie účastníkov 
podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi 
predpismi 

            

Migranti 88,00 49,00 15,00 10,00 16,00 6,00 

Menšiny 35 560,00 18 629,00 2 743,00 1 632,00 66 475,00 36 765,00 

Zdravotne postihnutí 43 451,00 22 308,00 11 206,00 6 298,00 32 648,00 16 354,00 

Iné znevýhodnené osoby 78 865,00 42 093,00 31 852,00 15 356,00 34 866,00 17 920,00 

Rozdelenie účastníkov 
podľa dosiahnutého vzdela-
nia 

            

Základné alebo nižšie stred-
né vzdelanie (ISCED1 a 2) 85 224,00 44 636,00 21 306,00 10 700,00 92 382,00 47 992,00 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 70 920,00 40 613,00 24 238,00 13 117,00 36 685,00 18 806,00 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie (ISCED 4) 4 029,00 2 329,00 1 718,00 1 021,00 3 376,00 1 821,00 

Univerzitné vzdelanie (IS-
CED 5 a 6) 24 798,00 14 658,00 10 469,00 6 071,00 11 669,00 6 621,00 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  ITMS 

Napriek skutočnosti, že údaje nie sú sumarizované ručne, čím sa čiastočne eliminovalo riziko chybovosti, 
môžeme konštatovať, že údaje obsiahnuté v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu“ nebudú nikdy na 
100% presné, z dôvodov že: 
- konkrétne osoby (cieľová skupina) nemusia vždy dáta poskytnúť, vzhľadom na ich osobný charakter, 
najmä napr. údaje o zdravotnom postihnutí (ktoré ak nie je priamo viditeľné, účastník nie je povinný nieko-
mu oznamovať a údaje spadajú pod lekárske tajomstvo), ale aj o iných typoch znevýhodnenia;  
- ITMS v tejto časti neobsahuje kontrolné prepočty, preto zadávateľ údajov nedostane spätnú väzbu pri 
zadaní nesprávneho čísla, systém už ale v tomto programovom období nebude upravovaný a korekcie 
zostávajú na manažéroch RO, SORO; 
- mimoriadne ukončené projekty často neukončia svoj projekt vynulovaním tejto databázy; 
- chyba za všetky predošlé roky ostáva kumulovaná v systéme. 
 
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať v roku 2014 masívny nárast počtu účastníkov, prichá-
dzajúcich len za rok 2014 pribudlo 55,5 tisíc. OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje široké spektrum znevý-
hodnených osôb a marginalizovaných skupín, bez rozdielu veku, vzdelania či rodu. Počet prichádzajúcich 
nezamestnaných vzrástol oproti roku 2013 o 25,5 tisíca osôb, neaktívnych osôb o 18,6 tis. 
Jedinou skupinou kde nastal početný medziročný pokles sú mladí vo veku od 15 do 24 rokov, je otázne, či 
takýto trend je žiaduci. 
Z hľadiska vzdelania prakticky nenastal nárast len v skupine pomaturitné neuniverzitné vzdelanie, bez po-

drobnejšej analýzy ale nie je možné tento údaj hodnotiť pozitívne či negatívne. 

 

Tabuľka č. 9 

Porovnanie zastúpenia jednotlivých sledovaných skupín medzi novými účastníkmi projektov v roku 

2013 podľa prioritných osí OP ZaSI (% z celkového počtu nových účastníkov v danej prioritnej osi) 

Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 

 
OP ZaSI os 1 os 2 os 3 os 4 os5 TA 

Celkový počet prichádzajúcich účastníkov (CPPU) 189 602,00 107 848,00 72 584,00 1 772,00 7 030,00 368,00 

Rozdelenie účastníkov voči CPPU v % po priorit-
ných osiach  *100,09 *100,00 

*100,24 *99,89 *100 100 

zastúpenie jednotlivých skupín v % 

Zamestnaní 33,33 43,96 10,02 63,43 99,80 100,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 4,31 7,18 0,48 1,47 0,78 0,00 

Nezamestnaní 53,93 56,04 57,16 18,45 0,09 0,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 30,25 25,93 40,38 4,85 0,00 0,00 

Neaktívne osoby 12,83 0,00 33,06 18,00 0,11 0,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 1,73 0,00 4,47 1,30 0,07 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mládež (15-24 rokov) 16,77 20,21 13,48 9,76 0,44 0,00 
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Staršie osoby (55-64 rokov) 12,85 12,60 14,04 12,87 4,88 2,72 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 
súlade s vnútroštátnymi predpismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Migranti 0,05 0,00 0,11 0,06 0,06 0,00 

Menšiny 18,76 0,09 48,79 1,52 0,26 0,00 

Zdravotne postihnutí 22,92 31,56 12,89 2,31 0,18 0,54 

Iné znevýhodnené osoby 41,60 57,65 22,69 12,08 0,09 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdela-
nia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 
2) 44,95 34,92 64,90 25,85 0,00 0,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 37,40 49,08 22,32 34,20 16,40 6,79 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 2,12 2,90 1,13 4,18 0,10 0,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 13,08 13,09 5,75 35,78 78,56 93,21 

*kontrola presnosti vyplnenia údajov = prichádzajúci (zamestnaní + nezamestnaní + neaktívni ) / 

CPPU 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

 

Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti 

Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie 

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

Prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

Noví účastníci projektov v priebehu roka 2014 sa v najväčšom počte zapojili do projektov v rámci prioritnej 

osi 1 (107 848 osôb), čo je 56,88% prichádzajúcich a v prioritnej osi č. 2 to bolo 72 548 osôb, čo predstavu-

je 38,28%. V porovnaní s tým početné zastúpenie v prioritnej osi 3 predstavuje 0,93% (1 772 prichádzajú-

cich) a v PO 4 je to 3,71% z celkového počtu nových účastníkov za rok 2014 (7 030 osôb). 

Uplatňovanie rodového hľadiska v rámci účastníkov projektov OP ZaSI 

 

Tabuľka č. 10 

Percentuálne zastúpenie žien medzi novými účastníkmi projektov OP ZaSI v roku 2014 

Podiel žien 2014 Prichádzajúci účastníci projektu Odchádzajúci účastníci projektu 
Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho 

roku 

OP ZaSI  55,15 56,82 53,52 

os 1 53,64 51,21 49,43 

os 2 59,03 67,82 56,83 

os 3 66,82 89,08 89,79 

os 4 34,32 51,45 47,04 

os 5 74,18 75,57 70,77 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

 

V prioritných osiach č. 1, 2 a 3 sa zastúpenie žien v skupine prichádzajúcich pohybovalo nad 50%. Voči 

roku 2013 vzrástlo v absolútnych číslach o 4,7% v PO 1, o 3% v PO2. V prioritnej osi 3 (Bratislavský samo-

správny kraj) ale pokleslo o 17,5% a v PO 4 (o 31,5%. Celkovo v cieľovej skupine mierne vzrástlo zastúpe-

nie žien, o 4,22% (55,15 oproti 50,93). 

 

Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  

Zastúpenie migrantov vzrástlo zo 17 na 88 osôb, čo je len 0,05% spomedzi 189 602 prichádzajúcich. OP 

ZaSI teda prakticky nerieši špecifické otázky migrantov, ktorí prioritne ako cieľová skupina spadajú pod 

programy MV SR. Účastníci tiež nemuseli uviesť svoju prináležitosť ku skupine migrantov, ak sa nejednalo 

o projekt zameraný na túto problematiku. 

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín a zlepšenie ich sociálnej inklúzieOP ZaSI sa usiluje 

prostredníctvom výziev posilniť aj integráciu pri zamestnávaní menšín a tým zlepšiť ich sociálnu inklúziu. 

Uvedené aktivity sú podporované predovšetkým prostredníctvom výziev bývalého Fondu sociálneho rozvo-

ja.  

Z čísiel uvedených v tabuľke č. 9 vyplýva, že menšiny predstavujú 18,76% všetkých nových účastníkov 

projektov OP ZaSI za rok 2014, ich zastúpenie je oproti roku 2013 prakticky nezmenené. Ťažisko účasti 

menšín je v projektoch prioritnej osi 2, kde predstavujú 48,79 % z počtu prichádzajúcich. 
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Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane 

osôb so zdravotným postihnutím 

Iné znevýhodnené osoby ako aj osoby so zdravotným postihnutím boli podporované prostredníctvom vý-

ziev Fondu sociálneho rozvoja  a vyzvaní na národné projekty. 

Prostredníctvom národných projektov bola osobám so zdravotným postihnutím poskytovaná podpora for-

mou poskytovania príspevkov na podporu vytrvávania pracovných miest v chránených dielňach 

a chránených pracoviskách, príspevky na udržanie pracovných miest a na prípravu na ich pracovné uplat-

nenie  formou zaškolenia a prípravy na prácu. Táto podpora bola poskytnutá prostredníctvom projektov 

realizovaných prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Osoby so zdravotným postihnutím tvorili 22,92% a osoby inak znevýhodnené 41,60% všetkých nových 

účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2014, čím ostáva ich percentuálne zastúpenie viac-menej stabilné. 

Početnosť osôb so zdravotným postihnutím výrazne vzrástla za celé OP ZaSI (o 11 624), teda o 36,5% 

vlaňajšieho stavu. V prioritnej osi 1 bol početný nárast 6 663 osôb a v PO 2 o 4914 osôb. Nárast v PO3 

a PO4 bol nepatrný (32 a 41 osôb). 

 

Presnosť vykazovaných údajov  

Zadávanie údajov do ITMS bolo 2 krát opravované, preto nepresnosti údajov nepripisujeme nedostatkom 

v tomto kroku. Nepresnosti a ich príčiny sú uvedené na začiatku bodu 2.1.8.  

Pri krížovej kontrole vzťahu „počet prichádzajúcich účastníkov = počet zamestnaných + počet nezamest-

naných + počet neaktívnych“ bola zhoda od 99,89 do 100,24%. 

 

 

Inovačné činnosti 

Neuplatnené v roku 2014. 

 

2.1  Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva  

Základná legislatíva a strategické dokumenty EÚ a SR v oblasti rovnosti príležitostí sú v prílohe č.1 SKI HP 

RP (dostupná na stránke www.gender.gov.sk). 

Implementácia HP RP bola v roku 2014 v súlade s existujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva a je v 

súlade s legislatívnymi normami a usmerneniami. Ciele HP RP a pomoc v rámci OP sa odvíjajú od plnenia 

Nariadení ES č.1083/2006. 

 

2.2  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a prijaté opatrenia na 
ich prekonanie 

Tabuľka č. 11 

Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 
Nízky počet administratívnych kapa-
cít k napĺňaniu cieľov  HP RP 
 

Navýšenie stavu zamestnancov / 
kyň u koordinátora HP RP 

Počas sledovaného obdobia nenastala zmena v počte 
zamestnancov u koordinátora HP RP.  

Odporúčania na doplnenie relevant-
ných častí Interného manuálu Pro-
cedúr koordinátora HP RP. Odporú-
čanie auditu aktualizovať interný 
manuál procedúr. 

Aktualizácia  IMP verzia 6.0, dňa 
12.2.2015 

IMP bol aktualizovaný v zmysle odporúčania auditu a 
doplnený o povinnosť definovanú Systémom riadenia ŠF a 
KF na programové obdobie 2007 – 2013 a aktualizovaný v 
zmysle odporúčaní.  
 
 
 
  

2.3  Zmeny v kontexte realizácie  

LEGISLATÍVNY KONTEXT 

V tejto časti nedošlo v roku 2014 k žiadnym zmenám. Naďalej platia uvedené právne predpisy. 

http://www.gender.gov.sk/
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Programové vyhlásenie vlády SR - Programové vyhlásenie vlády SR bolo prijaté v máji 2012 a v  oblas-

ti rovnosti príležitostí možno vychádzať z nasledovných cieľov: 

Vláda SR sa v  Programovom vyhlásení na roky 2012 – 2016 zaviazala pri modernizácii štátu vychádzať 

z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii tak, aby bol dosiahnutý vyvážený stav medzi spoločnými 

záujmami Európskej únie, jej členských štátov a obhajobou národných a štátnych záujmov Slovenskej re-

publiky. Vláda SR v rámci podpory hospodárskeho rozvoja s využitím prostriedkov z fondov Európskej únie 

zabezpečí procesy vedúce k reálnemu a efektívnemu vyčerpaniu alokácií operačných programov ku koncu 

programovacieho obdobia 2007 – 2013 v súlade s ich cieľmi a prioritami. Východiskom činnosti vlády SR je 

zabezpečenie jednoty ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska a 

neustála obnova rovnováhy medzi týmito štyrmi zložkami. Vláda SR posilní súdržnosť spoločnosti ako zá-

kladný predpoklad rastu kvality života ľudí, prijme novú koncepciu rodinnej politiky, prehodnotí predpisy 

pracovného a rodinného práva tak, aby sa výraznejšie akceptovali potreby vyváženého vzťahu ekonomic-

kej a sociálnej funkcie rodiny. Vláda SR bude cieľavedomejšie presadzovať princípy rodovej rovnosti vo 

všetkých legislatívnych návrhoch, posilní inštitucionalizáciu rodovej rovnosti a bude systematicky monitoro-

vať jej vývoj. Vláda SR sa zaviazala ucelenou sociálnou politikou zameranou na kvalitu života dosiahnuť 

súdržnosťou všetkých vrstiev spoločnosti, posilniť integritu spoločnosti na základe rovnakých práv sociál-

neho občianstva a vytvoriť zodpovedajúci inštitucionálny rámec, ktorý spája rodinu, komunitu, obec, región, 

cirkvi a náboženské spoločnosti, tretí sektor a štát ako harmonický celok. Vláda SR sa zároveň zaviazala 

vytvoriť kultúru zabraňovania všetkým druhom diskriminácie pri vzniku zamestnaneckých vzťahov na pra-

coviskách, v tomto zmysle zefektívni najmä činnosť Národného inšpektorátu práce. Vláda SR zdôraznila 

hlavný krátkodobý cieľ, ktorým je zníženie vysokej nezamestnanosti s osobitným zreteľom na nezamestna-

nosť mladých, najmä absolventov škôl a riešenie dlhodobej nezamestnanosti využitím realokovaných zdro-

jov zo štrukturálnych fondov EÚ tak, aby sa urýchlil efekt na zvrátenie nepriaznivého stavu.  

V rámci materiálu Rozpracovanie Programového vyhlásenie vlády SR na podmienky MPSVR SR je úloha 

„Zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch 

s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti mladých“ a ďalšia úloha je „Vypracovať účinné mechanizmy pre 

implementáciu horizontálnej priority rovnosť príležitostí  a rodová rovnosť v novom programovom období“. 

 

Rok 2014 zaznamenal v problematike rodovej rovnosti na jednej strane pozitívne zmeny schválením Celo-

štátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 a konkrétnych 

zlepšení (napríklad zníženie rodového mzdového rozdielu). Ďalej pokračovali inštitucionálne posilnenia 

a zvýšenia statusu poradného orgánu vlády SR (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a jej Výbor pre rodovú rovnosť).  

Významným aspektom pri podpore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v roku 2014 bola príprava nového 

programového obdobia 2014 – 2020 pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej 

len „EŠIF“). Posilnený dôraz sa kládol na uplatňovanie nediskriminácie a rovnosti mužov a žien 

v Partnerskej dohode, ako aj vo všetkých schválených operačných programoch. Čerpanie štrukturálnych 

a investičných fondov pre členské štáty vytvorením adekvátneho inštitucionálneho mechanizmu pre uplat-

ňovanie rodovej rovnosti a vzdelávania hlavných aktérov je podmienené povinnosťou uplatňovania tzv. ex-

ante podmienky „rodová rovnosť a nediskriminácia“. Odstraňovanie rodových rozdielov najmä so zamera-

ním na trh práce a vzdelávanie je integrálnou súčasťou nového operačného programu Ľudské zdroje.    

S účinnosťou od 1. 4. 2013 platí novela zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá doplnila ustanovenie § 8a  – inštitút dočasných vyrovnáva-

cích opatrení tak, aby pokrývali osobitne v celom komplexe oblasti prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu, 

zdravotnej starostlivosti a bývaniu.  Súčasne vymedzenie dočasných vyrovnávacích opatrení je nasledujú-

ce: 

Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými práv-

nickými osobami smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo etnic-

kého pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo 

zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. Dočasnými vyrovnáva-

cími opatreniami sú najmä opatrenia 

a) zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne  pos-

tihnutí príslušníci znevýhodnených skupín, 
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b) spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie,  vzdelávanie, 

kultúru, zdravotnú starostlivosť a služby, 

c) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a býva-

niu, a to najmä prostredníctvom cielených prípravných programov pre príslušníkov znevýhodnených 

skupín alebo prostredníctvom šírenia informácií o týchto programoch alebo o možnostiach uchádzať sa 

o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania. 

Dočasné vyrovnávacie opatrenia môžu byť prijaté, ak: 

a) existuje preukázateľná nerovnosť, 

b) cieľom opatrení je zníženie alebo odstránenie tejto nerovnosti, 

c) sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa. 

Schválená novela upravuje z hľadiska rodovej rovnosti negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti 

s dočasnými vyrovnávacími opatreniami a rozširuje možnosť ich prijatia aj z dôvodu pohlavia/rodu, a to 

pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje túto možnosť aj iným právnickým osobám. Ustanovenie je 

v súlade s odporúčaniami Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných 

zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správe SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskri-

minácie žien. Na základe novely je možné prijímať a vytvárať základné podmienky pre účinné opatrenia 

napríklad na zvýšenie zastúpenia žien v rozhodovacích pozíciách.  SR sa metodicky pripravuje na prijí-

manie rozšíreného konceptu dočasných vyrovnávacích opatrení. MS SR a MPSVR SR v spolupráci 

s ostatnými relevantnými rezortmi a občianskou spoločnosťou vypracovali metodiky pre prijímanie dočas-

ných vyrovnávacích opatrení, určené  pre verejné aj súkromné subjekty. Podobnú publikáciu vypracovalo 

aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
7
. MPSVR SR podporilo v rámci dotačnej schémy na ro-

dovú rovnosť projekt OZ Možnosť voľby, zameraný na vypracovanie metodiky pre uplatňovanie dočasných 

vyrovnávacích opatrení z hľadiska pohlavia/rodu. 

Novelou tzv. kompetenčného zákona
8
 bola zakotvená prvý raz legislatívne oblasť rodovej rovnosti ako 

kompetencia ústredného orgánu štátnej správy, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“). Novelou bolo od 1. 10. 2012 MPSVR SR ustanovené za ústredný 

orgán štátnej správy pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti. 

Aj keď na MPSVR SR pôsobil od roku 1999 odbor zastrešujúci agendu rodovej rovnosti, rovnosti príležitos-

tí a antidiskriminácie, až uvedenou novelou sa zákonom ustanovili právomoci národného inštitucionálneho 

mechanizmu a kontaktného bodu v oblasti rodovej rovnosti. Odbor   rodovej  rovnosti  a rovnosti   príleži-

tosti (ďalej   len „ ORRRP“)  je od roku 2010 v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka MPSVR SR. 

ORRRP reprezentuje SR v rôznych medzinárodných orgánoch a poradenských komisiách a vykonáva 

popri štandardných úlohách aj funkciu koordinátora pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí 

v štrukturálnych fondoch.   

Významným prínosom bola novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
9
ktorá zaviedla pojem 

„rodovo podmienené násilie“ ako druh krízovej sociálnej situácie, teda ohrozenie života alebo zdravia 

fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. Novela definovala, že 

zariadenie núdzového bývania môže poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z 

fyzických osôb, pričom osobe možno zachovať anonymitu. Novela tak umožnila poskytovanie špecializo-

vaného sociálneho poradenstva a poskytovanie služieb v zariadeniach núdzového ubytovania pre špecific-

ké cieľové skupiny, teda aj ženy ohrozené násilím.  

 

Na podporu aktivít občianskych združení a neziskových organizácií bola vytvorená dotačná schéma 

MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti. V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsob-

nosti MPSVR SR (§ 9a) dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti 

zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania 

na základe pohlavia alebo rodu, a to na vzdelávacie aktivity, poradenskú činnosť, osvetovú činnosť, edičnú 

činnosť a analytickú činnosť. Dotácie na podporu rodovej rovnosti boli v roku 2014 schválené vo výške 82 

900 eur. Poskytnutá suma dotácie predstavuje 81 558 eur pre 16 organizácií, z toho pre 14 občianskych 

                                                 
7 Mesároš a kol: Dočasné vyrovnávacie opatrenia. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, v Bratislave 2013. ISBN: 978 – 80 

– 89016 – 73 – 0 
8
 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

9
 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
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združení a 2 neziskové organizácie. Dotačná schéma na podporu rodovej rovnosti je novým prvkom. Rok 

2014 zaznamenal prvé skúsenosti s vyhodnocovaním, záväznými pravidlami podávania žiadostí, oprávne-

nosti výdavkov a hodnotenia a schvaľovania projektov. 

Z hľadiska zladenia rodinného, pracovného a osobného života Zákonník práce upravuje pružné formy 

zamestnávania, ktoré môžu pozitívne vplývať na zamestnávanie žien, ktoré si chcú zosúladiť svoje rodinné 

a pracovné povinnosti. Ide napríklad o tieto pružné formy zamestnávania: 

pracovný pomer na kratší pracovný čas – zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej 

zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Dôvodom prečo sa vo väčšej miere 

nevyužíva táto forma zamestnávania napríklad u zamestnancov, ktorí sa vrátia z rodičovskej dovolenky je, 

že zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému 

kratšiemu pracovnému času; 

pracovnoprávny vzťah na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti;delené pracovné 

miesto - ide o možnosť zamestnávateľa vytvoriť pre zamestnancov na kratší pracovný čas delené pracovné 

miesto, na ktorom si zamestnanci sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu  

na  toto pracovné miesto; pracovný pomer na určitú dobu;pružný pracovný čas – flexibilnejšia úprava pruž-

ného rozvrhnutia pracovného času – zrušenie povinnosti stanoviť voliteľný pracovný čas. Uvedené môže 

viesť k vyššej efektivite práce. Zamestnanec si volí obdobia, kedy mu vyhovuje pracovať  (zmena záko-

nom č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník  práce v znení ne-

skorších predpisov, účinnosť od 1. septembra 2011); domácka práca a telepráca – táto forma zamestná-

vania je využiteľná najmä pri prechode z rodičovskej dovolenky do zamestnania, pre rodičov s malými 

deťmi. 

Uvedené atypické formy zamestnávania ako aj variabilné formy pracovného času prispievajú 

k spokojnosti zamestnancov, k zvyšovaniu kvality pracovného miesta, efektívnosti pracovného procesu 

a uľahčujú zosúladenie pracovných a rodinných povinnosti zamestnancov. Každá z uvedených flexibilných 

foriem zamestnávania má svoje špecifiká, pričom zamestnávateľ a zamestnanec majú možnosť, 

v závislosti od dohodnutého druhu pracovnoprávneho vzťahu, v rámci platných predpisov, zvoliť si najopti-

málnejší model. Zamestnanci na Slovensku ich využívajú v menšom rozsahu aký je typický pre krajiny 

Západnej Európy. Z tohto hľadiska teda nejde ani tak o právnu stránku, pretože Slovenská republika dis-

ponuje dostatočným počtom nástrojov, ktoré umožňujú usporiadanie pracovného alebo rodinného života, 

ako skôr o záujem, motiváciu a priestor využívať tieto formy. Nie vždy sú však tieto flexibilné formy výhod-

né pre zamestnanca starajúceho sa o dieťa, napríklad Zákonník práce dáva zamestnávateľovi a zamest-

nancovi možnosť dohodnúť pracovný pomer na kratší pracovný čas. V podmienkach relatívne nízkych 

miezd, zamestnanci najmä z ekonomických dôvodov majú obavu k prechodu na pracovné miesto, na kto-

rom zarobia nižšiu mzdu. Z tohto hľadiska je skôr zreteľná motivácia zamestnanca vôbec neopúšťať pra-

covný trh a zostať pracovať aj popri starostlivosti o dieťa, ako  popri starostlivosti o dieťa (po opustení trhu 

práce) prijať pracovné miesto na kratší pracovný úväzok.  

Z hľadiska zladenia rodinného, pracovného a osobného života existujú v SR ešte značné bariéry 

a nedostatky. Najčastejším zavedeným a aj využívaným opatrením na zosúlaďovanie práce a rodiny  je 

pružný pracovný čas.  Za starostlivosť o deti a o iných členov rodiny zodpovedajú v dôsledku pretrvávajú-

cich rodových stereotypov naďalej prevažne ženy. Len veľmi málo otcov zostáva na rodičovskej dovolenke. 

Nízky podiel mužov na domácich prácach a absentujúce verejné aj súkromné služby (resp. ich finančná 

nedostupnosť) mnohým ženám bráni v návrate na trh práce.
 
 Nakoľko väčšina zodpovednosti za starostli-

vosť o závislých členov rodiny pripadá na Slovensku stále ženám, ich rastúca úloha v svete platenej práce 

znamená, že sú stále viac konfrontované s dvojitým bremenom. Mnohé ženy poskytujú starostlivosť 

starším členom rodiny bez zodpovedajúceho vybavenia alebo dostupných služieb. 

Pritom treba brať do úvahy aj výrazný rodový rozmer dopadu rodičovstva na zamestnanosť žien 

a mužov. Celkovo však možno konštatovať, že prítomnosť detí mladších ako 6 rokov v rodine významne 

znižuje mieru zamestnanosti žien, ale iba minimálne zamestnanosť mužov. Miera zamestnanosti žien 25–

49 ročných s dieťaťom mladším ako 6 rokov je nižšia ako 40 %, u mužov tej istej vekovej kategórie a v tej 

istej fáze rodičovstva však viac ako 83 %. Nožnice medzi odmenou za prácu sa medzi mužmi a ženami 

roztvárajú viac a viac po narodení každého dieťaťa. V tejto súvislosti sa potom za jednu z pretrvávajúcich 
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príčin štrukturálnych problémov považuje fakt, že  prechod žien na trh práce nebol dostatočne prepojený 

s prechodom mužov do neplatenej práce v domácnosti.
10

 

Kľúčovým faktorom postavenia žien a mužov spoločnosti, resp.  rovnakej ekonomickej nezávislosti je vzťah 

medzi platenou a neplatenou prácou, ako aj distribúcia neplatenej práce medzi mužov a ženy. V tomto 

kontexte treba vnímať aj opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny, ktoré  by mali podporovať mužov v ich 

väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň zabezpečili, aby ženy a muži využívali možnosti na 

zosúladenie práce a rodiny rovnako. Bez takejto podpory sa len reprodukuje neúmerná záťaž žien neplate-

nou prácou. 

Dozor nad dodržiavaním ustanovených povinnosti zamestnávateľa zaobchádzať so zamestnancami 

v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je súčasťou inšpekcie práce zameranej na dodržiavanie 

pracovnoprávnych predpisov. Cieľom vykonávaných kontrol je okrem iného monitorovanie stavu v oblasti 

diskriminácie a jej odhaľovanie na pracoviskách. 

Inšpektorátom práce bolo v roku 2014 doručených 71 podnetov zamestnancov poukazujúcich na porušenie 

zásady rovnakého zaobchádzania, ustanoveného pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov a na diskrimináciu 

v odmeňovaní. Vykonanými inšpekciami práce bolo zistených 20 porušení povinnosti zamestnávateľov, 

ustanovených v § 13 Zákonníka práce v sledovaných oblastiach. Kľúčovým faktorom postavenia žien a 

mužov v spoločnosti je vzťah medzi platenou a neplatenou prácou, ako aj distribúcia neplatenej práce 

medzi mužov a ženy. Dlhodobo výrazne rodovo nevyvážená je celková časová alokácia na neplatenú 

prácu. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne vyhlasuje súťaž Zamestnávateľ ústretový 

k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. K základným cieľom súťaže patrí motivácia zamestná-

vateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé k rodinným povinnostiam zamestnancov a verejné 

ocenenie tých zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť harmonizácií pracovného a rodinné-

ho života, ako aj vytváraniu rovnosti príležitostí žien a mužov. Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Medzi-

národného dňa rodín (15.5.2000), k tomuto dátumu je vyhodnocovaná najskôr v každoročnom cykle, od 

roku 2011 v dvojročnom cykle.  

K situácii narastajúcej nezamestnanosti a slabšej ekonomickej nezávislosti žien negatívne prispieva aj 

nedostatok služieb starostlivosti o deti. Od roku 2006 sa každý rok zhoršuje dostupnosť predškolských 

zariadení a kritická je hlavne v Bratislavskom kraji. Umiestnenie detí do kvalitnej a dostupnej inštitucionál-

nej starostlivosti vedie k zníženiu rizika rodových príjmových rozdielov medzi partnermi a rizika dlhodobej 

nezamestnanosti či ekonomickej neaktivity žien a ich následnej odkázanosti na sociálny systém.   

Kvalitná a finančne dostupná starostlivosť o deti podporuje účasť rodičov na trhu práce a deťom poskytuje 

najlepšie životné príležitosti, prejavujú sa ale viaceré problémy z hľadiska dostupnosti, prístupu, ale aj spô-

sobilosti a voľby rodičov. Najzraniteľnejšie rodiny (s viacerými deťmi, osamelí rodičia, rómske rodiny 

z priestorovo vylúčeného prostredia) majú všeobecne nižšiu mieru účasti v dôsledku obmedzenej priesto-

rovej dostupnosti a prístupu, finančnej dostupnosti, spôsobilosti a rodičovskej voľby. 

Výskumy potvrdili značný rozdiel medzi mestskými a vidieckejšími oblasťami v dostupnosti škôlok. V  mno-

hých rodinách sú problémom vysoké náklady, ktoré musia znášať rodičia, ako aj dĺžka otváracích hodín 

služieb starostlivosti, ktoré často neboli dostatočné na to, aby ich bolo možné zosúladiť s prácou na plný 

úväzok. 

Formálne služby starostlivosti o deti pomáhajú rodičom vstúpiť a/alebo udržať sa na pracovnom trhu len 

vtedy, keď sú finančne prístupné. Nedostatok služieb na plný čas môže pôsobiť ako prekážka pri vykoná-

vaní zamestnania na plný úväzok, najmä pre osamelé matky. 

Využívanie neformálnej starostlivosti (zväčša starí rodičia) sa v obidvoch vekových kategóriách využíva vo 

veľkej miere, ale iba na obmedzený čas a nemôže sa považovať za dostatočné riešenie, ktoré rodičom 

umožní pracovať na plný úväzok. Trend predlžovania aktívneho života môže spôsobiť, že sa bude čoraz 

ťažšie spoliehať  na pomoc starých rodičov. 

V prípade nedostatočnej ponuky a najmä pre neaktívnych alebo nezamestnaných rodičov, keď sa priorita 

udeľuje zamestnaným rodičom a predovšetkým domácnostiam s dvoma príjmami, a znemožňuje sa tak 

druhému tvorcovi príjmov opätovne sa zapojiť do aktívneho života. 
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Relatívne slabá miera účasti v MŠ sa nemusí nevyhnutne spájať s nedostatkom služieb starostlivosti o deti. 

Na dopyt po starostlivosti o najmenšie deti môže mať vplyv vymedzenie nároku na rodičovskú dovolenku.
11

 

Na Slovensku je hradená dovolenka oveľa dlhšia, ak ju sprevádza nedostatok služieb starostlivosti, môže 

to mať vplyv na účasť žien na pracovnom trhu.  

 

Na dosiahnutie barcelonských cieľov je potrebné zabezpečiť dostupnosť a finančnú prístupnosť služieb. 

Priame verejné financovanie služieb umožňuje účinnejšie riadenie zo strany verejných orgánov, úspory 

z rozsahu, vytváranie kvalitnejšieho národného plánu, efektívnejšie vzdelávanie vychovávateľov 

a spravodlivejší prístup pre rodičov k systémom dávok starostlivosti pre všetky sociálne skupiny. 

Zodpovednosť za vykonávanie politiky v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je rozdelená 

medzi vládu a miestne samosprávy. Jedným z pozitívnych dôsledkov decentralizácie bolo integrovanie 

služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na miestnej úrovni a lepšie zohľadňovanie miestnych 

potrieb.  

Decentralizácia má ale aj určité riziká: delegovaním právomocí a povinností sa môžu posilniť medziregio-

nálne rozdiely v prístupe a kvalite služieb. Bolo by preto vhodné prijať všeobecný a integrovanejší prístup 

k službám vzdelávania a starostlivosti, do ktorého sa zahrnú všetky dotknuté strany vrátane rodín, 

a rozvíjať úzku medzisektorovú spoluprácu medzi jednotlivými akčnými oblasťami, medzi ktoré patrí vzde-

lávanie, kultúra, sociálne otázky, zamestnanosť, zdravie a spravodlivosť. 

Okrem zabezpečenia služieb starostlivosti o deti zároveň s rodičovskou dovolenkou sa zdá byť nevyhnut-

né, aby sa vytvorila možnosť dovolenky na opatrovanie pre otcov. Súčasné nastavenie schém rodičov-

skej dovolenky, dávok zo sociálneho poistenia a štátnych sociálnych dávok na podporu rodiny bez zámer-

nej a vyššej podpory otcov bude viesť k ďalším štrukturálnym rodovým nerovnostiam. Poslanci NR SR p. 

Broska a Přidal navrhovali otcovskú dovolenku ako súčasť dovolenky na zotavenie do Zákonníka práce. 

Navrhovatelia navrhovali zavedenie ďalšieho druhu dovolenky, tzv. otcovskú dovolenku, pričom ju 

z hľadiska systematiky Zákonníka práce zaraďujú medzi ustanovenia o dovolenke. Zo systematického 

zaradenia otcovskej dovolenky medzi ustanovenia o dovolenke vyplýva, že ide o platenú dovolenku, ktorú 

zamestnancovi prepláca zamestnávateľ. Stanovisko MPSVR SR k návrhu poslancov malo výhrady 

z hľadiska systematiky a účelu, keďže na rozdiel od dovolenky za kalendárny rok, dovolenky za odpraco-

vané dni, dodatkovej dovolenky, charakter/účel tejto dovolenky je iný – ide o starostlivosť o dieťa, nie 

o dovolenku na zotavenie po práci, z tohto hľadiska jej systematické zaradenie medzi dovolenku je ne-

správne. Z hľadiska nákladov predstavuje predmetný návrh zvýšené náklady pre zamestnávateľov, 

u ktorých pracuje manžel matky dieťaťa. Vecne sa návrh otcovskej dovolenky z časového hľadiska prekrý-

va s poskytovaním rodičovskej dovolenky otcovi pri narodení dieťaťa. 

Pritom viaceré štáty už pristúpili, podľa vzoru severských štátov, k zavedeniu „otcovských kvót“, t.j. nepre-

nositeľných mesiacov rodičovského voľna vymedzených iba pre otcov. V období 2011/2012 malo otcovskú 

dovolenku zavedenú 22 štátov s priemernou dĺžkou 4,8 týždňa, z toho preplácaných 100 % predchádzajú-

cej mzdy 2,8 týždňa.  

Hoci dĺžka a miera náhrady mzdy „otcovských mesiacov“, ako aj reálna miera čerpania voľna otcami 

v rámci krajín výrazne variuje, štáty s dlhšou skúsenosťou zaznamenávajú prvé pozitívne efekty. Čerpanie 

rodičovského voľna otcami je asociované s nižšou mierou rozvodovosti, zlepšením zdravia 

a znížením úmrtnosti mužov, z hľadiská detí ide o zlepšenie ich prístupu k obom rodičom.  

Z hľadiska žien ide o zmierňovanie rizík zo straty ľudského kapitálu so sekundárnym vplyvom 

na znižovanie rizika chudoby žien a detí a vo viacerých krajinách opakovaný pozitívny efekt zvyšo-

vania počtu plánovaných detí v domácnosti.  

Dlhodobý efekt vyváženejšej deľby neplatenej práce v domácnosti však nastáva až pri čerpaní 90 

a viacdňovej otcovskej dovolenky, kratšie obdobie nevedie k narušeniu tradičných rodových očakávaní. 

  

INŠTITUCIONÁLNY KONTEXT OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV 

 

Výbor pre rodovú rovnosť (ďalej iba „Výborˮ), v ktorom má svojich zástupcov a zástupkyne občianska spo-

ločnosť v paritnom zastúpení, zasadal v roku 2014 v priestoroch MPSVR SR celkom trikrát, konkrétne dňa 

30. januára, 20. mája a 2. októbra 2014. 
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dieťaťu právo na využívanie kolektívnej starostlivosti. 
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Dňa 30. januára 2014 Výbor zobral na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o procese ratifikácie 

Dohovoru Rady Európy o odstránení násilia na ženách a boja proti nemu (ďalej iba „Dohovorˮ). Ako minis-

ter zdôraznil, proces ratifikácie si vyžaduje legislatívne zmeny, vrátane prípravy špecifického zákona o 

domácom násilí podľa vzoru niekoľkých krajín EÚ, a že je potrebné zriadiť Koordinačno-metodické centrum 

v zmysle čl. 10 Dohovoru, ako i ozrejmiť verejnosti niektoré pojmy, o ktorých v súčasnosti prebieha verejná 

diskusia. V tejto súvislosti spomenul list mimovládneho neziskového cirkevného a podnikateľského pro-

stredia, v ktorom žiadajú organizácie o zastavenie  prípravy ratifikácie Dohovoru. Ministerstvo spravodlivos-

ti SR požiadalo predsedu vlády SR o odklad ratifikácie z dôvodu spomínaných  skutočností. Výbor zobral 

na vedomie informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej 

republike, o strategických správach v oblasti rodovej rovnosti, ktoré pripravuje MPSVR SR, o príprave no-

vého programového obdobia pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov, o pripravovaných projek-

toch  v rámci problematiky prevencie a eliminácie násilia na ženách a o uplatňovaní rodovej rovnosti ako 

ex-ante podmienky a horizontálneho princípu rovnosti žien a mužov. Výbor delegoval svojich zástupcov 

a zástupkyne do Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. Ďalej bol Výbor informo-

vaný o ukončení činnosti Krajských kontaktných miest v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti 

a možnom nadväzujúcom národnom projekte. 

 

Dňa 20. mája 2014 Výbor prerokoval materiály zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, materiály súvisiace s prípravou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľud-

ských práv v SR a  s prípravou   časti tejto stratégie o rodovej rovnosti a právach  žien. Ďalej bola výboru 

predložená Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013 a Piata a šiesta periodická 

správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie 2008-

2013). Výbor prijal uznesenie k procesu prerozdeľovania finančných prostriedkov určených na podporu 

aktivít v oblasti presadzovania rodovej rovnosti v pôsobnosti MPSVR SR. Ďalej výbor prijal uznesenie k 

návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 891 a 

921) a uznesenie k návrhu novely zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska 

pre ľudské práva v znení neskorších predpisov zo dňa 12.05.2014 a k inštitucionálnej reforme v oblasti 

ochrany ľudských práv.  

 

Dňa 2. októbra 2014 Výbor prerokoval predložené materiály o priebehu zasadnutí Rady vlády SR pre ľud-

ské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o stave prípravy Celoštátnej stratégie ochrany 

a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Ďalej Výbor schválil Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti 

a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019, ktorých gestorom  bol odbor rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí MPSVR SR. Výbor prerokoval Informáciu o výsledkoch národného projektu Inštitút rodovej rov-

nosti a Informáciu o aktuálnych projektoch k násiliu na ženách. 

  

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 21. mája 2014, uznesením 

č. 108, jednomyseľne vzala na vedomie Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za 

rok 2013 a dňa 26. júna 2014,  uznesením č. 116, jednomyseľne vzala na vedomie Návrh správy o plnení 

Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013, ktorý na rokovanie rady predložil minister 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dňa 9. apríla 2014 Rada vzala na vedomie informáciu o rokovaní Pra-

covnej skupiny rady k možnostiam skvalitnenia procesu poskytovania dotácií v ľudskoprávnej oblasti a 

v dňoch od 13. júna 2014 do 23. júla 2014 sa uskutočnili okrúhle stoly k možnostiam zefektívnenia procesu 

poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv.  

 

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014-2020  

Významným aspektom pri podpore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v roku 2014 bola príprava nového 

programového obdobia 2014-2020 pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej iba 

„EŠIF“). Posilnený dôraz na uplatňovanie nediskriminácie a rovnosti mužov a žien bol zakotvený priamo v 
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Partnerskej dohode
12

, ako aj vo všetkých schválených operačných programoch. Povinnosť uplatňovania 

tzv. ex-ante podmienok „rodová rovnosť“ a „nediskriminácia“ podmieňuje čerpanie štrukturálnych 

a investičných fondov pre členské štáty vytvorením adekvátneho inštitucionálneho mechanizmu pre uplat-

ňovanie rodovej rovnosti a vzdelávania hlavných aktérov. Odstraňovanie rodových rozdielov najmä so za-

meraním na trh práce a vzdelávanie je integrálnou súčasťou nového Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

PROJEKTY  A AKTIVITY 

Európsky sociálny fond 

 

V roku 2014 začala realizácia národných projektov v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia: Prevencia a eliminácia násilia na ženách (PPEN1) a Podpora prevencie a eliminácie násilia na 

ženách (PPEN2). Hlavnou náplňou projektu 1 je podpora existujúcich a zriadenia a prevádzkovanie nových 

azylových domov (tzv. bezpečných ženských domov) a súvisiacich služieb špecializovaného sociálneho 

poradenstva na celom Slovensku tak, aby bola zabezpečená ich regionálna dostupnosť v každom samo-

správnom kraji. Tieto zariadenia poskytujú komplexné služby  ženám, zažívajúcim domáce násilie a ich 

deťom.  Dôležitým komponentom projektu bola príprava národnej non-stop bezplatnej telefonickej linky 

0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie. V čase predkladania správy je už linka spustená do prevádzky.  

 

 

Nórsky finančný mechanizmus 

 

V roku 2014 bola významným spôsobom posilnená agenda prevencie a eliminácie násilia na ženách 

a domáceho násilia najmä vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej iba „NFMˮ) v rámci 

programu SK09: Rodovo podmienené a domáce násilie. Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej 

republiky; partnermi programu sú Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy.  

Kľúčovým projektom, ktorý bol podporený z NFM je zriadenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo 

podmienené a domáce násilie (ďalej iba „KMCˮ), ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať 

komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo podmieneného a domáceho násilia. 

V rámci KMC bude vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej 

prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách 

a domáceho násilia. KMC bude zabezpečovať odbornú koordináciu aktivít prostredníctvom metodických 

usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie ako i eliminácie násilia páchaného na 

ženách a deťoch, vytvárať podmienky pre multi-inštitucionálnu spoluprácu pomáhajúcich profesií 

a zabezpečovať systém vzdelávania týchto profesií. Uskutočňovanie výskumov a monitoring bude rovnako 

predstavovať dôležitú úlohu v rámci projektu. Partnermi projektu sú Inštitút pre výskum práce a rodiny, 

Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie a Rada Európy a celková výška alokácie pred-

stavuje 2 milióny EUR. 

Komplementárne financovanie na dokončenie a rozšírenie systému pomoci a na aktivity v rámci problema-

tiky prevencie a eliminácie násilia na ženách a domáceho násilia, ako napríklad výskum, vzdelávanie, 

kampane a ďalšie soft aktivity, bude zabezpečené prostredníctvom ďalších projektov. Projekty podporené 

prostredníctvom NFM a ESF Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej iba „OP Za-

SIˮ) prispejú k zabezpečeniu účinnej pomoci ženám a obetiam domáceho násilia. Celková alokovaná čiast-

ka na najbližšie 3 roky na štátnej úrovni v rámci danej problematiky predstavuje približne 12 miliónov EUR. 

 

 

Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti 

 

                                                 
12 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, 
http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1402992629.upl&ANAME=Partnersk%C3%A1+dohoda+SR+na+roky+2014-
2020.docx. 
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V roku 2014 sa ukončil a vyhodnotil národný projekt „Inštitút rodovej rovnostiˮ realizovaný v rámci OP ZaSI, 

ktorého vyvrcholením bola kampaň na zvýšenia povedomia o problematike rodovej rovnosti s názvom „Keď 

vyrastiem... ˮ. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementácie princípov rodovej rov-

nosti do praxe ako aj zlepšiť informovanosť a odborné znalosti relevantných aktérov v oblasti prevencie a 

eliminácie rodovej diskriminácie. Rozšírenie databázy informácií na základe monitorovania situácie 

v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce rovnako predstavovalo jeden z kľúčových cieľov projektu.  

Prvá nosná aktivita bola zameraná na výskum, vytváranie metodík, zber štatistických údajov a ich spraco-

vanie, tvorbu metodologických štúdií, ale aj na vytvorenie monitorovacieho systému a na determináciu 

nových indikátorov rodovej rovnosti. Hlavné oblasti zamerania projektu boli trh práce, príprava na povola-

nie, činnosť verejnej správy, rovnocenné rodičovstvo a inštitucionálna starostlivosť. V rámci projektu bolo 

realizovaných niekoľko dôležitých výskumov, ako napríklad kvalitatívne výskumy o mechanizmoch vedú-

cich k porušovaniu rodovej rovnosti a zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu alebo výskum 

o sociálnej situácii žien na trhu práce a v zamestnaniach s nízkou mierou stability. Významným výstupom 

je aj analýza súčasného stavu vykonávania inšpekcie práce v oblasti dodržiavania zásady rovnakého za-

obchádzania a odporúčania na zlepšenie. Ďalej sú to analýzy zamerané na systémy rodičovskej inštitucio-

nálnej starostlivosti, na rodovú rovnosť vo vzdelávaní a proces prípravy na povolanie, kde sú tiež konkrétne 

odporúčania na tzv. rodovo citlivé kariérne poradenstvo a pomocný manuál pre verejnú správu, ako uplat-

ňovať rodové hľadisko a zlepšovať procesy vedúce k rodovej rovnosti. Vytvorená bola databáza doteraz 

existujúcich materiálov tzv. Centrum rodovej kompetencie. 

Druhá aktivita projektu sa zamerala na regionálny aspekt. Bolo vytvorených osem krajských kontaktných 

miest, ktorých úlohou bolo v krajoch propagovať myšlienku rodovej rovnosti. Prevádzkovali sa knižnice, 

prebiehalo poradenstvo a uskutočňovali sa osvetové a popularizačné aktivity a súťaže. Tretia aktivita bola 

zameraná na vypracovanie štandardov kvality v oblasti rodového vzdelávania a boli akreditované štyri 

vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny. 

Štvrtá aktivita bola zameraná na zosúladenie rodinného a pracovného života, kde boli realizované napr. 

vzdelávacie aktivity v spolupráci Medzinárodnou organizáciou práce a bol vytvorený manuál Rodina a prá-

ca, ktorý jednak hovorí o tom, ako auditovať podmienky u zamestnávateľov na zosúladenie rodinného a 

pracovného života, a zároveň ponúka rôzne formy opatrení, ktoré je možné na úrovni podnikov prijímať.  

Piatou aktivitou bola kampaň na zvýšenia povedomia o problematike rodovej rovnosti, ktorá prebieha pro-

stredníctvom bigboardov, televíznych spotov, webovej stránky a Facebooku.
13

  Na webovej stránke je 

umiestená aj rodová mzdová kalkulačka, ktorá dokáže vypočítať rodové a mzdové rozdiely v rôznych pro-

fesiách, v závislosti od veku a vzdelania. Kampaň „Keď vyrastiem...ˮ poukazovala cez detské sny chlapcov 

a dievčat na realitu rodovej nerovnosti, s ktorou sa ženy vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretá-

vajú. Zároveň priniesla možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad 

problémami a obmedzeniami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre 

celú spoločnosť. 

 

 
 

Národný projekt Rodina a práca 

 

                                                 
13

 Osobitná stránka ku kampani:http://www.kedvyrastiem.sk/vsetko-o-kampani  
 

http://www.kedvyrastiem.sk/vsetko-o-kampani
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V roku 2014 sa začal realizovať národný projekt „Rodina a prácaˮ, ktorý sa sústreďuje na vytvorenie vyho-

vujúcich podmienok pre rodiny, špecificky na oblasť starostlivosti o deti zamestnaných rodičov, najmä ma-

tiek. Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života žien, ktoré sa 

starajú o deti do 6, prípadne 10 rokov, a to podporou zvýšenia počtu flexibilných zariadení v tzv. kútikoch 

dočasnej starostlivosti o deti,  čím sa uľahčí návrat žien do pracovného procesu.  

V projekte majú byť podporené nové pracovné miesta, flexibilné formy práce ako aj domáca práca, delené 

pracovné miesta,  telepráca aj  kratší pracovný úväzok, v súlade so Zákonníkom práce, špecificky s§49, 

§49a, a §52. V rámci projektu sa predpokladá podpora nových flexibilných pracovných miest  obsadených 

osobami na rodičovskej dovolenke alebo matkami s dieťaťom pred nástupom do školy (približne do veku 6 

rokov). V takom prípade budú pracovné miesta dotované vo výške 90 percent reálnej celkovej ceny práce, 

maximálne však do výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve pre danú kvalifikáciu a činnosť. V 

druhom prípade, pri zamestnávaní matiek s deťmi vo veku od 6 do 10 rokov, bude forma podpory vo výške 

50 percent z celkovej ceny práce.  

Prostredníctvom projektu majú byť taktiež podporené služby starostlivosti o deti (detské kútiky), ktoré vy-

tvoria buď priamo zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie poskytujúce služby starostlivosti o 

deti. Preplatené majú byť náklady celkovej ceny práce odborného pedagogického personálu vo výške cel-

kovej ceny práce vypočítanej z mediánu mesačnej hrubej mzdy na danej pracovnej pozícii (výška pred-

metnej hrubej mzdy predstavuje približne 700 Eur). Okrem toho je možné získať prostriedky do výšky 

1.000 Eur na bežný spotrebný tovar potrebný na výbavu detských kútikov.  

 

Semináre a konferencie za rok 2014 

 

Dňa 23. apríla 2014 sa v priestoroch MPSVR SR uskutočnil odborný workshop k príprave Celoštátnej stra-

tégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike k téme stratégie rodová rovnosť a ľudské 

práva žien.  

MPSVR SR a nezisková organizácia Srdce Slovenska organizovali dňa 22. mája 2014 diskusné fórum 

„Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine“, ktoré každoročne vytvára priestor pre výmenu 

skúseností. Súčasťou konferencie bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Zamestnávateľ ústretový 

k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, teda zamestnávateľov, ktorí nad rámec zákona vychá-

dzajú v ústrety svojim zamestnancom.  Nosnou témou už XII. ročníka bolo zastúpenie žien v manažmente 

a oblasť podpory rodiny zamestnávateľom. V oblasti podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného 

života bola ocenená spoločnosť Lenovo Slovakia, s.r.o. za uplatňovanie work/life balance ako kritéria 

úspešnosti v práci. Na druhom mieste skončila firma Heineken Slovensko a.s., ktorá bola ocenená za  

podnikové jasle a podnikovú škôlku. V  kategórii podpory rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia 

žien v manažmente bola ocenená spoločnosť Accenture Slovensko za detský kútik s dennou prevádzkou a 

globálny program na podporu žien v rozvoji ich kariéry a firemný Women CluB. Druhé miesto získala spo-

ločnosť Camfil, s.r.o. za projekt Camfil-Kód základných hodnôt- rešpektovanie rôznorodosti. Špeciálne 

ocenenie za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach malej firmy získala Wellnea s.r.o., 

ktorá je chránenou dielňou s podnikovou škôlkou a jasľami a zamestnáva 8 viacnásobne znevýhodnených 

žien. Firma taktiež založila dcérsku spoločnosť, kde zamestnáva výhradne matky po materskej dovolenke 

a občianske združenie, ktoré pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. 

MPSVR SR pripravilo dňa 25. novembra 2014 odborné kolokvium s názvom Rodová rovnosť v krajinách 

V4: Spoločné výzvy – spoločné riešenia?, ktoré sa konalo ako jedno z oficiálnych podujatí v rámci sloven-

ského predsedníctva Vyšehradskej skupiny (SK V4 PRES).  Expertné fórum s medzinárodnou účasťou 

bolo zamerané na podporu rodovej rovnosti v zamestnaní a na problematiku ochrany pred domácim nási-

lím a pomoci jeho obetiam. Kolokvium prebiehalo formou dvoch samostatných panelov: 1.    Inštitucionálne 

rámce podpory rodovej rovnosti v prístupe k zamestnaniu a kariérnemu postupu, presadzovaniu rodovo 

spravodlivého odmeňovania a zosúladenie pracovného a rodinného života; 2. Prevencia a eliminácia všet-

kých foriem násilia na ženách vo svetle Istanbulského dohovoru. Hlavné prezentácie pripravili predstaviteľ-

ky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) z Dublinu 

a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z Vilniusu
14

. 

                                                 
14 

http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/rodova-rovnost-krajinach-v4.html. 

http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/rodova-rovnost-krajinach-v4.html
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Predstavitelia a predstaviteľky MPSVR SR sa tiež zúčastňovali na rôznych fórach a zasadnutiach medziná-

rodných inštitúcií, napr. na zasadnutí Správnej rady Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE); Sku-

piny na vysokej úrovni pre gender mainstreaming, ktorá pôsobí pri EK, Komisie pre postavenie žien Rady 

Európy (GEC). Zúčastnili sa tiež na konferencii k rodovej rovnosti organizovanej v rámci IT PRES, spojenej 

s ministerským panelom. Významnou skúsenosťou bola aj účasť predstaviteliek MPSVR SR na vrcholnej 

konferencii OBSE „Hodnotiaca konferencia rovnosti žien a mužov: 10 rokoch od prijatia Akčného plánu 

OBSE pre podporu rodovej rovnosti.“ 

 

2.4  Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) 
č.1083/2006  

Dňa 22. decembra 2013 nadobudlo zverejnením v Úradnom vestníku účinnosť nariadenie ES č. 1303 pre 

programové obdobie 2014 – 2020. 

 

2.5  Doplnkovosť s inými nástrojmi   

Nerelevantné. 

  

2.6  Monitorovanie a hodnotenie HP RP  

2.1.6 Monitorovanie 

 
Priebežne prebiehalo overovanie súladu merateľných ukazovateľov HP RP pred vyhlásením výzvy v rámci 

relevantných Operačných programov.  

Kontrola výziev a písomných vyzvaní národných projektov vyhlasovaných riadiacimi orgánmi operačných 

orgánov v sledovanom období. Kontrolovaný bol súlad so Systémom koordinácie implementácie HP RP, 

pričom v prípade nedostatkov boli relevantné RO OP vyzvané listom aj elektronicky na odstránenie nedos-

tatkov pri nasledovných výzvach v daných opatreniach.  

HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná  od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si preto 

v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej 

rovnosti. 

 

Tabuľka č. 12  
Prehľad stavu implementácie projektov s dosahom na HP RP do 31.12. 2014 
V tabuľke nie sú zarátané mimoriadne ukončené projekty s nulovým čerpaním a projekty TP. Sú v nej však 
zarátané aj mimoriadne ukončené projekty, ktoré čerpanie mali. 

Operačný 

program 

Projekty 

celkom Zazmluvnené Čerpanie 

Projekty HP 

RP Zazmluvnené HP Čerpané HP 

OP IS 170,00 1 481 360 338,15 731 726 174,68 95,00 1 189 326 118,02 561 172 839,64 

OP  ROP  2 200,00 1 838 586 797,43 1 409 768 301,49 1 766,00 1 422 175 199,18 1 097 383 858,37 

OP TP  163,00 136 500 612,81 77 725 478,26 58,00 55 404 962,00 33 602 091,78 

OP BK  451,00 110 653 987,30 70 289 304,21 149,00 47 525 040,43 21 329 987,28 

OP D 164,00 4 314 921 980,13 2 442 281 425,99 18,00 1 720 243 331,07 998 038 500,94 

OP ŽP 782,00 2 204 067 934,81 1 166 240 681,16 265,00 602 466 995,88 402 721 136,17 

OP KaHR 2 070,00 1 248 017 205,56 599 750 203,56 1 242,00 755 086 074,25 235 898 460,48 

OP V 1 157,00 861 406 637,74 390 855 480,46 383,00 204 794 979,91 70 882 221,61 

OP VaV 548,00 1 627 653 017,78 889 796 094,29 330,00 1 037 831 100,81 496 537 084,00 

OP ZaSI 1 894,00 1 374 087 155,72 830 474 624,80 1 688,00 1 285 614 197,26 771 821 579,34 

OP Z 75,00 298 104 497,79 273 897 972,32 62,00 264 155 483,38 242 759 200,13 

SPOLU 9 674,00 15 495 360 165,22 8 882 805 741,22 6 056,00 8 584 623 482,19 4 932 146 959,74 
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Zdroj: ITMS 
 

 

HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná  od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si preto 

v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej 

rovnosti. Výročná správa koordinátora HP RP za rok 2013 bola zaslaná na Centrálny koordinačný orgán 

(Úrad vlády SR) v júli 2013. Výročná správa obsahuje informácie o implementácii HP RP na úrovni NSRR 

a na úrovni jednotlivých OP. Zverejnená je na webovej stránke www.gender.gov.sk. Výročná správa bola 

prezentovaná riaditeľkou ORRRP MPSVR SR na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na MPSVR SR. Koordinátor HP RP zabezpečoval 

monitorovanie implementácie HP RP hlavne prostredníctvom Informácii o príspevku jednotlivých operač-

ných programov k HP RP a údajov uvedených v portáli ITMS. Priebežne prebiehalo overovanie súladu 

merateľných ukazovateľov HP RP pred vyhlásením výzvy v rámci daných relevantných OP.  

Zjednotenie vypĺňania monitorovaných údajov za HP RP pre RO 

S cieľom zjednotenia a správneho vypĺňania monitorovaných údajov za HP RP zo strany jednotlivých RO, 

pripravil koordinátor HP RP pre jednotlivé OP podklad o implementácii HP RP. Následne ju rozoslal čle-

nom pracovnej skupiny HP RP. 

Pripomienkovanie výročných správ o vykonávaní OP za rok 2013 a príprava výročnej správy za HP RP za 

rok 2014 

V období mesiacov apríl – jún 2014 prebiehalo zo strany koordinátora HP RP pripomienkovanie výročných 

správ o vykonávaní OP za rok 2013 z pohľadu napĺňania cieľov HP RP a následná účasť na monitorova-

cích výboroch.   

 

Monitorovania na úrovni VÚC 

Koordinátor HP RP spolupracuje na regionálnej úrovni so šiestimi koordinátormi HP (okrem bratislavského 

a prešovského samosprávneho kraja). V rámci spolupráce s koordinátormi HP vo VÚC sú na viacerých 

webových portáloch samosprávnych krajov zverejňované informácie o HP RP, aktivitách a materiáloch 

koordinátora HP RP. 

2.7.2 Hodnotenie HP RP 

 
Koordinátor HP RP predložil na OP TP v marci 2013 na schválenie projekt : „Hodnotenie uplatňovania HP 

RP v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“ z prioritnej osi 1.2 , ktorý bol zazmluvnený a podpísaný 

prijímateľom dňa 16. 09. 2013. 

Všetky interné aj externé  hodnotenia boli presunuté do projektu Hodnotenie uplatňovania HP RP v ŠF 

a KF v programovom období 2007 – 2013. V rámci schváleného a implementovaného projektu sú prie-

bežne vykonávane nasledovné hodnotenia: 

 

1. Externé hodnotenie uplatňovania HP RO na úrovni programov  

· Ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od stano-

vených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť) 

· Ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od stano-

vených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku 

· Strategické hodnotenie  uplatňovania HP RP ku koncu programovacieho obdobia v zmysle IMP 

a plánu hodnotení HP RP 

2. Priebežné interné operačné hodnotenie 

Priebežné interné operačné hodnotenie (operatívne a pravidelné hodnotenie)  zamerané na zhodnotenie 

implementácie HP RP na úrovni projektov. 

 

Všetky správy a analýzy týkajúce sa hodnotení sú zverejnené na webovom sídle koordinátora HR RP 

(www.gender.gov.sk) v slovenskom a anglickom jazyku. 

http://www.gender.gov.sk/
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2.7  Národná výkonnostná rezerva  

Nerelevantné. 

 

2.8  Administratívne kapacity 

V 2. polroku 2014 nedošlo na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (ORRRP) MPSVR SR k zmene 

na pozícii koordinátoriek HP RP. Môžeme však konštatovať, že personálne kapacity s cieľom zabezpeče-

nia koordinácie HP RP sú stále výrazne poddimenzované, na čo sa upovedomuje pri každej príležitosti. 

Táto situácia je stálym rizikom , ktoré vážne ohrozuje schopnosť koordinátora HP RP efektívne plniť úlohy 

vyplývajúce z NSRR a SR ŠF a KF pre PO 2017 - 2013. 

V rámci Ex - ante kondicionality pre budúce HP rovnosť medzi mužmi a ženami  a HP nediskriminácia 

a prístupnosť (HP RMŽ a ND) bolo vyžiadané EK posilniť administratívne kapacity na oboch HP, ktoré 

ostávajú v gescii MPSVR SR, resp. Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.  

Uznesenie vlády SR č. 519 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturál-

nych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020  a  zabezpečenie administratívnych kapa-

cít do roku 2016 podporilo zmenu stavu súčasného koordinátora HP RP a zároveň budúceho gestora HP 

RMŽ a ND v úlohách A7 a B5 s nadväznosťou na bod B6.   

 

V sledovanom období v rámci koordinácie implementácie HP RP koordinátor HP RP spolupracoval 

a konzultoval s CKO, koordinátormi HP a RO OP hlavne na týchto aktivitách: 

- príprava podkladov pre výročnej správy pre všetky riadiace  orgány  za rok 2013 

- trilaterálne stretnutia (CKO, HP RP, RO OP) za účelom konsolidácie údajov v zdrojoch údajov –  

zdroj ITMS a RO 

- príprava stanovísk pre jednotlivé RO na pripravované výzvy, merateľné kritériá, stanoviská 

k písomným vyzvaniam pre národné projekty, vypracovávanie vyžiadaných informácií, stanovísk 

v rámci VPK aj MPK,  

- renominácie a následné aktívne členstvá v pracovných skupinách, komisiách a výboroch pripravo-

val stanoviská pre pripravované výzvy a písomné vyzvania  

- plnenie odporúčaní z vládnych auditov  

- príprava odborných podkladov a prezentácií  

 

- účasť v pracovných a odborných komisiách a jednotlivých monitorovacích výboroch všetkých OP 

- účasť na jednotlivých pracovných skupinách pre riadenie, implementáciu, hodnotenie či publicitu 

štrukturálnych fondov 

- príprava strategických podkladov,  materiálov a dokumentov  a jednotlivé rokovania a rozporové 

stretnutia za účelom prípravy Pozičného dokumentu, Partnerskej dohody či prípravy nových Ope-

račných programov pre   programovacie  obdobie 2014 – 2020. 

príprava projektu z OP TP, jeho administrácia, riadenie a implementácia, predkladanie ŽoP, monitorovacie 

správy projektu Hodnotenie uplatňovania HP RP  v ŠF a KH v programovom období 2007 – 2013. 

 

Koordinátor HP RP 
 

Za sledované obdobie od  01. 01. 2014 do 31.12. 2014 neboli pre koordináciu implementácie HP RP vy-

hradené nové personálne kapacity. HP RP vzhľadom  na neoprávnenosť refundovania miezd z opatrenia 

1.4. OP TP nemá v rámci rezortu vyhradený optimálny počet ŠZM  v súvislosti s týmto hlavným dôvodom 
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neplní efektívne a účinné vykonávanie implementácie HP RP a napĺňanie všeobecných ex ante kondicio-

nalít.   

 

Tabuľka č. 13 

Administratívne kapacity koordinátora HP RP 

Pozícia 
Plánovaný 

stav 2014 
Stav za rok 2014 

Plánovaný stav za 

sledované obdobie 

od  01. 01. 2014  

do 31. 12. 2014 

Stav 

za sledované obdobie 

od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 
Potrebné prijať 

  AK spolu 

z toho AK 

v zmysle UV 

396/2007 
AK spolu 

z toho AK 

v zmysle UV 

396/2007 

Plánovaný 

stav 

2015 podľa 

Analýzy AK  

a b c d e f g h 

riaditeľ/ka odboru 1 1 1 1 1 1 0 

vedúci/a oddelenia 0 0 0 0 0 0 1 

asistent/ka odbo-

ru/sekcie 

0 0 0 0 0 0 1 

Koordinátor/ka HP 

RP  

2 2 2 2 2 2 10 

Spolu 3 3 3 3 3 3 12 

Zdroj: koordinátor HP RP 

Celkový stav počtu ŠZM u gestora HP RMŽ a ND na rok 2015  - 15 
Plánovaný stav na rok 2015: nové ŠZM 12 /z toho 3 ŠZM pre ZŤP/ 
 
Tabuľka č. 14  
Aktuálny stav administratívnych kapacít podľa pracovných pozícií k 31. 12. 2014 
Koordinátor HP RP 

Orgán/útvar Pracovná pozícia 
plánovaný stav k 

31. 12. 2014 
skutočný stav k 31. 12. 2014 

Koordinátor HP 

RP 

koordinátor HP RP 2,0 2,0 

riadiaci pracovníci 1,0 1,0 

iné činnosti 0,0 0,0 

spolu 3,0 3,0 

Zdroj: koordinátor HP RP 

 

Tabuľka č. 15 
Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01. 01. 2014  

do 31. 12. 2014 

od 01. 01. 2014  

do 31. 12. 2014 

Počet výstupov Počet nástupov 

 Koordinátor HP RP 0 0 

Zdroj: koordinátor HP RP 
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3 REALIZÁCIA HP RP PODĽA OPERAČNÝCH PROGRAMOV 

3.1 Realizácia HP RP v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni OP a 
prioritných osí k 31.12.2014 
 

Tabuľka č. 16 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OP 

a prioritných osí k 31.12.2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

prioritná os 
Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 

celkovo  (EU zdroje) 
EUR 

Objem finančných pro-
striedkov projektov s 
príspevkom k HP RP  

1 Podpora rastu 
zamestnanosti 

524 461 732 446 948,20 712 762 310,10 

2 Podpora sociálnej 
inklúzie 

767 747 185 025 553,40 183 813 361,00 

3 Podpora zamest-
nanosti, sociálnej 
inklúzie 
a budovanie kapacít 
v BSK  

82 51 17 766 471,70 14 863 130,94 

4 Budovanie kapacít 
a zlepšenie kvality 
verejnej správy 

154 142 52 531 135,15 50 462 602,83 

5 Technická pomoc 38 0 45 486 433,02  

celkom 1565 1401 1 033 256 541,00 961 901 404,82 

Podiel projektov 
deklarujúcich rele-
vanciu k HP RP 

  
89,52  93,09 

Zdroj: RO, ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 1565 projektov v celkovej výške 1 033 256 541,00 
EUR, z ktorých 1 401 deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre 
projekty s príspevkom k HP RP predstavuje sumu (zdroje EÚ) 961 901 404,82 EUR.  
 
Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP RP 89,52% všetkých zazmluvnených projektov, ob-
jemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 93,09% z celkového zazmluvnenia. Podiel projektov 
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s príspevkom k HP RP podľa jednotlivých prioritných osí v percentách z celkového počtu projektov je na-
sledovný:  
- prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti: 87,97% počtu zazmluvnených projektov (97,31% za-

zmluvnenej sumy za EU zdroje) 
- prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie: 97,39% (t.j. podiel hodnoty projektov 99,34%) 
- prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK: 62,19% (t.j. podiel 

hodnoty projektov 83,65%) 
- prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy: 92,20% (t.j. podiel hodnoty projek-

tov 96,06%) 
- prioritná os 5 Technická pomoc: 0% (t.j. podiel hodnoty projektov 0%) 
 
Najviac schválených projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklú-
zie, konkrétne 747 projektov. Najväčší objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP bol 
však zazmluvnený v rámci prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti (712 762 310,10 EUR) oproti prio-
ritnej osi 2  Podpora sociálnej inklúzie (183 813 361,00 EUR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP  
 
Tabuľka č. 17 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP ZaSI k 31. 12. 2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cel-
kom 

Komentár 

Počet (za-
zmluvnených) 
projektov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 
(počet, vý-
stup) 

0 5 265 1 236 1373 1214 1195 1401 N/A 1401 17,23% 
206 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota 
(zazmluvne-
ných) projek-
tov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 
(mil. EUR, 
výstup) 

0 76,58 281,
63 

604,42 746,87 770,20 868,39 961,90 N/A 961,90 +10,76% 
93,51 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – 
muži (počet, 
výstup)* 

0 36 
464 

156 
851 

230 
339 

471 
081 

695 
905 

71127
5 

74785
1 

N/A 74785
1 

-89,49%; 
 -636 490 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – 
ženy (počet, 
výstup)* 

0 37 
502 

184 
414* 

199 
602 

339 
257 

547 
043 

55132
3 

59018
0 

N/A 59018
0 

-89,30%;  
-492 305 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – vo 

0 0 39 
524 

1 843 3 286 4 676 14691 26952 N/A 26952 +83,46% ; 
12 261 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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veku 15 - 24 
(počet, vý-
stup) 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – vo 
veku 55-64 
(počet, vý-
stup) 

0 0 64 
077 

1 569 3 124 3 880 3942 4173 N/A 4173 +5,86%; 
231 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – 
zdravotne 
postihnuté 
osoby (počet, 
výstup) 

0 0 18 
183 

335 8 501 10 870 26719 38258 N/A 38258 +43,18%; 
11 539 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet opatre-
ní zamera-
ných na pred-
chádzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenia 
pracovného 
a rodinného 
života (počet, 
výstup) 

0 0 0 10 93 73 72 72 N/A 72 0 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených muž-
mi (počet, 
výsledok, 
core) 

0 20 19 
321 

2 997 11 042 17 420 25 607 29 380 N/A 29 380 +14,73% 
3773 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených žena-
mi (počet, 
výsledok, 
core) 

0 108 14 
728 

2 317 7 488 12 449 19 812
** 

23 711 N/A 23 711 +19,67%; 
3899 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvo-
rených pra-
covných 
miest pre 
znevýhodne-
né skupiny 
v dôsledku 
realizácie 
projektu (po-
čet, výstup) 

0 0 0 11 20 606 580 716 N/A 716 +23,44%; 
-26 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťa-
mi, ktorým sa 
poskytli akti-
vity na zosú-
ladenie rodin-
ného a pra-
covného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
muži (počet, 
dopad) 

     N/A 0 N/A N/A 0  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťa-
mi, ktorým sa 

     N/A 0 N/A N/A 0  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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poskytli akti-
vity na zosú-
ladenie rodin-
ného a pra-
covného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
ženy (počet, 
dopad) 

Počet osôb 
vyvzdelaných 
v oblasti 
problematiky 
násilia pácha-
ného na že-
nách a deťoch 
(počet, dopad) 

     N/A 0 N/A N/A 0  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet úspeš-
ne umiestne-
ných UOZ – 
ženy (počet, 
dopad) 

     5 940 9283 10 998 N/A 10 998 +18,47% 
1715 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet úspeš-
ne umiestne-
ných UOZ – 
muži (počet, 
dopad) 

     N/A 8954 5648 N/A 5648 -36,92% 
-3306 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

            

Počet za-
mestnávate-
ľov zúčastne-
ných na pro-
jektoch pro-
rodinne orien-
tovaných 
politík a poli-
tík na podpo-
ru rodovej 
rovnosti na 
pracovisku 
(počet, dopad) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
sle-
dok 

    N/A 0 N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho
cho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsa-
dených žena-
mi (počet, 
dopad) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
sle-
dok 

    N/A 2131 3416 N/A 3416 +60,30% 
1285 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho
cho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsa-
dených muž-
mi (počet, 
dopad) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
sle-
dok 

    N/A 5075 7150 N/A 7150 +40,88% 
2075 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho
cho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 
Počet osôb 
zaradených 
do projektov 
zameraných 
na rodovú 
rovnosť (po-
čet, dopad) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
sle-
dok 

    N/A 2032 2475 N/A 2475 +21,80% 
443 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho
cho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet úspeš-
ne vyškole-
ných osôb – 
muži (počet, 
dopad) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
sle-

    39 1043 2038 N/A 2038 +95,39% 
995 
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dok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho
cho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet úspeš-
ne vyškole-
ných osôb – 
ženy (počet, 
dopad) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
sle-
dok 

    88 2461 5207 N/A 5207 +111,58% 
 2746 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho
cho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Komentár v tabuľke č. 17 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2013 a 2014 
Zdroj: KHP RP 

 
V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  V rámci OP 
ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 
 
OP ZaSI k napĺňaniu globálneho cieľa a relevantných špecifických cieľov HP RP, ktorým je podľa kapi-
toly 4.3.5. NSRR „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám dis-
kriminácie“ prispieva prostredníctvom sledovania a napĺňania špecifických cieľov zadefinovaných v SI 
HP RP. 
V rámci OP ZaSI bolo v roku 2014 zazmluvnených 1401 projektov s príspevkom k HP RP, čo je o 206 
projektov viac ako v roku 2013 (o 17,23% viac). Hodnota týchto projektov tvorila sumu 961 901 404,82 
mil EUR. Celkovo tak vzrástla hodnota projektov oproti roku 2013 o 10,77% (z 868,39 mil. EUR). 
V rámci  projektov čerpajúcich finančné prostriedky z ESF a vykazujúcich relevanciu k HP RP bolo 
v roku 2014 zapojených do aktivít 747 851 (55,89%) mužov a 590 180 (44,11%) žien, čím ich pomer 
ostal v porovnaní s predošlým rokom približne rovnaký. V prípade počtu zapojených mužov ukazova-
teľ narástol o 16 189 osôb, v prípade počtu zapojených žien o 19 571 osôb.  
Z pohľadu vekových kategórií odzrkadľujú podporené projekty s relevanciou k HP RP nárast cieľovej 
skupiny vo veku 15 – 24; 26 952 (2,01% z celkového počtu zapojených) oproti 14 691 (1,16%) v roku 
2013. K výraznému nárastu došlo vplyvom implementácie projektov cielene pripravených na zamest-
návanie mladých (27110130029, 27110130030, 27110130032). K miernemu nárastu došlo u cieľovej 
skupiny vo veku 55-64 (o 5,86%), k ďalšiemu výraznejšiemu došlo aj u cieľovej skupiny osôb so zdra-
votným postihnutým (o 43,18% oproti roku 2013). 
V roku 2013 počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladenie 
pracovného a rodinného života zostal zachovaný v počte 72 opatrení. 
Na novo vytvorených pracovných miestach mali vyššie zastúpenie muži (29 380) v porovnaní 
s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ženami (23 711), čo predstavuje pomer 55,34 : 44,66 
nových pracovných miest v prospech mužov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (25 607 mu-
ži/19 812 ženy v roku 2013), nárast hodnoty uvedeného merateľného ukazovateľa je u mužov o 3 773 
osôb vyšší, u žien o 3 899 osôb vyšší. 
Hodnota úspešne umiestnených mužov UOZ bola v roku 2014 v počte 5 648 osôb, v prípade žien to 
bolo 10 998 osôb (v pomere 33,93 : 66,06 v prospech žien). Počet udržaných pracovných miest 
v prípade mužov bol 7 150, u žien 3 416 (pomer 67,67 : 32,33 v prospech mužov). 
S nenulovou hodnotou sa prvýkrát objavili aj ukazovatele v prípade počtu osôb zaradených do projek-
tov orientovaných na RR (2 475 osôb), počtu úspešne vyškolených mužov (2 038 osôb) a v počtu 
úspešne vyškolených žien (5 207 osôb). Pomer v prípade vyškolených osôb je 28,13 : 71,87 
v prospech vyškolených žien.Ostatné hodnoty boli zatiaľ nulové. 
 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 

 
Tabuľka č. 18 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti 
k 31.12.2014 podľa SI 
Ukazovatele 200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 
Cel-
kom 

Komen-
tár 

Počet (za-
zmluvnených) 
projektov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 2 8 508 538 459 447 461 N/A 461 
+3,13 % 

14 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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(počet, vý-
stup) 

             

Hodnota 
(zazmluvne-
ných) projek-
tov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 
(mil. EUR, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 
727,6

4 
182,0

8 
423,3

5 
517,9

0 
592,
16 

653,07 
732,4

5 
N/A 

732,4
5 

+12,15% 
79,38 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – 
muži (počet, 
výstup)* 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 
37 

170 
108 
149 

164 
437 

415 
409 

5923
20 

63503
3 

65956
8 

N/A 
65956

8 
+3,86 % 
24 535 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – 
ženy (počet, 
výstup)* 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 
36 

300 
102 
327 

196 
112 

266 
625 

4111
45 

45273
3 

47955
8 

N/A 
47955

8 
+5,92 % 
26 825 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – vo 
veku 15 - 24 
(počet, vý-
stup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 N/A 5 101 778 1 365 1354 11089 23038 N/A 23038 
+107,7%  
11 949 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – vo 
veku 55-64 
(počet, vý-
stup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 N/A 
36 

418 
1 091 2 417 2508 2498 2522 N/A 2522 

+0,96% 
24 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených 
projektov – 
zdravotne 
postihnuté 
osoby (počet, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 N/A 
12 

407 
203 7 257 7710 22781 31813 N/A 31813 

+39,64% 
9 032 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet opatrení 
zameraných 
na predchá-
dzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenia 
pracovného 
a rodinného 
života (počet, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 8 54 54 54 54 N/A 54 0% 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 
18 

069 
2951 

10 
918 

1733
1 

25498 29261 N/A 29261 
+14,75% 

3 763 
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miest obsade-
ných mužmi 
(počet, výsle-
dok, core) 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet, výsle-
dok, core) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 
13 

344 
2 315 7 437 

1242
7 

19668 23496 N/A 23496 
+19,46% 

3 828 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet vytvo-
rených pra-
covných miest 
pre znevý-
hodnené 
skupiny 
v dôsledku 
realizácie 
projektu (po-
čet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 11 20 50 50 54 N/A 54 
+8% 

4 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, 
ktorým sa 
poskytli aktivi-
ty na zosúla-
denie rodin-
ného a pra-
covného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
muži (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, 
ktorým sa 
poskytli aktivi-
ty na zosúla-
denie rodin-
ného a pra-
covného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
ženy (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
vyvzdelaných 
v oblasti 
problematiky 
násilia pácha-
ného na 
ženách 
a deťoch 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspeš-
ne umiestne-
ných UOZ – 
ženy (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     5866 9203 10906 N/A 10906 
+18,50%

1 703 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspeš-
ne umiestne-
ných UOZ – 
muži (počet, 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 8954 5648 N/A 5648  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
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dopad) Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet za-
mestnávateľov 
zúčastnených 
na projektoch 
prorodinne 
orientovaných 
politík a politík 
na podporu 
rodovej rov-
nosti na pra-
covisku (po-
čet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsa-
dených žena-
mi (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 2087 3307 N/A 3307  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsa-
dených mužmi 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 5075 7150 N/A 7150  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

 
Počet osôb 
zaradených 
do projektov 
zameraných 
na rodovú 
rovnosť (po-
čet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspeš-
ne vyškole-
ných osôb – 
muži (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     2 655 1182 N/A 1182 
+80,46%

527 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspeš-
ne vyškole-
ných osôb – 
ženy (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     35 1487 1970 N/A 1970 
+32,48%

483 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Komentár v tabuľke č. 18 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2013 a 2014 
Zdroj: KHP RP 
 
V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota. V rámci OP 
ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 
 
V rámci prioritnej osi č. 1 Podpora rastu zamestnanosti bolo k  31.12.2014 podporených 461 projektov 
s relevanciou k HP RP, a to s celkovým objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom 
k HP RP v sume 732 446 948,20 EUR. Táto suma predstavuje 76,15% finančných prostriedkov za-
zmluvnených na projekty s relevanciou k HP RP. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených projektov 
s príspevkom k HP RP z 653,07 mil. EUR na 732,45 mil. EUR (zdroje EÚ, nárast o 12,15%). 
Hodnota ukazovateľa počtu mužov zapojených do podporených projektov vzrástla oproti roku 2013 
o 24 535 osôb (o 3,86%) na hodnotu 659 568 osôb, v prípade žien potom o 26 825 osôb (o 5,93%) na 
hodnotu 479 558 osôb. Podiel mužov a žien zapojených do podporených projektov bol 57,90 : 42,10 
v prospech mužov. 
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V sledovanom období došlo k výraznému nárastu hodnôt u osôb vo veku 15 – 24 (nárast o 11 949 
osôb na 23 038) a osôb so zdravotným postihnutím (nárast o 9 032 osôb na 31 813), ktoré boli zapo-
jené do podporených projektov. Vo veku 55 – 64 došlo k miernemu nárastu o 24 osôb na počet 2 522. 
Podporou projektov v prioritnej osi č. 1 OP ZaSI sa podarilo od začiatku implementácie vytvoriť 52 757 
novovytvorených pracovných miest. Za rok 2014 je to nárast o 7 591 novovytvorených pracovných 
miest, z čoho 44,5% pripadá na novovytvorené pracovné miesta obsadené ženami. 
V prípade ukazovateľa úspešne umiestnených mužov UOZ sa hodnota poklesla na 5 648 osôb, 
v prípade žien vzrástla na 10 906 osôb (v pomeru 34,12 : 65,88 v prospech žien), u ktorých došlo aj 
k nárastu počtu osôb v rámci sledovaného obdobia o 1 703 osôb. Počet udržaných pracovných miest 
v prípade mužov zaznamenal nárast o 2 075 osôb na počet 7 150, ako aj v prípade žien nárast o 1 
220 osôb na 3 307 (pomer 68,38 : 31,62 v prospech mužov). 
V sledovanom období bolo úspešne vyškolených 3 152 osôb, z čoho pripadá 37,5% na ženy.  
Hodnoty sa nezmenili u nasledujúcich ukazovateľov: „Počet opatrení zameraných na predchádzanie 
a elimináciu diskriminácie a zosúladenia pracovného a rodinného života“ (hodnota je už od roku 2011 
stabilne na počte 54) a „Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu“ (v počte 54). 
Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivi-
ty na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muž“, 
„Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracov-
ného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – ženy“, „Počet osôb vyvzdelaných v oblasti 
problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch“, „Počet zamestnávateľov zúčastnených na pro-
jektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“ a „Počet 
osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť“. 
 
Hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 1 ovplyvňuje v prevažnej miere reali-
zácia národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú orientované na podporu 
jednotlivých ustanovení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Tabuľka č. 19 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 2 – Podpora sociálnej inklúzie 
k 31.12.2014 podľa SI 
Ukazovatele 200

7 
200
8 

200
9 

2010 2011 2012 2013 2014 20
15 

Celkom Komen-
tár 

Počet projek-
tov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 
(počet, vý-
stup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 1 232 530 615 573 567 747 
N/
A 

747 
31,75% 

180 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

0  

             

Hodnota pro-
jektov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí (mil. 
EUR, výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 2,32 
69,3

5 
105,5

7 
152,3

0 
119,2

8 
157,1

1 
185,0

3 
N/
A 

185,03 
+17,77

% 
27,92 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– muži (počet, 
výstup)* 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 
52 
260 

30 
632 

49 
646 

6757
2 

6886
1 

74990 
N/
A 

74990 
+8,90% 
6 129 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– ženy (počet, 
výstup)* 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 
69 
959 

22 
220 

53 
263 

7501
0 

7791
7 

84014 
N/
A 

84014 
+7,82% 
6 097 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-

Dosiahnu-
tý výsle-

0 N/A 
34 
193 

1 065 1 745 3096 3353 3665 
N/
A 

3665 
+9,3% 

312 
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ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– vo veku 15 - 
24 (počet, 
výstup) 

dok 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– vo veku 55-
64 (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 N/A 
26 
216 

478 707 1372 1444 1651 
N/
A 

1651 
+14,34

% 
207 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– zdravotne 
postihnuté 
osoby (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 N/A 
4 

977 
132 241 2104 3066 5573 

N/
A 

5573 
+81,77

% 
2507 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenia 
pracovného 
a rodinného 
života (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 2 37 18 14 14 
N/
A 

14 0 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet, výsle-
dok, core) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 18 31 46 115 81 97 107 
N/
A 

107 
+10,3% 

10 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet, výsle-
dok, core) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 90 147 2 36 2 112 183 
N/
A 

183 
+63,40

%  
71 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet vytvore-
ných pracov-
ných miest pre 
znevýhodnené 
skupiny 
v dôsledku 
realizácie 
projektu (po-
čet, výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 506 634 556 530 657 
N/
A 

657 
+23,96 

% 
127 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

0  

             

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, 
ktorým sa 
poskytli aktivity 
na zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
muži (počet, 
dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, 
ktorým sa 
poskytli aktivity 
na zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
ženy (počet, 
výsledok) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
vyvzdelaných v 
oblasti proble-
matiky násilia 
páchaného na 
ženách 
a deťoch 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A N/A N/A N/A N/A  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
umiestnených 
UOZ – ženy 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     74 80 92 N/A 92 
+15% 

 12 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
umiestnených 
UOZ – muži 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet zamest-
návateľov 
zúčastnených 
na projektoch 
prorodinne 
orientovaných 
politík a politík 
na podporu 
rodovej rov-
nosti na praco-
visku (počet, 
dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsade-
ných ženami 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 15 20 N/A 20  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsade-
ných mužmi 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

 
Počet osôb 
zaradených do 
projektov 
zameraných na 
rodovú rovnosť 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 2032 2475 N/A 2475  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Počet úspešne 
vyškolených 
osôb – muži 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb – ženy 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Komentár v tabuľke č. 19 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2013 a 2014 
Zdroj: KHP RP 
 
V rámci prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie bolo k 31.12.2014 podporených 747 projektov 
s relevanciou k HP RP, a to s celkovým objemom finančných prostriedkov projektov s príspevkom 
k HP RP v sume 185 025 553,40 EUR. Táto suma predstavuje 19,23% finančných prostriedkov za-
zmluvnených na projekty s relevanciou k HP RP. Zároveň v tejto prioritnej osi 97,40% zazmluvnených 
projektov vykazuje relevanciu k HP RP. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených projektov 
s príspevkom k HP RP z 157,11 mil. EUR na 185,03 mil. EUR (zdroje EÚ, nárast o 17,77%). 
Hodnota ukazovateľa počtu mužov zapojených do podporených projektov vzrástla oproti roku 2013 
o 6 129 osôb (o 8,9%) na hodnotu 74 990 osôb, v prípade žien potom o 6 097 osôb (o 7,82%) na 
hodnotu 84 014 osôb. Podiel mužov a žien zapojených do podporených projektov bol 47,16 : 52,84 
v prospech žien. 
V sledovanom období došlo k nárastu hodnôt u osôb vo veku 15 – 24 (nárast o 312 osôb na 3 665) 
a osôb vo veku 55 – 64 (nárast o 207 osôb na 1 651), ktoré boli zapojené do podporených projektov. 
Výraznejší nárast zaznamenal ukazovateľ osôb so zdravotným postihnutím (nárast o 2 507 osôb na 5 
573). 
Keďže aktivity prioritnej osi 2 nie sú zamerané primárne na tvorbu pracovných miest, ich počet 
k 31.12.2014 bol 290. Za rok 2014 je to nárast o 81 novovytvorených pracovných miest, z čoho 87,7% 
pripadá na novovytvorené pracovné miesta obsadené ženami. V dôsledku realizácie projektu vzniklo 
657 novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny (nárast o 127 miest oproti roku 
2013). Podobne nízke príp. nulové hodnoty vykazovali ukazovatele úspešne umiestnených osôb UOZ, 
ktoré tvorili len miesta pre ženy v celkovom počte 92 (oproti 80 miestam v roku 2013). Počet udrža-
ných pracovných miest sa týkal tiež iba žien, a to v počte 20 miest (v roku 2013 mal ukazovateľ hod-
notu 15). 
V sledovanom období zaznamenal nárast aj počet osôb zaradených do projektov zameraných na ro-
dovú rovnosť, ktorý bol v roku 2013 v počte 2 032 osôb, a to na počet 2 475 osôb. 
Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivi-
ty na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muž“, 
„Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracov-
ného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – ženy“, „Počet osôb vyvzdelaných v oblasti 
problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch“, „Počet zamestnávateľov zúčastnených na pro-
jektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“, „Počet 
úspešne umiestnených UOZ – muži“, „Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú 
dobu, obsadených mužmi“, „Počet úspešne vyškolených osôb – muži“ a „Počet úspešne vyškolených 
osôb – ženy“. 
Prioritná os vykazuje veľký počet nízkych hodnôt nameraných ukazovateľov, špecificky potom znevý-
hodnených skupín, ktorými sa rozumejú napríklad nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou, 
drogovo a inak závislí, prepustení z výkonu trestu, osoby, pre ktorí sú vykonávané opatrenia kurately, 
osoby s inými psychickými a fyzickými dispozíciami, marginalizované skupiny a pod. a stále nízke 
čerpanie. 
 
Tabuľka č. 20 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 3 – Podpora zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK k 31.12.2014 podľa SI 
Ukazovatele  20

07 
200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

201
5 

Cel-
kom 

Komen-
tár 

Počet projektov 
s príspevkom 
k rovnosti príle-
žitostí (počet, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 2 16 40 51 39 40 51 N/A 51 
+27,5%  

11 

Cieľ N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
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Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Hodnota projek-
tov 
s príspevkom 
k rovnosti príle-
žitostí (mil. 
EUR, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 1,49 10,54 12,11 13,75 12,37 12,82 
17,7

6 
N/A 17,76 

+38,53
% 

4,94 

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – muži 
(počet, výstup)* 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 164 1 686 267 1259 2238 2474 
285
1 

N/A 2851 
+15,24
% 377 

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – ženy 
(počet, výstup)* 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 332 2 972 1009 3 512 4927 5415 
698
1 

N/A 6981 
+28,92
% 1566 

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – vo 
veku 15 - 24 
(počet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 176 226 249 249 N/A 249  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – vo 
veku 55-64 
(počet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – 
zdravotne pos-
tihnuté osoby 
(počet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 003 1056 872 872 N/A 872  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenia 
pracovného 
a rodinného 
života (počet, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 8 8 4 4 N/A 4  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
mužmi (počet, 
výsledok, core) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 14 20 12 12 N/A 12  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
ženami (počet, 
výsledok, core) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 506 634 N/A 32 32 N/A 32  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet vytvore-
ných pracov-
ných miest pre 
znevýhodnené 
skupiny 
v dôsledku 
realizácie pro-
jektu (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 5 N/A 5  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb s 
rodinnými po-
vinnosťami, 
ktorým sa po-
skytli aktivity na 
zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
muži (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb s 
rodinnými po-
vinnosťami, 
ktorým sa po-
skytli aktivity na 
zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
ženy (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet osôb 
vyvzdelaných v 
oblasti proble-
matiky násilia 
páchaného na 
ženách 
a deťoch (počet, 
dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
umiestnených 
UOZ – ženy 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
umiestnených 
UOZ – muži 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Počet zamest-
návateľov zú-
častnených na 
projektoch 
prorodinne 
orientovaných 
politík a politík 
na podporu 
rodovej rovnosti 
na pracovisku 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsade-
ných ženami 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 29 89 N/A 89 
+206,89

% 
60 

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsade-
ných mužmi 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

 
Počet osôb 
zaradených do 
projektov zame-
raných na rodo-
vú rovnosť 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 0 N/A N/A 0  

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb – muži 
(počet, dopad) 
 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

     N/A 33 65 N/A 65 
+96,97

% 
32 

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb – ženy 
(počet, dopad) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

že
ny 

    N/A 132 363 N/A 363 
+175% 

231 

Cieľ  N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Komentár v tabuľke č. 20 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2013 a 2014 
Zdroj: KHP RP          
 
V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 
 
Aj napriek nízkej alokácii finančných prostriedkov určených pre prioritnú os č. 3 bolo k 31.12.2014 
podporených 51 projektov s relevanciou k HP RP v celkovej výške 17,76 mil. EUR. Celkovo vzrástla 
hodnota zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP z 12,82 mil. EUR na 17,76 mil. EUR (zdroje 
EÚ, nárast o 38,53%). 
Na realizácii podporených projektov prioritnej osi 3 s HP RP relevanciou sa od začiatku implementácie 
zúčastnilo 6 981 žien (71%) a 2 851 mužov. Oproti predošlému obdobiu k 31.12.2013 ide o nárast o 1 
943 pracovných miest. 
V rámci podporených skupín nedošlo k nárastu hodnoty u osôb vo veku 15 – 24 (zostala hodnota na 
počte 249), hodnota osôb vo veku 55 – 64 ostala nulová a hodnota osôb s telesným postihnutím sa 
nezmenila oproti roku 2013 (zostala na úrovni 872 osôb). 
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V rámci prioritnej osi 3 zostal počet pracovných miest celkom 44, z toho 32 (72,72%) bolo obsadených 
ženami. Počet novovytvorených miest zaznamenal v rámci programového obdobia prudký nárast. 
Udržané pracovné miesta v počte 89 pozícií boli vykázané len v prípade žien. 
V sledovanom období narástol aj počet vyškolených osôb. U mužov sa jednalo o počet 65 osôb, 
u žien 363 osôb, čo je pomer 15,18 : 84,81 v prospech žien. 
Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených pro-
jektov – vo veku 55-64“, „Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu“,  „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie 
rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muž“, „Počet osôb s rodin-
nými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a za-
mestnali sa/udržali sa v zamestnaní – ženy“, „Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia 
páchaného na ženách a deťoch“, „Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne 
orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“, „Počet úspešne umiestne-
ných UOZ – ženy“, „Počet úspešne umiestnených UOZ – muži“, „Počet osôb zaradených do projektov 
zameraných na rodovú rovnosť, „Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, 
obsadených mužmi“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 21 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie 
kvality verejnej správy k 31.12.2014 podľa SI 
Ukazovatele 200

7 
200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 201
5 

Cel-
kom 

Komentár 

Počet projektov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 
(počet, výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 9 158 169 143 141 142 N/A 142 
+0,71 % 

 1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

             

Hodnota pro-
jektov 
s príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí (mil. 
EUR, výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 
19,6

6 
63,3

9 
62,9

4 
46,43 47,37 50,46 N/A 50,46 

+6,52% 
3,09 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– muži (počet, 
výstup)* 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 578 
3 

328 
4 

767 
4833 4907 

1044
2 

N/A 10442 
+112,8% 

5535 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– ženy (počet, 
výstup)* 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 
3 

334 
11 

936 
15 

857 
1447

5 
1525

8 
1962

7 
N/A 19627 

+28,63% 
4369 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– vo veku 15 - 
24 (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-

Dosiahnu-
tý výsle-

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 
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ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– vo veku 55-
64 (počet, 
výstup) 

dok 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet osôb 
cieľovej skupi-
ny zapojených 
do podpore-
ných projektov 
– zdravotne 
postihnuté 
osoby (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet opatrení 
zameraných na 
predchádzanie 
a elimináciu 
diskriminácie 
a zosúladenie 
pracovného 
a rodinného 
života (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 2 1 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet, výsle-
dok, core) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 1 N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet, výsle-
dok, core) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 1 N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet vytvore-
ných pracov-
ných miest pre 
znevýhodnené 
skupiny 
v dôsledku 
realizácie 
projektu (počet, 
výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 11 20 N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, 
ktorým sa 
poskytli aktivity 
na zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života a za-
mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
muži (počet, 
dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet osôb s 
rodinnými 
povinnosťami, 
ktorým sa 
poskytli aktivity 
na zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života a za-

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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mestnali 
sa/udržali sa v 
zamestnaní – 
ženy (počet, 
dopad) 

             

Počet osôb 
vyvzdelaných v 
oblasti proble-
matiky násilia 
páchaného na 
ženách 
a deťoch (po-
čet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet úspešne 
umiestnených 
UOZ – ženy 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

             

Počet úspešne 
umiestnených 
UOZ – muži 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

             

Počet zamest-
návateľov 
zúčastnených 
na projektoch 
prorodinne 
orientovaných 
politík a politík 
na podporu 
rodovej rovnos-
ti na pracovisku 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsade-
ných ženami 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet udrža-
ných pracov-
ných miest, 
ktoré naplnili 
dohodnutú 
dobu, obsade-
ných mužmi 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

 
Počet osôb 
zaradených do 
projektov za-
meraných na 
rodovú rovnosť 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     N/A 0 0 N/A 0 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb – muži 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     37 355 791 N/A 791 
+122,82 

%  
436 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet úspešne 
vyškolených 
osôb – ženy 
(počet, dopad) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

     53 842 2874 N/A 2874 
+241,33

% 
2032 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
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Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Komentár v tabuľke č. 21 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2013 a 2014 
Zdroj: KHP RP    
* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky malo za ná-
sledok zníženie finančných prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou k HP RP. 
 
V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 
V rámci prioritnej osi č. 4 bolo k 31.12.2014 podporených 142 projektov s relevanciou k HP RP. Hod-
nota týchto projektov predstavuje sumu 50,46 mil. EUR. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených 
projektov s príspevkom k HP RP z 47,37 mil. EUR o 3,09 mil. EUR (zdroje EÚ, nárast o 6,52%). Pro-
jektov prioritnej osi 4 s relevanciou k HP RP sa od začiatku implementácie zúčastnilo 10 442 mužov 

a 19 627 (65,27%) žien. Nárast od roku 2013 bol o 9 904 účastníkov 49%, z toho nárast zastúpenia 
žien dosiahol 28,63%.V sledovanom období naďalej narástol aj počet vyškolených osôb. U mužov sa  
jednalo o celkový počet 791 osôb (nárast o 436 osôb), u žien 2 874 osôb (nárast o 2 032 osôb), čo je 
pomer 21,58 : 78,41 v prospech žien. Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb cieľovej sku-
piny zapojených do podporených projektov – vo veku 15 – 24“, „Počet osôb cieľovej skupiny zapoje-
ných do podporených projektov – vo veku 55-64“, „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podpo-
rených projektov – zdravotne postihnuté osoby“, „Počet opatrení zameraných na predchádzanie 
a elimináciu diskriminácie a zosúladenie pracovného a rodinného života“, „Počet vytvorených pracov-
ných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu“, „Počet novovytvorených pra-
covných miest obsadených mužmi“, „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“, 
 „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pra-
covného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní – muž“, „Počet osôb s rodinnými povinnosťa-
mi, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali 
sa v zamestnaní – ženy“, „Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na že-
nách a deťoch“, „Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík 
a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“, „Počet úspešne umiestnených UOZ – ženy“, 
„Počet úspešne umiestnených UOZ – muži“, „Počet osôb zaradených do projektov zameraných na 
rodovú rovnosť, „Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených 
mužmi“ a „Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami“. 
 
Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci OP 
na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
Tabuľka č. 22 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31.12. 2014 

Územie NUTS III  

Počet 

zazmluv-

zmluv-

nených 

projek-

tov 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 

(EÚ zdroje)  

Počet za-

zmluvne-

ných pro-

jektov s 

príspevkom 

k HP RP 

Výška zazmluvne-

ných prostriedkov 

v EUR s príspev-

kom k HP RP (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k 

HP RP z celkového 

objemu zazmluv-

nených prostried-

kov  
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Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 
 
 
V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 1894 projektov v celkovej výške za EU zdroje 
1 168 520 764,45 EUR. Pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkom je 
to 1565 zazmluvnených projektov v celkovej výške 1 033 256 541,49 EUR za EU zdroje, z ktorých 
1401 (89,52%) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov 
EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje za EU  
zdroje sumu 961 901 404,82 EUR, čo je 93,10% zazmluvnených prostriedkov pre projekty 
s príspevkom k HP RP ku celkovému objemu zazmluvnených  prostriedkov za OP ZaSI (bez mimo-
riadne ukončených projektov a projektov s následníkmi). 
 
Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou k HP RP zazmluvnených v rámci Prešov-
ského samosprávneho kraja (397) vo výške 37 139 080,85 EUR, Banskobystrického samosprávneho 
kraja (253) vo výške 25 344 352,49 EUR a Košického samosprávneho kraja (204) vo výške 24 471 
237,15 EUR. Práve tieto tri samosprávne kraje vykazujú v rámci OP ZaSI výrazné regionálne rozdiely 
(napr. prístup cieľovej skupiny ku vzdelávacím aktivitám, náročnejšie podmienky pri uplatňovaní sa na 
trhu práce a pod.)  
 
V rámci Bratislavského samosprávneho kraja úroveň zazmluvnenia projektov s relevanciou k HP RP 
predstavuje sumu 14 863 130,94 EUR na 51 zazmluvnených projektov, čo je finančne 83,66 % zo 
všetkých zazmluvnených projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji bez mimoriadne ukončených 
projektov.  
 
Z projektov, ktoré nemožno zaradiť do NUTS III bolo s príspevkom k HP RP zazmluvnených 
k 31.12.2014 celkovo 157 projektov (z 211 projektov celkovo) v hodnote 814 739 401,67 EUR (EÚ 
zdroje), čo je 92,98% z celkovej hodnoty zazmluvnených prostriedkov na nezaradené projekty PO 4. 
 
V oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa v roku 2014 nerealizovali legislatívne zmeny 
s dopadom na OP ZaSI. 
ORRRP pripravil a predložil na rokovanie vlády Návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčné-
ho plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Vláda na svojom zasadnutí 20.11.2014 svojim unese-
ním č. 574/2014 oba dokumenty schválila. Akčný plán obsahuje okrem iného aj úlohu č. 6: „Posilniť 
rodovú perspektívu vo verejných politikách zamestnanosti a sociálnej inklúzie“, úlohu č. 13. „Osobitnú 
pozornosť pri zavádzaní AOTP a sociálnej politiky venovať znevýhodneným skupinám žien“ ako aj 
úlohu č. 15. „Pri prijímaní opatrení pracovnej a sociálnej politiky využívať dočasné vyrovnávacie opat-
renia v zmysle antidiskriminačného zákona (ADZ)“. 
 
Európsky sociálny fond 
V roku 2014 začala realizácia národných projektov v rámci operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia: Prevencia a eliminácia násilia na ženách (PPEN1) a Podpora prevencie 
a eliminácie násilia na ženách (PPEN2). Hlavnou náplňou projektu 1 je podpora existujúcich a zria-
denia a prevádzkovanie nových azylových domov (tzv. bezpečných ženských domov) a súvisiacich 
služieb špecializovaného sociálneho poradenstva na celom Slovensku tak, aby bola zabezpečená ich 
regionálna dostupnosť v každom samosprávnom kraji. Tieto zariadenia poskytujú komplexné služby  

Bratislavský samosprávny 

kraj  82 17 766 471,70 51 14 863 130,94 
         83,66    

Trnavský samosprávny 

kraj  72 10 224 414,49 66 9 491 774,07 
         92,83    

Trenčiansky samosprávny 

kraj  80 12 324 004,21 75 11 787 036,99 
         95,64    

Nitriansky samosprávny 

kraj  130 15 742 286,18 121 14 702 110,41 
         93,39    

Žilinský samosprávny kraj  86 10 627 674,98 77 9 363 280,25          88,10    

Banskobystrický samo-

správny kraj  271 26 586 675,12 253 25 344 352,49 
         95,33    

Prešovský samosprávny 

kraj  416 38 659 329,93 397 37 139 080,85 
         96,07    

Košický samosprávny kraj  217 25 162 523,45 204 24 471 237,15          97,25    

Projekty nezaradené do 

NUTS III 211 876 163 161,43 157 814 739 401,67 
         92,99    

Celkom 1565 1 033 256 541,49 1401 961 901 404,82          93,09    

Podiel projektov deklaru-

júcich relevanciu k HP RP 

    
         89,52    
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ženám, zažívajúcim domáce násilie a ich deťom.  Dôležitým komponentom projektu bola príprava 
národnej non-stop bezplatnej telefonickej linky 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie. V čase 
predkladania správy je už linka spustená do prevádzky.  
K Národnému projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ bolo dňa 19.06.2014 spustené vy-
zvanie na predloženie NP č. OP ZaSI NP 2014/2.1/03 (1 445 438,86 EUR) a dňa 14.07.2014 na pred-
loženie NP „Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách“ č. OP ZaSI NP 2014/2.1/05 
(702 320,20 EUR), s plánovaným ukončením 10/2015. 
 
Projekt 2 má umožniť vypracovanie: 

- štandárd poskytovania špecializovaných podporných služieb  pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 
(pre sociálnu oblasť);  

- metodiky poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie  a ich deti 
(pre sociálnu oblasť);  

- databázy postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  a ochrany žien zažívajúcich nási-
lie;  

- piatich štúdií sociálnej inklúzie osobitných skupín žien ohrozených násilím;  
manuálu postupov multiinštitucionálnej spolupráce. 

 
Žiadateľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny. 
Výzva MPSVaR RO pre OP ZaSI pre predloženie žiadosti o NFP na NP Podpora eliminácie a preven-
cie násilia na ženách bola prijatá na IVPR 7/2014, z tohto dôvodu sa realizácia naplánovaných termí-
nov začatia na jednotlivých podaktivitách v projekte posunula. Pracovné stretnutie hlavných expertov 
sa uskutočnilo 11/2014 za účelom vzájomnej koordinácie pracovných úloh. 
Zmluva na projekt bola podpísaná ministrom PSVaR v mesiaci október 2014, z dôvodu, že IVPR ešte 
nedisponovalo finančnými zdrojmi na projekte a zmluvy na DoVP (experti) sa začali uzatvárať od me-
siaca december 2014. 

 

Nórsky finančný mechanizmus 

 
V roku 2014 bola významným spôsobom posilnená agenda prevencie a eliminácie násilia na ženách 
a domáceho násilia najmä vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej iba „NFMˮ) v 
rámci programu SK09: Rodovo podmienené a domáce násilie. Správcom programu je Úrad vlády 
Slovenskej republiky; partnermi programu sú Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy.  
 
Kľúčovým projektom, ktorý bol podporený z NFM je zriadenie Koordinačno-metodického centra pre 
rodovo podmienené a domáce násilie (ďalej iba „KMCˮ), ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať 
a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo podmieneného 
a domáceho násilia. V rámci KMC bude vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu 
a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti 
násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. KMC bude zabezpečovať odbornú koordináciu 
aktivít prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie 
ako i eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvárať podmienky pre multi-inštitucionálnu 
spoluprácu pomáhajúcich profesií a zabezpečovať systém vzdelávania týchto profesií. Uskutočňova-
nie výskumov a monitoring bude rovnako predstavovať dôležitú úlohu v rámci projektu. Partnermi pro-
jektu sú Inštitút pre výskum práce a rodiny, Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie a 
Rada Európy a celková výška alokácie predstavuje 2 milióny EUR. 
Komplementárne financovanie na dokončenie a rozšírenie systému pomoci a na aktivity v rámci prob-
lematiky prevencie a eliminácie násilia na ženách a domáceho násilia, ako napríklad výskum, vzdelá-
vanie, kampane a ďalšie soft aktivity, bude zabezpečené prostredníctvom ďalších projektov. Projekty 
podporené prostredníctvom NFM a ESF Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
(ďalej iba „OP ZaSIˮ) prispejú k zabezpečeniu účinnej pomoci ženám a obetiam domáceho násilia. 
Celková alokovaná čiastka na najbližšie 3 roky na štátnej úrovni v rámci danej problematiky predsta-
vuje približne 12 miliónov EUR. 
 
Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti 
V roku 2014 sa ukončil a vyhodnotil národný projekt „Inštitút rodovej rovnostiˮ realizovaný v rámci 

OP ZaSI. NP „Inštitút rodovej rovnosti“ (27120230002 (SVK) / 27130230003 (BSK) podporuje 

zabezpečenie rovnakého prístupu na trh práce s celkovou alokáciou 4 428 586 EUR, dobou reali-

zácie 10/2009 – 3/2014, ktorý má vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy imple-
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mentovania rodovej rovnosti a presadzovať elimináciu rodovej nerovnosti na trhu práce. V rámci pro-

jektu boli pripravené sylaby pre akreditáciu celoživotného vzdelávania rodovej rovnosti. Okrem toho: 

- sa uskutočnilo viacero vzdelávacích aktivít pre orgány štátnej správy a samosprávy vrátane vytvo-
renia akreditovaných kurzov k rodovej rovnosti a boli vypracované zásadné analýzy, výskumy 
a metodiky, podporujúce presadzovanie rodovej rovnosti do verejného života so zameraním na trh 
práce. Vzdelávanie v rodovej rovnosti je navrhované aj v rámci prípravy Celoštátnej stratégie pod-
pory a ochrany ľudských práv v SR   

V rámci projektu boli do konca roku 2013  vytvorené: 
- Systém indikátorov rodovej rovnosti a metodologické štandardy ich konštrukcie  
- Stratégia a národný akčný plán rovnosti príležitostí vo  vede a výskume 
- Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti vo vybraných krajinách 

EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR 
- Analytická štúdia: Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni. 
Ďalšie výskumy a štúdie budú dokončené v priebehu roka 2014, kedy bude prebiehať aj mediálna 
kampaň na podporu rodovej rovnosti. 
 
V roku 2014 sa začal realizovať národný projekt „Rodina a prácaˮ, ktorý sa sústreďuje na vytvorenie 
vyhovujúcich podmienok pre rodiny, špecificky na oblasť starostlivosti o deti zamestnaných rodičov, 
najmä matiek. Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného živo-
ta žien, ktoré sa starajú o deti do 6, prípadne 10 rokov, a to podporou zvýšenia počtu flexibilných za-
riadení v tzv. kútikoch dočasnej starostlivosti o deti,  čím sa uľahčí návrat žien do pracovného proce-
su.  
V projekte majú byť podporené nové pracovné miesta, flexibilné formy práce ako aj domáca práca, 
delené pracovné miesta, telepráca aj  kratší pracovný úväzok, v súlade so Zákonníkom práce, špeci-
ficky s§49, §49a, a §52. V rámci projektu sa predpokladá podpora nových flexibilných pracovných 
miest obsadených osobami na rodičovskej dovolenke alebo matkami s dieťaťom pred nástupom do 
školy (približne do veku 6 rokov). V takom prípade budú pracovné miesta dotované vo výške 90 per-
cent reálnej celkovej ceny práce, maximálne však do výšky priemernej mzdy v národnom hospodár-
stve pre danú kvalifikáciu a činnosť. V druhom prípade, pri zamestnávaní matiek s deťmi vo veku od 6 
do 10 rokov, bude forma podpory vo výške 50 percent z celkovej ceny práce.  
 
Prostredníctvom projektu majú byť taktiež podporené služby starostlivosti o deti (detské kútiky), ktoré 
vytvoria buď priamo zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie poskytujúce služby starostli-
vosti o deti. Preplatené majú byť náklady celkovej ceny práce odborného pedagogického personálu vo 
výške celkovej ceny práce vypočítanej z mediánu mesačnej hrubej mzdy na danej pracovnej pozícii 
(výška predmetnej hrubej mzdy predstavuje približne 700 Eur). Okrem toho je možné získať prostried-
ky do výšky 1.000 Eur na bežný spotrebný tovar potrebný na výbavu detských kútikov. 
 
Tabuľka č. 23  
Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi 2 od 01.01.2014 do 31.12.2014  

Opat-
renie 

Typ 
vý-
zvy 

Označeníe 
výzvy 

Názov výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

ŽoNFP 

Alokácia  na 
výzvu (NFP) v 
EUR 

2.1 NP OP ZaSI NP 
2014/2.1/01 

Pilotná podpora zvyšovania efektivity 
poskytovania dávok a výkonu opatrení 
SPODaSK v rodinnom prostredí 

24.1.2014 28.3.2014 9 000 000,00 

2.1 NP OP ZaSI NP 
2014/2.1/02 

Podpora zvyšovania profesionality 
výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v 
oblasti výkonu a služieb sociálnej 
inklúzie pre štátnu správu a samo-
správu - I. 

15.1.2014  zrušené 0,00 

2.1 NP OP ZaSI NP 
2014/2.1/03 

Prevencia a eliminácia násilia na 
ženách 

19.6.2014 10.9.2014 1 445 438,86 

2.1 NP OP ZaSI NP 
2014/2.1/04 

Podpora zvyšovania profesionality 
výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v 
oblasti výkonu a služieb sociálnej 
inklúzie pre štátnu správu a samo-
správu - I 

16.9.2014 15.12.2014 737 538,00 

2.1 NP OP ZaSI NP 
2014/2.1/05 

Podpora eliminácie a prevencie násilia 
na ženách 

14.7.2014 30.9.2014 702 320,20 

2.2 NP OP ZaSI NP 
2014/2.2/01 

Odborné vzdelávanie ako rozvoj od-
borných zručností a uplatnenia na trhu 
práce pre odsúdených vo výkone 
trestu odňatia slobody 

7.10.2014 12.12.2014 119 040,00 

2.2 NP OP ZaSI NP 
2014/2.2/02 

PARALELA 28.11.2014 6.2.2015 599 699,85 

2.3 NP OP ZaSI NP Rodina a práca 28.11.2014 27.2.2015 22 960 000,00 
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2014/2.3/01 

Prio-
ritná 
os 2 

        35 564 036,91 

 
 
Špecifiká pre programy ESF  
 
Jednotlivé identifikované špecifiká pre programy ESF boli v sledovanom období uplatňované v rámci 
implementácie OPV nasledovne: 
 
Uplatňovanie rodového hľadiska a osobitných akcií z hľadiska rodovej rovnosti 
 
Vzhľadom na pohlavie/rod sa implementácie projektov v rámci OP ZaSI zúčastnilo celkom 1 338 031 
osôb, z čoho je 44,10% žien. Na novo vytvorených pracovných miestach bolo vyššie zastúpenie mu-
žov (25 607) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ženami (19 812), čo pred-
stavuje pomer 56,34:43,62 nových pracovných miest v prospech mužov. Tento pomer sa priblížil po-
mernému zastúpeniu mužov a žien v celkovej cieľovej skupine, čo svedčí o rovnocennom poskytovaní 
pracovných príležitostí. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (17 420 muži / 12 449 ženy v roku 
2012), nárast hodnoty uvedeného merateľného ukazovateľa je u mužov o 824 osôb vyšší. 
 
Uplatňovanie rodového hľadiska v rámci účastníkov projektov OP ZaSI 
 
Tabuľka č. 24 
Percentuálne zastúpenie žien medzi novými účastníkmi projektov OP ZaSI v roku 2014 

podiel žien 2013 
Prichádzajúci účastníci 

projektu 
Odchádzajúci účastníci 

projektu 
Účastníci pokračujúci z pred-

chádzajúceho roku 

OP ZaSI  55,15 56,82 53,52 

os 1 53,64 51,21 49,43 

os 2 59,03 67,82 56,83 

os 3 66,82 89,08 89,79 

os 4 34,32 51,45 47,04 

os 5 74,18 75,57 70,77 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 
 
V prioritných osiach č. 1, 2 a 3 sa zastúpenie žien v skupine prichádzajúcich pohybovalo nad 50%. 
Voči roku 2013 vzrástlo v absolútnych číslach o 4,7% v PO 1, o 3% v PO2. V prioritnej osi 3 (Brati-
slavský samosprávny kraj) ale pokleslo o 17,5% a v PO 4 (o 31,5%. Celkovo v cieľovej skupine mier-
ne vzrástlo zastúpenie žien, o 4,22% (55,15 oproti 50,93). 
 
Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  
Zastúpenie migrantov vzrástlo zo 17 na 88 osôb, čo je len 0,05% spomedzi 189 602 prichádzajúcich. 
OP ZaSI teda prakticky nerieši špecifické otázky migrantov, ktorí prioritne ako cieľová skupina spadajú 
pod programy MV SR. Účastníci tiež nemuseli uviesť svoju prináležitosť ku skupine migrantov, ak sa 
nejednalo o projekt zameraný na túto problematiku.  
 
Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím 
Osoby so zdravotným postihnutím tvorili 22,92% a osoby inak znevýhodnené 41,60% všetkých nových 
účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2014, čím ostáva ich percentuálne zastúpenie viac-menej stabil-
né. Početnosť osôb so zdravotným postihnutím výrazne vzrástla za celé OP ZaSI (o 11 624), teda 
o 36,5% vlaňajšieho stavu. V prioritnej osi 1 bol početný nárast 6 663 osôb a v PO 2 o 4914 osôb. 
Nárast v PO3 a PO4 bol nepatrný (32 a 41 osôb). 
Podpora a posilnenie sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnenými oso-
bami je v rámci OP ZaSI podporovaná najmä prostredníctvom opatrenia 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“.  
Cieľom aktivít projektu je vzdelávať a pripravovať cieľové osoby pre trh práce, vytvárať nové pracovné 
miesta a podporovať samozamestnanie. 
 
 
Príklad dobrej praxe spomedzi NP 
 

opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie rodinné-
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ho a pracovného života 

Názov projektu Príspevok na službu starostlivosti o dieťa v rámci BSK 

Kód výzvy   OP ZaSI NP 2013/3.2/01 

ITMS kód projektu 27130230016 

Prijímateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Celkové oprávne-
né výdavky 

1 150 000,00 EUR 

z toho EÚ zdroje  977 500,00 EUR 

Čerpanie EUR (%) 1 141 517,08 EUR (99,26%) 

Realizácia od - do 06/2013-06/2014 

Stručný opis pro-
jektu 
(aj dôvody prečo 
je projekt zarade-
ný medzi príklady 
dobrej praxe) 

Hlavnou aktivitou projektu bolo poskytovanie príspevku na starostlivosť 
o dieťa rodičom, ktorí spĺňajú podmienky nároku na jeho výplatu podľa záko-
na č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Jedná sa o sociálnu dávku, ktorej cieľom je prispieť rodičom na výdavky spo-
jené so zabezpečením starostlivosti o každé maloleté dieťa do troch rokov 
veku, alebo do šiestich rokov veku v čase, keď sa nemôžu o dieťa starať 
osobne, pretože vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo plnia študijné povin-
nosti.  
Rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa prostredníctvom právnickej alebo 
fyzickej osoby, na základe čoho sa mu poskytuje príspevok mesačne vo výš-
ke preukázaných výdavkov, najviac v sume podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona 
o príspevku na starostlivosť o dieťa. Išlo o pokračovanie úspešne ukončené-
ho projektu v rámci BSK: ITMS 27130130002. 

Popis príspevku 
k cieľom HP (TUR, 
IS, RP, MRK) 

Prijímateľ realizáciou projektu prispieval k napĺňaniu nasledovných horizon-
tálnych priorít: 
HP RP 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži                                                
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy                                                      

Iné Národný projekt XXXII „Príspevok na službu starostlivosti o dieťa v rámci 
BSK“ bol vypracovaný so sledovaním Národného strategického referenčného 
rámca a OP ZASI, a prispel k vytvoreniu podmienok na zosúladenie rodinné-
ho, osobného a rodinného života rodičov starajúcich sa o deti do troch rokov 
alebo do šiestich rokov, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý stav. 
Cieľom príspevku bolo podporiť zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
osôb s rodičovskými povinnosťami. 
Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizoval úspešne. 

Plnenie hodnôt 
vybraných indiká-
torov 

Názov a merná jednotka Východisko-
vý stav 

Plánova-
ný stav 

Skutočný stav 

Počet osôb cieľovej skupi-
ny zapojených do podpo-
rených projektov - muži 

0 50 62 

Počet osôb cieľovej skupi-
ny zapojených do podpo-
rených projektov -  spolu 

0 999 1 215 

 Počet osôb cieľovej skupi-
ny zapojených do podpo-
rených projektov - ženy 

0 949 153 

 

 

 

 

3.2 Realizácia HP RP v OP Vzdelávanie 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014 
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Tabuľka č. 25 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OP 

a prioritných osí k 31.12.2014 

Názov prio-
ritnej osi 

Počet projek-
tov celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 
k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projek-
tov celkovo € (zdroje 
EÚ) 

Objem finanč-
ných prostried-
kov projektov 
s príspevkom 
k HP RP v € 
(zdroje EÚ) 

1. 795 267 383 619 779,69 96 860 581,85 

2. 94 36 151 633 783,56 27 878 237,31 

3. 121 50 70 639 818,69 39 948 097,94 

4. 63 16 20 814 869,52 4 500 033,44 

5. 23 0 30 992 905,96 0,00 

Spolu za 
program 

1096 369 657 701 157,42 169 186 950,54 

Zdroj: VS OPV 2014 a Informácia o príspevku HP RP k OPV 2014 

V sledovanom období OPV prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 369 
zazmluvnených projektov v hodnote 169 186 950,54 EUR (EÚ zdroje) v rámci všetkých relevantných 
prioritných osí. Z celkového počtu projektov prispievalo k HP RP 33,67% projektov (oproti roku 2013 
ide nárast o cca 53,11% - 128 projektov), ktorých hodnota predstavovala 25,72% z celkovej hodnoty 
(nárast cca o 5%). Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo k 31.12.2014 zazmluvnených v rámci 
prioritnej osi 1 zameranej na premenu tradičnej školy na modernú, spolu 267 projektov (33,58% 
z počtu projektov v danej prioritnej osi) s príspevkom k HP RP v celkovej hodnote 96 860 581,85 EUR 
(25,25%). V rámci prioritnej osi 2, ktorá sa zameriava na ďalšie vzdelávanie, prispievalo k plneniu 
cieľov HP RP celkovo 36 projektov (38,3%) v hodnote 27 878 237,31 EUR (EÚ zdroje, 18,39% 
z hodnoty projektov v danej prioritnej osi).  Z tohto počtu 3 projekty sú národné - „KomPrax - Kompe-
tencie pre prax", „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“ a 
„Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, spolu v hodnote 15 617 080,33 EUR (EÚ 
zdroje). V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na žiakov a žiačky s osobitnými vzdelávacími po-
trebami (MRK, zdravotne znevýhodnení atď.) prispievalo k plneniu cieľov HP RP svojou implementá-
ciou celkovo 50 projektov (41,3% v danej prioritnej osi, podiel na celkovom počte projektov predstavu-
je len 4,56%) v hodnote 39 948 097,94 EUR (EÚ zdroje). Z toho 3 národné projekty – „Inkluzívny mo-
del výchovy na pred primárnom stupni školskej sústavy“ a „Komplexný poradenský systém prevencie 
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ a národný projekt „PRojekt INklu-
zívnej Edukácie“, ktorého implementácia začala v roku 2014. Spolu tieto 3 národné projekty predsta-
vujú podporu v hodnote 32 203 619,96 EUR (EÚ zdroje,  %). Celkovo 16 projektov (25,4%)  v hodnote 
4 500 033,44 EUR (EÚ zdroje, 21,62%) prispieva k plneniu cieľov HP RP na úrovni prioritnej os i 4. V 
rámci prioritnej osi 5 OPV neimplementuje ciele HP RP, z uvedeného dôvodu je počet a hodnota pro-
jektov v rámci tejto prioritnej osi nulová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 26 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OPV k 31. 12. roku 2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 200
7 

20
08 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20
15 

Spolu Ko-
mentár 

1. Počet projek-
tov s príspev-
kom k horizon-
tálnej priorite 
Rovnosť príleži-
tostí (počet, 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 14 30 56 182 241 369 
N/
A 

369 66 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 
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výstup) Výcho-
disko 

0 
N/
A 

N/A N/A 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

2. Hodnota pro-
jektov s príspev-
kom k rovnosti 
príležitostí (EUR, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 
3 729 
792,2

6 

22 
655 

868,4
7 

35 
689 

525,2
6 

71 87
4 144,

32 

126 
189 

143,5
5 

169 
186 

950,5
4 

N/
A 

169 186 
950,54 

15 302 
449,49 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

3. Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – muži 
(počet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 65 655 1863 3632 7649 
N/
A 

7649 1280 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

0 
N/
A 

N/A N/A 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

4. Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov – ženy 
(počet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 4980 
22 

451 
27 

326 
31135 36486 

N/
A 

36486 27028 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

0 
N/
A 

N/A N/A 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

5. Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov vo 
veku 55 – 64 
(počet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 1 789 3181 3921 
N/
A 

3921 196 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

0 
N/
A 

N/A N/A 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

6. Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov vo 
veku 15-24 (po-
čet, výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 329 2 108 4282 22210 
N/
A 

22210 1970 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

7. Počet osôb 
cieľovej skupiny 
zapojených do 
podporených 
projektov - zdra-
votne postihnuté 
osoby (počet, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 206 485 809 
N/
A 

809 324 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

0 
N/
A 

N/A N/A 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

8. Počet podpo-
rených progra-
mov  vzdeláva-
nia s príspevkom 
k rovnosti príle-
žitostí  (počet, 
výstup) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 21 45 52 72 123 
N/
A 

123 54 

Cieľ 
N/A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Vý-
chodi-
sko 

0 
N/
A 

N/A N/A 0 N/A N/A N/A 
N/
A 

0 N/A 

* celkové oprávnené výdavky za zazmluvnené projekty (EÚ zdroje + ŠR + vlastné zdroje) sú vo výške 199 799  
240,70 EUR 
**V stĺpci Komentár sú uvedené hodnoty ukazovateľov za projekty fyzicky aj finančne ukončené. 
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Zdroj: VS OPV 2014 a Informácia o príspevku k OPV 2014 

 
OPV k hlavnému cieľu HP RP, ktorým je podľa kapitoly 4.3.5 NSRR „Zabezpečiť rovnosť príležitostí 
pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ prispieva prostredníctvom sledovania a 
napĺňania špecifických cieľov zadefinovaných v SKI HP RP. 
V rámci OPV je momentálne realizovaných 369 projektov s príspevkom k HP RP  v celkovej hodnote 
169 186 950,54 EUR (zdroje EÚ). Celkovo tak vzrástol počet projektov s príspevkom k HP RP oproti 
predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu o 128 projektov a hodnota projektov vzrástla o takmer 
43 mil. EUR. V sledovanom období je viditeľný nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných 
ukazovateľov. K 31.12.2014 bolo ukončených spolu 66 projektov v celkovej hodnote 15 302 449,49 
(EÚ zdroje). Do podporených projektov bolo zapojených 7649 mužov (nárast oproti roku 2013 o 4017) 
a 36 486 žien (nárast počtu oproti roku 2013 o 5351), pričom podiel mužov na celkovom počte pred-
stavoval len 17,3%. Do projektov bolo zapojených 3 921 osôb vo veku 55 – 64 (nárast oproti roku 
2013 o 740), na celkovom počte išlo o 8,88% podiel a 22 210 osôb vo veku 15 – 24 (nárast oproti roku 
2013 o 17 928), na celkovom počte išlo o 50,32% podiel). Ďalej do projektov bolo zapojených 809 
zdravotne znevýhodnených osôb (nárast oproti roku 2013 o 324), na celkovom počte osôb to predsta-
vovalo podiel 1,83%. Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí 
bol 123 (nárast o 51 vzdelávacích programov oproti roku 2013).  
K 31.12.2014 bolo ukončených spolu 66 projektov v celkovej hodnote  15 302 449,49 (EÚ zdroje). 
V komentári v  Tabuľke č. 26 sú zaznamenané dosiahnuté hodnoty ukazovateľov v rámci týchto ukon-
čených projektov. V ukončených projektoch boli sledované ukazovatele „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – muži“ s dosiahnutou hodnotou 1 280 osôb, „Počet osôb cie-
ľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy“ s dosiahnutou hodnotou 27 028 osôb. 
Podiel mužov bol 4,52%. „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príleži-
tostí“ bol s dosiahnutou hodnotou 54 programov. Ostatné hodnoty boli zatiaľ nulové. 
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Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
V tabuľke č. 27 – 30 je uvedené napĺňanie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OPV k 31.12.2014.  
 

Tabuľka č. 27 
Prioritná os 1 
OPV 

            Ukazovatele 200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projek-
tov s príspev-
kom k rovnos-
ti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 12 31 129 153 267 n/a 267 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Hodnota pro-
jektov s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí (EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 7 279 383,73 
15 463 
057,19 

48 959 
796,64 

        71 919 
548,86     

96 860 
581,85 

n/a 96860581,85 
114 460 
519,45 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,00 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-muži 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 449 1176 2384 5358 n/a 5358 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-ženy 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 440 1421 3015 6439 n/a 6439 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
55-64 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 3 57 147 n/a 147 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 283 1740 6433 n/a 6433 0 
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piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
15-24 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-
zdravotne 
postihnuté 
osoby 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 111 276 n/a 276 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet podpo-
rených prog-
ramov vzdelá-
vania s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 1 8 38 n/a 38 0 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet opatre-
ní zamera-
ných na pred-
chádzanie a 
elimináciu 
diskriminácie 
a zosúlaďo-
vanie pracov-
ného života 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 2 3 n/a 3 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 21 n/a 21 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet mužov 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 23 n/a 23 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 
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Tabuľka č. 28 
Prioritná os 2 
OPV  

Ukazovatele 200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projek-
tov s príspev-
kom k rovnos-
ti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 5 9 6 29 36 n/a 36 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Hodnota pro-
jektov s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí (EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
1 075 

197,70 
12 770 
867,26 

     16 096 
499,35     

      13 101 
486,55     

24036759,28 
27878237,3

1 
n/a 

     27 878 
237,31     

32 969 
118,3 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,00 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-muži 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 58 186 332 460 981 n/a 981 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-ženy 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4952 21973 25 094  26704 28191 n/a 28 191 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
55-64 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 n/a 1783 3093 3737 n/a 3737 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 329 1825 2541 15574 n/a 15574 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 
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15-24 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-
zdravotne 
postihnuté 
osoby 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 149 n/a n/a 149 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet podo-
rených prog-
ramov vzdelá-
vania s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 10 20 37 n/a 37 0 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet opatre-
ní zamera-
ných na pred-
chádzanie a 
elimináciu 
diskriminácie 
a zosúlaďo-
vanie pracov-
ného života 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet mužov 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 
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Tabuľka č. 29 
Prioritná os 3 
OPV  

Ukazovatele 200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projek-
tov s príspev-
kom k rovnos-
ti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13 12 12 39 50 50 n/a 50 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Hodnota pro-
jektov s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí (EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
2 288 

809,58 
2 125 682,52 

       2 125 
682,52     

        6 357 
855,31     

26638907,44 
39948097,9

4 
n/a 

39 948 
097,94 

    47 031 
007,41     

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,00 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-muži 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 18 225 504 n/a 504 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-ženy 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 90 366 610 n/a 610 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
55-64 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 17 16 n/a 16 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
15-24 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 1 75 n/a 75 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 
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Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-
zdravotne 
postihnuté 
osoby 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 206 374 409 n/a 409 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet podo-
rených prog-
ramov vzdelá-
vania s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 21 25 41 44 48 n/a 48 0 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet opatre-
ní zamera-
ných na pred-
chádzanie a 
elimináciu 
diskriminácie 
a zosúlaďo-
vanie pracov-
ného života 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 3 4 N/A 4 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 n/a 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet mužov 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 
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Tabuľka č. 30 
Prioritná os 4 
OPV 

Ukazovatele 200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projek-
tov s príspev-
kom k rovnos-
ti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 4 8 10 16 n/a 16 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Hodnota pro-
jektov s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí (EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 479 934,96 
       2 004 

286,20     
        3 455 

005,82     
3 758 089,84 

4 500 
033,44 

n/a 4 500 033,44 
5 338 

595,54 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,00 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-muži 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 7 20 337 563 806 n/a 806 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-ženy 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 28 38 721 1050 1246 n/a 1246 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
55-64 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 3 14 21 n/a 21 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov vo veku 
15-24 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 128 n/a 128 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 
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Počet osôb 
cieľovej sku-
piny zapoje-
ných do pod-
porených pro-
jektov-
zdravotne 
postihnuté 
osoby 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet podo-
rených prog-
ramov vzdelá-
vania s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet opatre-
ní zamera-
ných na pred-
chádzanie a 
elimináciu 
diskriminácie 
a zosúlaďo-
vanie pracov-
ného života 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet mužov 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 

Cieľ  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Východi-
sko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Zdroj: Výročná správa OPV 2014 
a Informácia o príspevku OPV k HP 
RP 2014  

          *suma predstavuje celkové oprávnené výdavky (EÚ zdroje + ŠR + vlastné zdroje) spolu za všetky zazmluvnené projekty s príspevkom k HP 
RP v implementácii aj riadne ukončené 

  



74 

 

Prioritná os 1  

Na úrovni prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy vzrástol k 31.12.2014 

počet projektov s príspevkom k HP RP o 114 projektov, čo predstavuje nárast o 24,36% na celkovú 

hodnotu 267 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP 

o 24 94 1032,99 na 96 860 581, 85 Eur (zdroje EÚ, nárast o cca 34,67%).  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži“ 

vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 2974 osôb, s celkovou dosiahnutou hodno-

tou k 31.12.2013 5358 osôb. Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do pod-

porených projektov - ženy“ vzrástla k 31.12.2013 o 3424 osôb na 6439 osôb. Podiel mužov bol 

45,41% a podiel žien 54,58%.  

V sledovanom období zároveň začali rásť hodnoty ukazovateľov, ktoré boli v predchádzajúcom sledo-

vanom období nulové: „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 

15-24“ s dosiahnutou hodnotou 6433 osôb (nárast až o 4693 osôb), „Počet osôb cieľovej skupiny za-

pojených do podporených projektov vo veku 55-64“ s dosiahnutou hodnotou 147 osôb (nárast o 90 

osôb),  „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“ 

s dosiahnutou hodnotou 38 programov  (nárast o 30 programov). Začal sa napĺňať ukazovateľ počet 

osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby a to 

v hodnote 276 osôb. Takisto v sledovanom období boli vytvorené prvé 2 opatrenia na predchádzanie 

diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života.  

Hodnoty ukazovateľov „Počet žien využívajúcich výsledky projektu“ dosiahol prvýkrát nenulovú hodno-

tu, a to 21 a „Počet mužov využívajúcich výsledky projektu“ taktiež po nulovej hodnote vzrástol na 23.  

Prioritná os 2   

Na úrovni prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov vzrástol 

k 31.12.2013 počet projektov s príspevkom k HP RP o 7 projektov, čo predstavuje nárast na celkovú 

hodnotu 36 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP 

o 3 841 478,03 Eur  na 27 878 237,31 Eur (zdroje EÚ, nárast o cca 15,98%).  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži“ 

vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 521 osôb, s celkovou dosiahnutou hodno-

tou k 31.12.2013 981 osôb.  Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podpo-

rených projektov - ženy“ vzrástla k 31.12.2013 o 1487 osôb na 28 191 osôb. Podiel mužov bol len 

3,36% a podiel žien až 96,63%.  

Na úrovni prioritnej osi 2 je pokrok implementácie viditeľný pri ukazovateli „Počet osôb cieľovej skupi-

ny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24“, kde hodnota voči predchádzajúcemu sledo-

vanému obdobiu stúpla z hodnoty 2541 osôb na hodnotu 15574 osôb (nárast až o 13 033 osôb). Vý-

raznou hodnotou k plneniu tohto ukazovateľa prispel národný projekt „KomPrax - Kompetencie pre 

prax", a to hodnotou 15 349 osôb. Na úrovni tejto prioritnej osi je ešte viditeľný výrazný nárast hodnoty 

ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnu-

té osoby“, kde z nulového plnenia hodnoty vzrástla dosiahnutá hodnota ukazovateľa k 31.12.2014 na 

hodnotu 149 osôb. 

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-

64“ vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 644 osôb, s celkovou dosiahnutou 

hodnotou k 31.12.2013 na 3737 osôb, „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k 

rovnosti príležitostí“ s dosiahnutou hodnotou 37 programov (nárast o 17 programov).  

V sledovanom období sa nenapĺňali ukazovatele „Počet opatrení zameraných na predchádzanie a 

elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života“ a „Počet žien a mužov využívajúcich 

výsledky projektov“.  
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Prioritná os 3   

Na úrovni prioritnej osi 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami ostal počet 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP nezmenený, t.j. 50 projektov, vzrástla však hodnota 

zazmluvnených projektov, a to cca o 13 mil. EUR (EÚ zdroje). Uvedený stav bol spôsobený mimo-

riadnym ukončením jedného dopytovo-orientovaného projektu s príspevkom k HP RP a zároveň bol 

zazmluvnený národný projekt s príspevkom k HP RP na úrovni tejto prioritnej osi „PRojekt INkluzívnej 

Edukácie“, ktorého implementácia začala v roku 2014.  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži“ 

vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 279 osôb, s celkovou dosiahnutou hodno-

tou k 31.12.2014 na 504 osôb. Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov - ženy“ vzrástla k 31.12.2013 o 244 osôb na 610 osôb. Podiel mužov bol 

45,24% a podiel žien 54,75%.  

„Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24“ s dosiahnutou 

hodnotou 75 osôb (predtým 1), „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo 

veku 55-64“ s dosiahnutou hodnotou 16 osôb (predtým 17) zaznamenal pokles o 1 osobu. „Počet 

podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“ dosiahol hodnotu 48 prog-

ramov (nárast o 4 programy).  Ukazovateľ počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 

projektov – zdravotne postihnuté osoby  narástol o 35 osôb na celkovú hodnotu 409 osôb. Takisto v 

sledovanom období boli vytvorené 4 opatrenia na predchádzanie diskriminácie a zosúlaďovanie pra-

covného života. V sledovanom období  sa nenapĺňali ukazovatele opatrenia na predchádzanie diskri-

minácie a zosúlaďovanie pracovného života a počet žien a mužov využívajúcich výsledky projektov. 

Prioritná os 4  

Celkovo 16 projektov v hodnote 4 500 033,44 EUR (EÚ zdroje) prispieva k plneniu cieľov HP RP na 

úrovni prioritnej osi 4. Na úrovni prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 

Bratislavský kraj vzrástol k 31.12.2014 počet projektov s príspevkom k HP RP o 6 projektov, čo pred-

stavuje nárast o 37,5% na celkovú hodnotu 16 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených 

projektov s príspevkom k HP RP o 741 943,6 na 4 500 033,44 Eur (zdroje EÚ, nárast o 119,7%).  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži“ 

vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 243 osôb, s celkovou dosiahnutou hodno-

tou k 31.12.2014 806 osôb. Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podpo-

rených projektov - ženy“ vzrástla k 31.12.2014 o 196 osôb na 1246  osôb. Podiel mužov bol 39,2% 

a podiel žien 60,7%.  

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64 dosiahol hodnotu 21 

osôb (nárast o 7 osôb). Na úrovni prioritnej osi 4 je viditeľný najmä nárast hodnoty ukazovateľa „Počet 

osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24“, pri tomto ukazovateli 

vzrástla hodnota z nulového plnenia na hodnotu 128 osôb k 31.12.2014. 

Ukazovatele „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“, „Počet 

žien a mužov využívajúcich výsledky projektov“, „Počet opatrení zameraných na predchádzanie a 

elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života“, ako aj „Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby“ ostali nulové.   
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Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci OP na úrov-
ni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 
Tabuľka č. 31 
Stav zazmluvnenia OPV podľa NUTS III k 31. 12.2014 

Územie 
NUTS III 

Počet za-
zmluvnených 
projektov cel-
kovo 

Celková výška 
zazmluvne-
ných pro-
striedkov v €  
(EU zdroje) 

Počet za-
zmluvnených 
projektov 
s príspevkom 
HP RP 

Výška za-
zmluvnených 
prostriedkov 
v € 
s príspevkom 
HP RP (EU 
zdroje) 

% zazmluv-
nenia k HP 
RP 
z celkového 
objemu za-
zmluvne-
ných pro-
striedkov 

A 
B ∑C=D v tabuľke 

č. 7+B 
v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 63 20 814 869,52 16 4 500 033,44 21,62 

Trnavský 62 21 837 746,87 29 13 053 337,53 59,77 

Trenčiansky 74 18 322 367,21 16 6 351 796,36 34,67 

Nitriansky 98 25 763 283,38 32 10 649 991,68 41,34 

Žilinský 149 37 938 014,52 44 14 585 677,01 28,45 

Banskobys-
trický 

151 33 074 397,42 55 14 655 141,91 44,31 

Prešovský 223 44 348 226,01 83 19 077 666,43 43,02 

Košický 190 47 311 885,47 75 24 084 709,12 50,91 

Projekty 
nezaradené 
do NUTS III 

86 408 290 367,02 19 62 228 597,06 15,24 

Spolu 
1096 657 701 157,42 369 

169 186 
950,54 

25,72 

Zdroj: Výročná správa OPV 2014 a Informácia o príspevku OPV k HP RP 2014  
 
Tabuľka č. 31 zobrazuje celkový počet a hodnotu všetkých zazmluvnených projektov v rámci OPV v 
členení na úrovni NUTS III a počet a hodnotu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP na 
úrovni NUTS III k 31.12.2014. Možno vidieť oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu nárast 
zazmluvnených projektov a finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP v každom kraji. Najviac 
projektov s príspevkom k HP RP bolo k 31.12.2014 zazmluvnených v rámci Prešovského kraja – 83 
projektov a v Košickom kraji – 75 projektov. Celkovo je tak v týchto krajoch k 31.12.2014 zazmluvne-
ných spolu 158 projektov. Za týmito krajmi nasledujú Banskobystrický kraj s 55 projektmi, Žilinský kraj 
s 44 projektmi, Nitriansky kraj s 32, Trnavský kraj s 29 projektmi, Bratislavský kraj a Trenčiansky kraj 
zhodne so 16 projektmi. Čo sa týka hodnoty projektov, tak najväčšiu hodnotu majú projekty 
s príspevkom k HP RP v Trnavskom kraji (59,77% z celkovej zazmluvnenej hodnoty v danom kraji) 
a v Košickom kraji (50,91% z celkovej zazmluvnenej hodnoty v danom kraji). Z projektov, ktoré ne-
možno zaradiť do NUTS III bolo s príspevkom k HP RP zazmluvnených k 31.12.2014 celkovo 19 pro-
jektov s príspevkom k HP RP, z toho 6 národných projektov v hodnote 47 820 700,29 EUR (EÚ zdro-
je). 
 
K 31.12.2014 bolo v rámci OPV zazmluvnených celkovo 1 096 projektov v celkovej hodnote 657 701 
157,42 EUR (zdroje EÚ). Z tohto množstva 369 projektov v hodnote 169 186 950,54 EUR (zdroje EÚ) 
deklaruje príspevok k HP RP. Uvedená výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom k HP PR 
predstavuje 25,72% z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov. Percento hodnoty zazmluvne-
ných projektov z celkového objemu zazmluvnených finančných prostriedkov vzrástlo voči predchádza-
júcemu monitorovanému obdobiu o 5,13 percentuálneho bodu a počet projektov oproti predchádzajú-
cemu monitorovanému obdobiu vzrástol o 128 projektov. 
 
Interné hodnotenie analýza implementácie HP RP v danom OP  
 
Príspevok OPV k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  
 
Na základe údajov uvedených v tejto prílohe je možné vidieť nárast počtu zazmluvnených projektov s 
príspevkom k HP RP. Rovnako ako v predchádzajúcich sledovaných obdobiach, aj v tomto sledova-
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nom období je možné najväčší nárast počtu projektov sledovať na prioritnej osi 1, kde počet projektov 
s príspevkom k HP RP vzrástol za sledované obdobie  o 114 projektov. Na úrovni prioritnej osi 2 
vzrástol počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP o 7 projektov, na úrovni prioritnej osi 3 
ostal počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP nezmenený, t.j. 50 projektov, vzrástla 
však hodnota zazmluvnených projektov, a to cca o 13 mil. EUR (EÚ zdroje). Uvedený stav bol spôso-
bený mimoriadnym ukončením jedného dopytovo-orientovaného projektu s príspevkom k HP RP a 
zároveň bol zazmluvnený národný projekt s príspevkom k HP RP na úrovni tejto prioritnej osi „PRojekt 
INkluzívnej Edukácie“. Na úrovni prioritnej osi vzrástol počet projektov s príspevkom k HP RP o 6 pro-
jektov.  
 
Nárast počtu projektov a pokrok v implementácii sa odrazil aj na plnení ukazovateľov na úrovni všet-
kých prioritných osí. Tak ako v predchádzajúcom sledovanom období na úrovni prioritnej osi 1 je tento 
nárast viditeľný napr.  pri ukazovateli „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projek-
tov vo veku 15-24“ kde dosiahnutá hodnota k 31.12.2014 vzrástla oproti minulému sledovanému ob-
dobiu viac ako 3-násobne, z hodnoty 1740 na hodnotu 6 433. Podobne pri ukazovateli zameranom na 
sledovanie zapojených osôb so zdravotným postihnutím vzrástla hodnota zo 111 osôb na počet 276 
osôb. Hodnota ukazovateľa „Počet podporených programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti 
príležitostí“ na úrovni tejto prioritnej osi vzrástla z hodnoty 8 k 31.12.2013 na hodnotu 38 k 
31.12.2014.  Vysoký počet projektov s príspevkom k HP RP implementovaných na úrovni prioritnej osi 
1 (najvyšší zo všetkých prioritných osí priebežne v jednotlivých rokoch od začiatku implementácie 
OPV) sa vďaka ukončeným projektom prejavil k 31.12.2014 už aj na plnení hodnôt dopadových uka-
zovateľov, ktoré sledujú počet mužov a žien využívajúcich výsledky projektu – 21 žien a 23 mužov. Na 
úrovni prioritnej osi 2 je pokrok implementácie viditeľný pri ukazovateli „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov vo veku 15-24“, kde hodnota voči predchádzajúcemu sledova-
nému obdobiu stúpla z hodnoty 2541 osôb na hodnotu 15574 osôb. Výraznou hodnotou k plneniu 
tohto ukazovateľa prispel národný projekt „KomPrax - Kompetencie pre prax", a to hodnotou 15 349 
osôb. Na úrovni tejto prioritnej osi je ešte viditeľný výrazný nárast hodnoty ukazovateľa „Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby“, kde z nulového 
plnenia hodnoty vzrástla dosiahnutá hodnota ukazovateľa k 31.12.2014 na hodnotu 149 osôb.  
 
Na úrovni prioritnej osi je viditeľný nárast hodnôt ukazovateľov sledujúcich počet osôb zapojených do 
podporených projektov v členení podľa pohlavia, kde hodnota sledujúca počet zapojených žien vzrás-
tla k 31.12.2014 na hodnotu 610 a počet zapojených mužov k 31.12.2014 na hodnotu 504, čo pri 
oboch ukazovateľoch predstavuje približne 2-násobný nárast hodnoty voči predchádzajúcemu sledo-
vanému obdobiu.  Na úrovni prioritnej osi 4 je viditeľný najmä nárast hodnoty ukazovateľa „Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24“, pri tomto ukazovateli vzrástla 
hodnota z nulového plnenia na hodnotu 128 osôb k 31.12.2014. 
 
Údaje o účastníkoch projektov sú dané charakterom cieľových skupín OPV, t.j. jedná sa predovšetkým 
o žiakov ZŠ, SŠ, študentov VŠ a pedagogických zamestnancov. Informácia poskytuje údaje 
o prichádzajúcich a odchádzajúcich účastníkoch projektu a účastníkoch projektu pokračujúcich 
z predchádzajúceho sledovaného obdobia vyčísľujúc z celkového počtu účastníkov počet žien, pričom cie-
ľové skupiny sú rozdelené podľa postavenia na trhu práce, veku, skupín zraniteľnosti v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi  a dosiahnutého vzdelania.  
Podľa dosiahnutých údajov z Tabuľky č. 33 z vyhodnotených monitorovacích správ národných projektov a 
dopytovo – orientovaných projektov za rok 2014 možno konštatovať, že nárast počtu účastníkov na imple-
mentácii projektov bol  v sledovanom období 109 334 účastníkov, z čoho bolo 70 365 žien (65 %) a 38 969 
mužov (35 %). V porovnaní s rokom 2013 sa jedná o nárast 31 431 účastníkov v rámci kalendárneho roka 
(v 2013 predstavoval počtu  účastníkov 77 903 účastníkov). Všeobecne možno konštatovať, že účastníkov 
cieľových skupín – pedagogických zamestnancov projektov zazmluvnených v predchádzajúcich rokoch tvorí 
z hľadiska pohlavia viac žien ako mužov, čo je dané predovšetkým tým, že školstvo patrí medzi oblasti s 
nižším priemerným ohodnotením (jedná sa o horizontálnu profesijnú rodovú segregáciu).  Na jednej strane 
je problémom feminizácia školstva pod vplyvom horizontálnej rodovej segregácie, kde jej príčinami sú nízke 
mzdy v sektore a silný vplyv rodových stereotypov v spoločnosti, ktorý nemotivuje mužov zapojiť sa do tohto 
sektora. Samotný operačný program by mal prispievať k motivácii mužov zapojiť sa do vzdelávania, ako aj k 
znižovaniu rodovo stereotypných volieb kariéry pre dievčatá a chlapcov. So súčasných údajov nie je možné 
posúdiť, či sa tak v projektoch deje. 
 
Z pohľadu rozdelenia účastníkov podľa veku bolo totožné zastúpenie vekovej skupiny od 15 do 24 rokov, t.j. 
celkovo 50 721 žiakov, resp. študentov (46 %), ako aj skupiny účastníkov od 25 do 54 rokov (táto veková 
skupina nie je osobitne sledovaná), pričom celkový počet účastníkov vo veku od 25 do 54 rokov predstavo-
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val až 49 768 osôb (46 %). Zastúpenie vekovej skupiny od 55 až 64 rokov predstavovalo celkovo 8 845 
osôb (8 %).  
 
Z hľadiska rozdelenia účastníkov projektov podľa postavenia na trhu práce z uvedenej tabuľky vyplýva, že v 
roku 2014 bol v projektoch sústredený vyšší akcent na neaktívne osoby (60 495 osôb, t.j. 55 %), ako na 
osoby zamestnané (48 389 osôb, t.j. 44 %).   
 
Z pohľadu rozdelenia účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania predstavoval najväčší počet účastníkov s 
dosiahnutým univerzitným vzdelaním (44 680 osôb, t.j. 40%). 
 
Tabuľka č. 32 
Sledovanie cieľových skupín od 01.01.2014 do 31.12.2014, Spolu za prioritné osi 1-5 

Rozdelenie účastníkov projektu 

Ukazovateľ 

Kalendárny rok 2014 

Prichádzajúci účast-
níci projektu 

Odchádzajúci 
účastníci projektu 

Účastníci pokraču-
júci 

z predchádzajúceho 
roku 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Celkový počet účastníkov 109 334 70 365 78 890 49 480 73 536 51 449 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Zamestnaní 48 389 39 246 27 643 22 447 38 298 33 085 

z toho samostatne zárob-
kovo činné osoby 

771 445 504 241 200 112 

Nezamestnaní 450 308 667 426 297 181 

z toho dlhodobo neza-
mestnaní 

102 77 173 110 88 52 

Neaktívne osoby 60 495 30 811 50 580 26 607 34 941 18 183 

z toho študujúci/účastníci 
odbornej prípravy 

49 761 25 120 42 429 22 131 29 055 15 449 

Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Mládež (15 - 24 rokov) 50 721 25 536 30 311 16 651 15 790 8 878 

Staršie osoby (55 - 64 ro-
kov) 

8 845 7 560 5 503 4 186 4 406 3 620 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Migranti 50 34 27 20 60 36 

Menšiny 2 668 1 726 2 411 1 561 4 735 2 560 

Zdravotne postihnutí 870 442 757 395 556 296 

Iné znevýhodnené osoby 1 835 1 050 2 186 1 272 2 852 1 443 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie (ISCED 
1 a 2) 

37 705 17 508 23 204 12 426 18 759 9 871 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

19 280 13 034 15 953 10 603 9 739 7 639 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie (ISCED 4) 

2 641 2 348 1 412 1 234 3 236 3 045 

Univerzitné vzdelanie (IS- 44 680 33 374 26 526 19 067 29 563 25 019 
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CED 5 a 6) 

Zdroj: RO/SORO 
 
Špecifiká pre programy ESF  
Jednotlivé identifikované špecifiká pre programy ESF boli v sledovanom období uplatňované v rámci 
implementácie OPV nasledovne: 
 
a) uplatňovania rodového hľadiska, ako aj akýchkoľvek osobitných akcií z hľadiska rodovej rovnosti: 
Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov 
uplatňovaných v EÚ. Téma rodovej rovnosti, ako aj princípov rovnosti príležitostí všeobecne  
(so zameraním na podporu znevýhodnených skupín napr. z dôvodu zdravotného postihnutia, veku, 
rasy, etnika, a i.) je v zmysle čl. 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006 implementovaná v OPV horizontálne 
ako súčasť HP RP. RO, ako aj obe SORO poskytujú vo výzvach na predkladanie dopytovo – oriento-
vaných projektov a písomných vyzvaniach pre národné projekty potrebné informácie pre všetkých 
žiadateľov o NFP o téme rodovej rovnosti, ktoré majú pomôcť zaručiť dodržiavanie rodovej rovnosti 
v každom realizovanom projekte. Deklarovaním pozitívneho príspevku k HP RP je zabezpečené pred-
chádzanie a eliminácia diskriminácie na základe etnicity a rasy, rodu, náboženstva alebo vierovyzna-
nia, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia , atď. u národných, ako aj dopytovo – oriento-
vaných projektov realizovaných v rámci OPV.  
 
b) zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie: 
Posilnenie sociálnej integrácie migrantov a zvýšenie ich zamestnanosti je podporované v rámci OP 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý je implementovaný MPSVaR SR. 
 
V rámci OPV môžeme konštatovať že v roku 2014 bol najväčší počet migrantov zaznamenaný v prio-
ritnej osi 2 (34 osôb z celkových 50), ktorá je zameraná na ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja 
ľudských zdrojov. Cieľom je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoži-
votného poradenstva zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvali-
fikácií v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti dostupné počas 
celého života pre všetkých občanov SR. 
 
c) posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín, a tým zlepšenie ich sociálnej inklúzie: 
Prostredníctvom opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných róm-
skych komunít prispieva OPV k vytvoreniu podmienok potrebných na dosiahnutie vyššieho pokroku vo 
vzdelanostnej úrovni tejto cieľovej skupiny a jej uplatnenia na trhu práce. Aktivity realizovaných projek-
tov majú za cieľ aktivizovať a motivovať žiakov z MRK  k úspešnému pôsobeniu vo vzdelávaní 
a zaviesť inovatívne vyučovacie metódy ako nástroj pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a do 
spoločnosti.  
 
Príkladom z praxe je projekt Strednej odbornej školy – Szakkozépiskola v Moldave nad Bodvou 
s názvom „Moderné remeslo - cesta uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce“, cieľom ktorého je 
zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK v elokovaných pracoviskách SOŠ Moldava nad 
Bodvou. Škola má zriadené 3 elokované pracoviská, ktoré navštevuje 100% žiakov z MRK, ktorí štu-
dujú v dvojročných učebných odboroch: technické služby v autoservise, výroba konfekcie a stavebná 
výroba. Žiaci z MRK žijú v prostredí, ktoré je charakteristické sociálnou nedostatočnosťou, znevýhod-
ňujúcou túto populáciu v prístupe ku vzdelaniu a na pracovný trh. Realizáciou projektu sa zvyšuje 
vzdelanostná úroveň a integrácia príslušníkov MRK z elokovaných pracovísk. Škola získala moderné 
vybavenie didaktickými prostriedkami, vytvorila základňu pre poskytovanie kvalitného odborného 
vzdelávania. Prostredie pôsobí na žiakov motivačne, čo ovplyvňuje samotnú aktivitu žiakov. Projekt 
umožňuje pedagógom absolvovať odborné školenia v rámci IKT a jednotlivých odborov, čím sa zvyšu-
je efektívnosť a odbornosť vzdelávacieho procesu. Absolventi školy získavajú potrebné zručnosti, 
ktoré sú pre ich budúce povolanie nevyhnutné. Zmena prístupu vo vyučovacom procese prispieva k 
rozvoju samostatnosti žiaka, flexibilite a tvorivému prístupu k povolaniu. Žiaci v odbornej praxi získa-
vajú zručnosti pracovať na moderných prístrojoch a spôsobilosť s novou trendovou technológiou, ne-
vyhnutnou pri nástupe do zamestnania vo vyučenom odbore. Projekt prispieva k plnohodnotnému 
zapojeniu príslušníkov MRK do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti. 
 

d) posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím: 
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Podpora a posilnenie sociálnej inklúzie osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k vzdelávaniu a zapojenia do vzdelá-
vacieho systému je v rámci OPV podporovaná prostredníctvom opatrenia 3.2 „Zvyšovanie vzdela-
nostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami“. Aktivity projektov majú za cieľ podporiť 
rozvíjanie kľúčových kompetencií zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov 
v špeciálnych ZŠ a SŠ s využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť 
tak prístup osôb zdravotne znevýhodnených k vzdelávaniu na ZŠ a SŠ.  
 
Príkladom z praxe je projekt Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Žiline 
s názvom „Zmeňme spôsob učenia a zmeníme osudy našich žiakov“, ktorá poskytuje vzdelávanie 
ľuďom so zdravotnými problémami a žiakom s mentálnym a viacnásobným postihnutím.  Hlavným 
cieľom projektu bolo inovovať  výchovno - vzdelávací proces školy rozvíjajúci zručnosti žiakov potreb-
né pre trh práce a podporujúci ich sociálnu inklúziu do spoločnosti. V rámci projektu sa rovnako zlepši-
li schopnosti učiteľov vzdelávať a vychovávať zdravotne znevýhodnených žiakov pre vedomostnú 
spoločnosť a takisto inovovať obsah a modernizovať metódy práce so zdravotne znevýhodnenými 
žiakmi. V rámci projektu boli inovované metódy a formy vzdelávania v špeciálnej strednej škole orien-
tované na potreby žiakov v príslušných učebných odboroch odborného učilišťa (Potravinárska výroba 
– cukrárenská výroba, Obchodná prevádzka – príprava a skladovanie tovaru a Opatrovateľstvo). Te-
lesne a mentálne postihnutým žiakom sa zvýšili kompetencie a sú tak lepšie pripravení pre vstup do 
spoločnosti a na trh práce, čo prispieva k ich rozvoju. Bolo inovovaných 5 vzdelávacích programov, 
v ktorých sa využíva 11 nových učebných materiálov  podporených využívaním nových IK technológií, 
didaktických prostriedkov a praktických učebných pomôcok.  

 
e) inovačných činností vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenia a plného uplatňovania: 
Téma inovácií je v OPV implementovaná horizontálne v rámci všetkých prioritných osí 1 - 4. Inovačné 
činnosti sa realizujú prostredníctvom projektov, prostredníctvom ktorých dochádza k inovácii obsahu a 
metód výučby a vzdelávacích programov na  všetkých stupňoch škôl, k skvalitneniu výstupov vzdelá-
vania pre potreby trhu práce a k inovácii učebných materiálov i didaktických prostriedkov napr. pro-
stredníctvom využívania modernej techniky vo vyučovacom procese. 
 
Príkladom z praxe je projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s názvom „Komplexná inovácia 
pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozo-
fa v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti“. Cieľom projektu je komplexná 
inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF s dôrazom na 
potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti a to prostredníctvom inovácie študijných programov, vy-
tvorením a overením vnútorného systému na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporou vzdelávania 
ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a zvyšovaním ich kompetenčného profilu. V rámci aktivity Ino-
vácia študijných programov FSŠ UKF v Nitre Prijímateľ inovuje obsah a optimalizuje rozsah všetkých 
akreditovaných študijných programov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, s osobitným dôra-
zom na rozvoj kľúčových kompetencií študentov a potrieb trhu práce. Prijímateľ k 31.12.2014 inovoval 
celkovo 14 študijných programov. Prijímateľ  inovuje študijné programy v súlade s trendmi vo vzdelá-
vaní, ktoré nastoľuje Európska únia, nakoľko požiadavky na moderné procesy vo vyučovaní, ktoré 
rešpektujú vzdelávacie potreby a očakávania žiakov a tiež profesijné potreby učiteľa sú považované 
za kľúčové kompetencie.   
 
f) nadnárodných a/alebo medziregionálnych akcií: 
Podpora transnacionality je v rámci OPV upravená horizontálne v rámci všetkých prioritných osí. 
Transnacionálne aktivity sú podporované prostredníctvom projektov, ktoré obsahujú aktivitu s medzi-
národným rozmerom a zahrnuli do svojich aktivít aj prenos zahraničných skúseností, napr. prostred-
níctvom zahraničných stáží partnerských inštitúciách, podpory  medzinárodnej spolupráce VŠ, mobility 
zahraničných expertov, prílev medzinárodne uznávaných expertov do SR s cieľom skvalitnenia štúdia, 
nadväzovanie medzinárodnej spolupráce, začlenenia doktorandov do medzinárodnej vedeckej obce, 
prípravy programov doktorandského štúdia v spolupráci so zahraničnými univerzitami v krajinách EÚ 
a pod.  
 
Príkladom praxe je projekt Univerzity Komenského v Bratislave s názvom „Cudzojazyčný magisterský 
študijný program „Law of European Integration and Globalization“, ktorého cieľom je vytvorenie nové-
ho cudzojazyčného právnického  študijného programu „Law of European Integration and Globaliza-
tion“ s dôrazom na potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce, ktorý bude konkurencieschopný v 
rámci trhu vzdelávania v EÚ a podporí medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce. 
V rámci projektu sa na Právnickej fakulte UK stimuluje spolupráca so zahraničnými univerzitami a 
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uznávanými expertmi, inštitúciami (napr. Súdny dvor EÚ, ELMC Society, Centre for Clinical Legal 
Education) v prospech cieľových skupín, ktoré tvoria študenti a pedagógovia.  
V rámci aktivity „Zahraničné skúsenosti a mobilita“ bol uskutočnený prieskum medzinárodných odbor-
ných podujatí týkajúcich sa inovatívnych foriem a metód práv. vzdelávania a následné zabezpečenie 
informovanosti cieľovej skupiny. V rámci aktivity „Medzinárodné simulované súdne spory“ sa začali 
realizovať formou účasti študentských tímov pod vedením coachov na prestížnych medzinárodných 
súťažiach v simulácii súdnych sporov. Študenti sa zúčastnili súťažného predkola Willem C. Vis Inter-
national Commercial Arbitration Moot v Miami, ako aj European Law Moot Court Competition 
v Bruseli, ďalej finále Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot vo Viedni a Central and 
East European Moot Competition v Brne. 
  
Implementácia 
Informovanosť žiadateľov a prijímateľov o HP RP je zabezpečené viacerými spôsobmi. RO informuje 
o HP RP prostredníctvom internetovej stránky www.minedu.sk, na ktorej sú zverejnené informácie o 
HP RP spolu s Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fon-
doch. Zároveň je v texte uvedené internetové prepojenie priamo na stránku koordinátora HP RP. In-
formácie o HP RP sú tiež súčasťou príručky pre žiadateľa vo forme samostatnej časti venovanej tejto 
HP. Rovnako relevantné informácie obsahuje aj príručka pre prijímateľa. Odborní hodnotitelia sú o 
problematike HP RP informovaní v rámci školení odborných hodnotiteľov, zároveň majú v rámci ma-
nuálu pre hodnotiteľa v prílohe č. 1 k dispozícii samostatnú kapitolu, ktorá sa venuje HP RP.    
 
Príklady dobrej praxe 

 
Národný projekt 
Názov: Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš  
Realizátor: Mesto Liptovský Mikuláš  
Opatrenie: 2.1  
ITMS kód: 26120130031  
Popis:  
Cieľom projektu je podporiť zvyšovanie kvality života seniorov v meste Liptovský Mikuláš rozširovaním 
ich vedomostí a zručností. 
Realizácia projektu prispieva k rozvoju a prehĺbeniu kľúčových kompetencií seniorov vo vybraných 
vzdelávacích aktivitách. Zlepšuje sa ich osobnostný potenciál, schopnosť ovládania IKT, zvyšuje sa 
úroveň ovládania cudzích jazykov v ústnej aj písomnej forme, zintenzívňujú sa voľnočasové aktivity 
smerujúce k zlepšeniu zdravotného stavu, zvyšuje sa úroveň poznania kultúrneho potenciálu regiónu, 
účastníci si osvojujú teoretické vedomosti a princípy zdravého životného štýlu a zvyšujú si svoje ve-
domosti a schopnosť orientácie vo verejnej správe, vo finančnej a právnej oblasti.  
Jednotliví účastníci sa zapájajú do viacerých aktivít, čo vytvára synergický efekt v oblasti osobnostné-
ho rozvoja, čím sa vytvárajú podmienky pre aktívne zapojenie sa do spoločenského života, zlepšuje 
sa zdravotný stav cieľovej skupiny, zvyšuje sa ich pohybová aktivita, účastníci získavajú všeobecný 
rozhľad a orientáciu, rozširujú si svoje záujmy.  
Realizáciou projektu sa dosiahne zabezpečenie dôstojného, zdravého a aktívneho starnutia a nezá-
vislého života občanov – seniorov v meste Liptovský Mikuláš. Výsledky projektu budú pretrvávať aj po 
ukončení projektu v podobe vytvorených vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania. 
Projekt predstavuje pilotné overovanie postupov v rámci  mesta, nakoľko mesto projekt v takomto 
rozsahu pre danú cieľovú skupinu ešte nerealizovalo. Po odbornej stránke je za vzdelávanie zodpo-
vedný garant, ktorý s lektormi konzultuje celý vzdelávací proces tak, aby bola zabezpečená kvalita 
poskytovaného vzdelávania. Po organizačnej stránke je projekt zastrešený riadiacim personálom, a to 
projektovým manažérom a dvoma koordinátormi vzdelávacích aktivít, ktorí koordinujú priebeh vzdelá-
vacích aktivít. Aktivity sú realizované pod vedením  lektora, ktorý zodpovedá za odborný priebeh vzde-
lávacej aktivity. V rámci projektu sa realizuje 8 aktivít. Aktivity prebiehajú v prenajatých priestoroch 
vhodných na realizáciu aktivít, resp. v exteriéri, pri aktivite spoznávania regiónu a okolia.  
 
 
Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii HP RP v danom OP a opatrenia na ich 
prekonanie 
 
Podľa RO OPV v sledovanom období neboli identifikované žiadne problémy spojené s implementá-
ciou HP RP. 
Podľa koordinátora HP RP zostáva : 

- nízke napĺňanie špecifických cieľov HP RP v OPV, 

http://www.minedu.sk/
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- pretrvávajúci vplyv rodových stereotypov a horizontálnej rodovej segregácie v dosiahnutých 
hodnotách  

- nízke zastúpenie osôb so zdravotným znevýhodnením na podporených projektoch 

3.3 Realizácia HP RP v OP Výskum a vývoj 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni 
OP a prioritných osí k 31.12.2014 

 
Tabuľka č. 33 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OP a 
prioritných osí k 31.12.2014 

Prioritná os 
Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finanč-
ných prostried-
kov projektov 

celkovo  
v € (zdroje EÚ) 

Objem finanč-
ných pro-

striedkov pro-
jektov 

s príspevkom 
k HP RP v € 
(zdroje EÚ) 

1. Infraštruktúra vý-
skumu a vývoja 

36 27 106 507 546,57 64 770 803,48 

2. Podpora výskumu a 
vývoja 

245 180 621 787 878,29 502 055 863,62 

3. Infraštruktúra vý-
skumu a vývoja v 
Bratislavskom kraji 

2 0 21 979 552,61 0,00 

4. Podpora výskumu a 
vývoja v Bratislav-
skom kraji 

121 90 324 567 822,11 230 072 095,75 

5. Infraštruktúra vyso-
kých škôl 

75 21 260 120 434,68 69 409 195,38 

6. Technická pomoc 
pre cieľ Konvergencia 

28 0 21 675 662,81 0,00 

7. Technická pomoc 
pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť 

28 0 8 870 545,16 0,00 

Spolu za OP 535 318 1 365 509 442,23 866 307 958,23 

Zdroj: interná evidencia RO/SORO, ITMS 
 
V sledovanom období OPVaV prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 318 
zazmluvnených projektov v hodnote 1 365 509 442,23 EUR (EÚ zdroje) v rámci všetkých relevantných 
prioritných osí. Z celkového počtu projektov prispievalo k HP RP 59,4% projektov (oproti roku 2013 ide 
nárast o cca 3,9% - 12 projektov), ktorých hodnota predstavovala 57,4% z celkovej hodnoty (nárast 
cca až o 57%). Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo k 31.12.2014 zazmluvnených v rámci 
prioritnej osi 2 zameranej na podporu výskumu a vývoja na Slovensku mimo Bratislavského kraja, 
spolu 180 projektov (73,5% z celkového počtu projektov v prioritnej osi)  v celkovej hodnote 502 055 
863,62 EUR (80,7%). V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na  podporu výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji neprispel k plneniu cieľov HP RP ani jeden projekt. V rámci prioritnej osi 1, ktorá 
sa zameriava na infraštruktúru výskumu a vývoja na Slovensku mimo Bratislavského kraja bolo pod-
porených s príspevkom k cieľom HP RP 27 projektov (75%) v hodnote 64 770 803,48 (EÚ zdroje, 
60,8%) a v rámci prioritnej osi 5 zameranej na infraštruktúru vysokých škôl to bolo 21 projektov (28%) 
v hodnote 69 409 195,38 (EÚ zdroje, 26,7%). Najnižší počet projektov s príspevkom HP RP bol 
v prioritnej osi 3  Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, a to 0 a v prioritných osiach, 
ktoré sa zameriavajú na technickú pomoc operačného programu.   
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Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 34 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP VaV k 31. 12. roku 2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

počet projektov s 
príspevkom k 

rovnosti príleži-
tostí (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 83 228 240 289 306 318 N/A 318 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

výskumníci do 35 
rokov vlastnej 
organizácie a 

partnerov, ktorí 
využívajú po-

skytnutú podpo-
ru- muži (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 11 75 356 693 1004 1213 N/A 1213 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

výskumníci do 35 
rokov vlastnej 
organizácie a 

partnerov, ktorí 
využívajú po-

skytnutú podpo-
ru - ženy (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 6 40 201 402 580 676 N/A 676 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

výskumníci nad 
35 rokov vlastnej 

organizácie a 
partnerov, ktorí 
využívajú po-

skytnutú podpo-
ru - muži (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 12 202 817 1466 1933 2177 N/A 2177 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

výskumníci nad 
35 rokov vlastnej 

organizácie a 
partnerov, ktorí 
využívajú po-

skytnutú podpo-
ru - ženy (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 8 107 418 804 1007 1098 N/A 1098 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

počet vytvore-
ných pracovných 

miest pre vý-
skumníkov – 
muži (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 1 N/A 1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A 

počet vytvore-
ných pracovných 

miest pre vý-
skumníkov – 
ženy (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 1 5 N/A 5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

počet opatrení 
zabezpečujúcich 
bezpečný alebo 

bezbariérový 
prístup k výsled-

kom projektu 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 9 26 30,8 N/A 30,8 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroj: VS OPV 2014 a Informácia o príspevku k OPV 2014 
 
Na úrovni OP VaV ide najmä o podporu vytvárania pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja pre 
ženy, zvyšovanie kvalifikácie žien v oblasti výskumu a vývoju a zabezpečenie dostupnosti infraštruktú-
ry výskumu a vývoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu študentov a študentiek, dokto-
randov/doktorandiek s cieľom zapojenia sa do výskumných projektov. 

V rámci OP VaV je momentálne podporených 318 projektov s príspevkom k HP RP, v celkovej hodno-
te 866 307 958,23 EUR (zdroje EÚ). Celkovo tak vzrástol počet projektov s príspevkom k HP RP opro-
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ti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu o 12 projektov a hodnota projektov vzrástla o viac ako 
499 mil. EUR. 
V sledovanom období je viditeľný nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných ukazovateľov.   
Z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že k 31. 12. 2014 bolo 
podporených 1213 výskumníkov do 35 rokov vlastnej organizácie, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
- muži (nárast o 209 výskumníkov oproti minulému roku) a 676 výskumníčok do 35 rokov vlastnej or-
ganizácie, ktoré využívajú poskytnutú podporu (nárast o 96 výskumníčok oproti minulému roku), po-
diel žien na celkovom počte podporených výskumníkov a výskumníčok bol teda len 35,8%, Tiež bolo 
podporených 2177 výskumníkov mužov nad 35 rokov (nárast o 244 výskumníkov oproti minulému 
roku) a 1098 výskumníčok nad 35 rokov (nárast o 91 výskumníčok oproti minulému roku), teda podiel 
žien na celkovom počte bol nízky, a to 33,52%. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov kopírujú zastúpenie 
žien v tomto sektore a stále podporujú pretrvávanie rodových rozdielov v tejto oblasti. Vytvorené bolo 
1 pracovné miesto pre výskumníka muža a 5 pracovných miest bolo vytvorených pre výskumníčky. 
Uskutočnených bolo 30,8 opatrení zabezpečujúce bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu.  

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. presnejšia 
predstava o ďalšom postupe implementácie OPVaV vo vzťahu k HP RP je uvedená v komentári tabu-
liek. Keďže v Systéme koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007- 2013 neboli 
určené cieľové hodnoty, nie je možná analýza cieľových hodnôt stanovených prijímateľmi na základe 
uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2014 a cieľových hodnôt k roku 2013.  
 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
V tabuľke č. 35 - 39 je uvedené napĺňanie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osí VaV 
k 31.12.2014.  
Prioritná os 1 

Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 
201
1 

2012 2013 2014 
20
15 

Celkom 

Ko-
men-
tár 

počet pro-
jektov s 

príspevkom 
k  rovnosti 
príležitostí 

(počet) 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 19 26 27 

N/
A 

27 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 

hodnota 
projektov s 
príspevkom 
k rovnosti 
príležitostí 

(EUR) 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 

46 360 
470,26 

63 079 
871,89 

6477080
3,48 

N/
A 

6477080
3,48 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
študenti 

doktorand-
ského štúdia 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov 
v projekte, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 12 

N/
A 

12 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
študenti 

doktorand-
ského štúdia 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 9 

N/
A 

9 
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vlastnej 
organizácie 
a partnerov 
v projekte, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
výskumníci 
do 35 rokov 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 2 28 

N/
A 

28 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

  

výskumníci 
do 35 rokov 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 2 15 

N/
A 

15 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
výskumníci 

nad 35 rokov 
vlastnej 

organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 13 97 

N/
A 

97 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
výskumníci 

nad 35 rokov 
vlastnej 

organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 12 38 

N/
A 

38 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
študenti 

doktorand-
ského štúdia 

vlastnej 
organizácie 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A 
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a partnerov 
v projekte, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - muži 
(počet)/ do-

pad 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

  

študenti 
doktorand-

ského štúdia 
vlastnej 

organizácie 
a partnerov 
v projekte, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - ženy 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
výskumníci 
do 35 rokov 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - muži 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
výskumníci 
do 35 rokov 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - ženy 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

  

výskumníci 
nad 35 rokov 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov, 
ktorí využí-

vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - muži 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 

výskumníci 
nad 35 rokov 

vlastnej 
organizácie 
a partnerov, 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 
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ktorí využí-
vajú poskyt-
nutú podpo-

ru - ženy 
(počet)/ do-

pad 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

  

počet vytvo-
rených pra-

covných 
miest  pre 
výskumní-
kov - muži 

(počet)/ do-
pad 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 
počet vytvo-
rených pra-

covných 
miest  pre 
výskumní-
kov - ženy 

(počet)/ do-
pad 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 0 

N/
A 

0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Prioritná os 2               

Ukazovatele 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
201
5 

Celkom Komentár 

počet pro-
jektov s 
príspev-
kom k  

rovnosti 
príležitostí 

(počet) 

Dosiah-
nutý 

výsledok 
0 0 53 146 154 170 177 180 N/A 180 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

hodnota 
projektov s 

príspev-
kom k 

rovnosti 
príležitostí 

(EUR) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0,0
0 

0,0
0 

35 
867 
061,
56 

195 
340 
949,
46 

230 
386 
418,
16 

248 
566 
652,
90 

444 
877 
489,
43 

502
055
863,
62 

N/A 
50205586

3,62 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti 
dokto-

randského 
štúdia 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov v 
projekte, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- muži 
(počet)/ 

výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 34 169 394 499 605 N/A 605 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

študenti 
dokto-

randského 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 1 34 208 452 591 643 N/A 643 
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štúdia 
vlastnej 

organizá-
cie a part-

nerov v 
projekte, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- ženy 
(počet)/ 

výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumní-

ci do 35 
rokov 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- muži 
(počet)/ 

výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 53 207 391 629 783 N/A 783 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

výskumní-
ci do 35 
rokov 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- ženy 
(počet)/ 

výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 23 107 202 331 384 N/A 384 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 

  

výskumní-
ci nad 35 

rokov 
vlastnej 

organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- muži 
(počet)/ 

výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 2 115 495 761 1076 
126
5 

N/A 1265 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

výskumní-
ci nad 35 

rokov 
vlastnej 

organizá-
cie a part-

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 1 78 237 448 581 669 N/A 669 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- ženy 
(počet)/ 

výsledok 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
počet vý-

skumníkov 
do 35 ro-
kov, ktorí 
sa vrátili 

pôsobiť do 
sloven-
ských 

organizácií 
výskumu a 

vývoja - 
muži 

(počet)/ 
výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

počet vý-
skumníkov 
do 35 ro-
kov, ktorí 
sa vrátili 

pôsobiť do 
sloven-
ských 

organizácií 
výskumu a 

vývoja - 
ženy 

(počet)/ 
výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

 
počet vý-

skumníkov 
nad 35 
rokov, 

ktorí sa 
vrátili pô-
sobiť do 
sloven-
ských 

organizácií 
výskumu a 

vývoja - 
muži 

(počet)/ 
výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

počet vý-
skumníkov 

nad 35 
rokov, 

ktorí sa 
vrátili pô-
sobiť do 
sloven-
ských 

organizácií 
výskumu a 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 



90 

 

vývoja - 
ženy 

(počet)/ 
výsledok 

 
študenti 
dokto-

randského 
štúdia 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov v 
projekte, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- muži 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 3 28 N/A 28 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

študenti 
dokto-

randského 
štúdia 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov v 
projekte, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- ženy 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 14 65 N/A 65 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

výskumní-
ci do 35 
rokov 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- muži 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 33 N/A 33 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

výskumní-
ci do 35 
rokov 

vlastnej 
organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- ženy 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 19 N/A 19 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 
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(počet)/ 
dopad 

 
výskumní-
ci nad 35 

rokov 
vlastnej 

organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- muži 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 1 N/A 1 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

výskumní-
ci nad 35 

rokov 
vlastnej 

organizá-
cie a part-

nerov, 
ktorí vyu-

žívajú 
poskytnu-
tú podporu 

- ženy 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 6 87 N/A 87 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

počet vy-
tvorených 

pracov-
ných miest  

pre vý-
skumníkov 

- muži 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

. Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

  

počet vy-
tvorených 

pracov-
ných miest  

pre vý-
skumníkov 

- ženy 
(počet)/ 
dopad 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 1 4 N/A 4 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/
A 

N/A N/A 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A N/A 

 
Prioritná os 3  

Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 
201

4 
2015 

Cel-
kom 

Ko-
mentár 

počet projek-
tov s príspev-

kom k  rovnos-
ti príležitostí 

(počet) 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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hodnota pro-
jektov s prí-
spevkom k 

rovnosti príle-
žitostí 
(EUR) 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti dok-
torandského 

štúdia vlastnej 
organizácie a 
partnerov v 

projekte, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - muži 
(počet)/ výsle-

dok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

študenti dok-
torandského 

štúdia vlastnej 
organizácie a 
partnerov v 

projekte, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - ženy 
(počet)/ výsle-

dok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci do 

35 rokov 
vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - muži 
(počet)/ výsle-

dok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci do 

35 rokov 
vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - ženy 
(počet)/ výsle-

dok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci 

nad 35 rokov 
vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - muži 
(počet)/ výsle-

dok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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výskumníci 
nad 35 rokov 
vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - ženy 
(počet)/ výsle-

dok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti dok-
torandského 

štúdia vlastnej 
organizácie a 
partnerov v 

projekte, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - muži 
(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti dok-
torandského 

štúdia vlastnej 
organizácie a 
partnerov v 

projekte, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - ženy 
(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

výskumníci do 
35 rokov 

vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - mu-
ži(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

.  
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

výskumníci do 
35 rokov 

vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - ženy 
(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci 

nad 35 rokov 
vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - muži 
(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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výskumníci 
nad 35 rokov 
vlastnej orga-
nizácie a part-

nerov, ktorí 
využívajú po-
skytnutú pod-

poru - ženy 
(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

počet vytvore-
ných pracov-
ných miest  

pre výskumní-
kov - muži 

(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

počet vytvore-
ných pracov-
ných miest  

pre výskumní-
kov - ženy 

(počet)/ dopad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prioritná os 4 
             

Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 
201
4 

201
5 

Cel-
kom 

Komentár 

počet projek-
tov s prí-

spevkom k  
rovnosti 

príležitostí 
(počet) 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 30 74 78 84 87 90 N/A 90 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

hodnota 
projektov s 

príspevkom k 
rovnosti 

príležitostí 
(EUR) 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0,00 
0,0
0 

28 
387 

541,2
2 

95 
321 

959,8
4 

115 
934 

451,2
9 

125 
350 

703,2
0 

215 
392 

121,0
4 

230
072
095
,75 

N/A 
230072
095,75 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti 

doktorand-
ského štúdia 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov v 

projekte, 
ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 9 13 130 407 636 718 N/A 718 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

študenti 
doktorand-

ského štúdia 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov v 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 5 27 158 443 675 712 N/A 712 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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projekte, 
ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci 
do 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 11 22 149 302 373 402 N/A 402 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

výskumníci 
do 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 6 17 94 200 247 277 N/A 277 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

výskumníci 
nad 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 10 87 322 705 843 873 N/A 873 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci 

nad 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 7 29 181 356 408 429 N/A 429 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

počet vý-
skumníkov 

do 35 rokov, 
ktorí sa vráti-
li pôsobiť do 
slovenských 
organizácií 
výskumu a 

vývoja - muži 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 
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(počet)/ vý-
sledok 

 
počet vý-

skumníkov 
do 35 rokov, 
ktorí sa vráti-
li pôsobiť do 
slovenských 
organizácií 
výskumu a 

vývoja - ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
počet vý-

skumníkov 
nad 35 rokov, 
ktorí sa vráti-
li pôsobiť do 
slovenských 
organizácií 
výskumu a 

vývoja - muži 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
počet vý-

skumníkov 
nad 35 rokov, 
ktorí sa vráti-
li pôsobiť do 
slovenských 
organizácií 
výskumu a 

vývoja - ženy 
(počet)/ vý-

sledok 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti 

doktorand-
ského štúdia 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov v 

projekte, 
ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

muži 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 2 19 N/A 19 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
študenti 

doktorand-
ského štúdia 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov v 

projekte, 
ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

ženy 
(počet)/ do-

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 9 17 N/A 17 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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pad 

  

výskumníci 
do 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

muži 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 22 N/A 22 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci 
do 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

ženy 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 11 N/A 11 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

výskumníci 
nad 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

muži 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 34 N/A 34 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
výskumníci 

nad 35 rokov 
vlastnej or-
ganizácie a 
partnerov, 

ktorí využíva-
jú poskytnu-
tú podporu - 

ženy 
(počet)/ do-

pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 11 N/A 11 

 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

počet vytvo-
rených pra-

covných 
miest  pre 

výskumníkov 
- muži 

(počet)/ do-
pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 1 N/A 1 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 



98 

 

počet vytvo-
rených pra-

covných 
miest  pre 

výskumníkov 
- ženy 

(počet)/ do-
pad 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

0 0 0 0 0 0 0 1 N/A 1 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Prioritná os 5  

Ukazovatele 
20
07 

20
08 

20
09 

2010 2011 2012 2013 2014 
20
15 

Cel-
kom 

Ko-
men-

tár 

počet projektov s príspev-
kom k  rovnosti príležitostí 

(počet) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 8 8 16 16 21 
N/
A 

21 

 
Cieľ 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho
cho-
disko 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 

hodnota projektov s prí-
spevkom k rovnosti príleži-

tostí 
(EUR) 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
dok 

0,
00 

0,
00 

0,
00 

39298
823,89 

38161
713,88 

63102
061,76 

60 
863 
255,
58 

6940
9195
,38 

N/
A 

69409
195,38 

 
Cieľ 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho
cho-
disko 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

 

počet opatrení zabezpečujú-
cich bezpečný alebo bezba-
riérový prístup k výsledkom 

projektu 
(počet)/ výsledok 

Do-
siah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 1 9 26 30,8 
N/
A 

30,8 

 
Cieľ 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Výcho
cho-
disko 

N/
A 

N/
A 

N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
N/
A 

N/A 

Zdroj: VS OPV 2014 
a Informácia o príspevku 
k OPV 2014 

             
Prioritná os 1  
V prioritnej osi 1 si prijímatelia vybrali v 27 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP všetkých 14 uka-
zovateľov pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvore-
ných zmlúv k 31. 12. 2013.  
V rámci ukazovateľa „Počet výskumníkov do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži“ bola dosiahnutá hodnota 28 a u žien v rámci toho istého ukazovateľa 
hodnota 15, čo znamená podiel 28,6%. Čo sa týka počtu výskumníkov nad 35 rokov, ktorí vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu hodnoty dosiahli u mužov 97 výskumní-
kov a u žien 38 výskumníčok, čo je podiel žien na celkovom počte 35,5%.   
 
Prioritná os 2  

V prioritnej osi 2 si prijímatelia vybrali v 180 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 14 ukazovateľov 
z 18 možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uza-
tvorených zmlúv k 31. 12. 2014.   
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Ukazovateľ študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využíva-
jú poskytnutú podporu vykázal u mužov hodnotu 605 (čo je medziročný nárast o 106 študentov) 
a u žien študentiek doktorandského štúdia dosiahol hodnotu 643 (čo je medziročný nárast o 52 štu-
dentiek). Podiel žien na celkovom počte podporených doktorandov a doktorandiek bol vyšší, a to 
51,5%.  
Počet výskumníkov do 35 rokov ku koncu monitorovaného obdobia sa medziročne zvýšil o 154 na 
celkový počet 783  a počet výskumníčok do 35 rokov ku koncu monitorovaného obdobia sa medziroč-
ne zvýšil o 53 na celkový počet 384 výskumníčok. Podiel žien na celkovom počte bol 33%.  
Počet výskumníkov nad 35 rokov ku koncu monitorovaného obdobia sa medziročne zvýšil o 189 na 
celkový počet 1265 výskumníkov. Počet výskumníčok nad 35 rokov ku koncu monitorovaného obdo-
bia sa medziročne zvýšil o 88 na celkový počet 669 výskumníčok. Podiel žien na celkovom počte bol 
34,6%.    
V rámci ukazovateľa dopadu študentov doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v pro-
jekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži boli podporení v počte 28  a u žien bolo podporených 
65 študentiek. Podiel žien na celkovom počte bol 69,9%.  
Počet výskumníkov nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
bol 1 výskumník a 87 výskumníčok nad 35 rokov. Podiel žien na celkovom počte bol 98,8%.  
 

Prioritná os 3 
V prioritnej osi 3 nie je možné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených 
zmlúv k 31. 12. 2014, a to z dôvodu nevyhlásenia výzvy agentúry a neidentifikovania príspevkov k 
relevantnej HP. V dôsledku realokácie finančných prostriedkov výzva v rámci PO 3 vyhlásená nebude. 
Z tohto dôvodu nebudú môcť dopytovo orientované projekty v rámci PO 3 prispievať k napĺňaniu uka-
zovateľov. 
 
Prioritná os 4  
V prioritnej osi 4 si prijímatelia vybrali v 90 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 14 ukazovateľov 
z 18 možných, pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uza-
tvorených zmlúv k 31. 12. 2014.   
V rámci tejto osi sa počet študentov doktorandského štúdia zvýšil ku koncu monitorovaného obdobia 
na celkový počet 718 študentov, čo je medziročný nárast o 82 študentov a počet študentiek dokto-
randského štúdia sa medziročne zvýšil ku koncu monitorovaného obdobia o 32 na celkový počet 712 
študentiek. Podiel študentiek na celkovom počte bol 49,8%.  
Počet výskumníčok do 35 rokov sa medziročne zvýšil o 30 na celkový počet 277 výskumníčok a počet 
výskumníkov do 35 rokov sa medziročne zvýšil o 29 na celkový počet 402 výskumníkov. Podiel vý-
skumníčok na celkovom počte bol 40,8%. 
Počet výskumníkov nad 35 rokov sa medziročne zvýšil o 30 na celkový počet 873 výskumníkov a 
počet výskumníčok nad 35 rokov sa medziročne zvýšil o 21 na celkový počet 429 výskumníčok. Po-
diel výskumníčok na celkovom počte bol 33%. 
V rámci prioritnej osi využívali dosiaľ podporu v rámci ukazovateľa dopadu 19 študentov doktorand-
ského štúdia a 17 študentiek. Podiel študentiek na celkovom počte bol 47,2%.   
 
Prioritná os 5  

V prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl si prijímatelia v 21 projektoch s príspevkom k cieľom HP 
RP mali možnosť vybrať jediný možný ukazovateľ, pri ktorom je možné sledovať cieľové hodnoty sta-
novené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2014. Cieľová hodnota stanovená prijí-
mateľmi v projektoch bola 57.  
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom dosiahol hodnotu 
30,8 opatrení, čo je medziročný nárast o 4,8 opatrení. Projekty sú zamerané hlavne na rekonštrukciu 
a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo  na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách, pričom prioritou je 
modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl aj pre zdravotne znevýhodnené osoby.  

 
Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci OP na úrov-
ni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 
Tabuľka č. 40 
Stav zazmluvnenia OP VaV podľa NUTS III k 31. 12. 2014 (EÚ zdroje) 

Územie NUTS 
III 

Počet za-
zmluvnených 

Celková výška 
zazmluvnených 

Počet za-
zmluvnených 

Výška za-
zmluvnených 

% zazmluvne-
nia k HP RP 
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projektov cel-
kovo 

prostriedkov v €   projektov 
s príspevkom 

HP RP 

prostriedkov v 
€ s príspevkom 

HP RP  

z celkového 
objemu za-

zmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke 
6+B v tabuľke 7 

D E F=E/C 

Bratislavský 151 355 417 919,88 90 230 072 095,75 64,73% 

Trnavský 34 97 076 318,01 19 65 243 179,12 67,21% 

Trenčiansky 8 13 943 708,31 4 4 519 006,76 32,41% 

Nitriansky 29 81 022 183,57 16 46 536 429,87 57,44% 

Žilinský 65 159 446 965,21 51 130 702 923,38 81,97% 

Banskobystrický 34 70 752 685,96 18 37 583 645,20 53,12% 

Prešovský 18 54 274 893,96 11 37 662 080,83 69,39% 

Košický 66 142 760 482,86 36 87 233 413,98 61,10% 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III 

130 390 814 284,47 73 226 755 183,34 58,02% 

Spolu 535 1 365 509 442,23 318 866 307 958,23 63,44% 

Zdroj: Výročná správa OP VaV za rok 2014 a Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2014 

Poznámky:      
Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj 
EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky 
zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS de-
finovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 
 
Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP RP najviac zazmluvnené v Bratislavskom (90, 
59,60%), Žilinskom (51, 78,46%), Košickom (36, 54,55%) regióne a v 73 prípadoch (56,15%) ide o 
nadregionálne projektoch, medzi ktoré patria aj národné projekty. Najväčší podiel na celkovom počte 
projektov v danom kraji bol v Žilinskom kraji a v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najvyššiu hodnotu 
dosiahli projekty s príspevkom k HP RP v Bratislavskom kraji a nadregionálne projekty. Najmenej za-
stúpený je Trenčiansky a Prešovský kraj.  

 
Interné hodnotenie  analýza  implementácie HP RP v danom OP  
 

Príspevok OP VaV k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SI HP RP - analýza  
S podielom 59,44% projektov s príspevkom k cieľom HP RP patrí OP VaV k operačným programom 
s nadpriemerným príspevkom, takisto aj z hľadiska ich hodnoty. Negatívom je výrazný pokles opatrení 
zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektov pri budovaní infraštruk-
túry vysokých škôl, ktorý klesol až na 18,46% mimo Bratislavského kraja, kde paradoxne zas neboli 
vytvorené žiadne opatrenia. Pritom tu sa sústreďuje najviac vysokých škôl a univerzít. V rámci ďalšie-
ho hodnotenia je dôležité preskúmať o aké opatrenia išlo a ako kvalitne sa realizovali aj podľa zainte-
resovaných znevýhodnených skupín osôb.  
Negatívom bol pomerne veľký rodový rozdiel pri podporených výskumníkoch a výskumníčkach do 35 
rokov, kde bol rodový rozdiel viac ako 28% v neprospech žien, čo tvorí zvýšenie rozdielu oproti roku 
2013. Vzhľadom k tomu, že  podľa štatistík v  oblasti výskumu a vývoja v roku 2012 pracovalo 43,1% 
žien z celkového počtu zamestnancov a zamestnankýň v tomto odvetví, ide však o negatívny príspe-
vok, keďže rozdiely sú aj pod touto hodnotu a práveže by mali byť nad touto hodnotou vzhľadom na 
cieľ zníženia horizontálnej rodovej segregácie aj v oblasti výskumu a vývoja.   
Naopak podiel žien na celkovom počte podporených doktorandov a doktorandiek bol vyšší 
v porovnaní s mužmi, a to nad 50%. Otázkou v rámci hodnotenia je o akú podporu išlo a prečo na-
priek tomu je menej žien výskumníčok.  
Negatívom je tiež málo vytvorených pracovných miest pre výskumníkov a výskumníčky. 
Z regionálneho hľadiska má najväčšie zastúpenie Bratislavský kraj a nadregionálne projekty, podpora 
vo východných krajoch absentuje.  
  
Implementácia 

RO poskytuje podrobnejšie informácie žiadateľov a prijímateľov o HP RP, jej cieľoch, hodnotení HP 
RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť príležitostí do projektov 
v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na stránke MŠVVaŠ SR, kde je uvedený 
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odkaz na Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ, ako aj na 
portál www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, SORO a odborní hodnotitelia sa pri implementácií, moni-
torovaní, hodnotení OP riadia Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
v štrukturálnych fondoch. 

 

Príklady dobrej praxe  

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce  

názov pro-
jektu  

Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na 
skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb  

prijímateľ  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

celkové 
oprávnené 
výdavky  

3 579 197,50 €  

z toho EÚ 
zdroje 
(ERDF)  

3 042 317,87 €  

stručný 
opis projek-
tu1  

Projekt je zameraný na budovanie spoločnej infraštruktúry v oblasti výskumu fakto-
rov ovplyvňujúcich zdravie a možností efektívnej prevencie chorôb u marginalizova-
ných osôb a Integráciu výskumného potenciálu pracovísk centra excelentnosti a 
jeho zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce.  

Popis prí-
spevku k 
cieľom HP 
(TUR, IS, 
RP, MRK)  

V projekte sa bude dôsledne prihliadať na rovnosť príležitostí. Na riešení celého 
projektu sa budú významnou mierou podieľať aj výskumníčky - ženy do 35 i nad 35 
rokov a študentky doktorandského štúdia - ženy. Aj po ukončení projektu sa bude 
uplatňovať princíp rovnosti príležitostí, pretože na činnosti centra sa budú neustále 
podieľať aj ženy výskumníčky do i nad 35 rokov a študentky doktorandského štúdia - 
ženy. Uplatnia sa tak vo výskumnej činnosti, ako aj pri vzdelávacích aktivitách. 
Uplatnenie výsledkov projektu bude prispievať k zlepšeniu rovnosti príležitostí u 
marginalizovaných skupín, predovšetkým zdravotne postihnutých ľudí, mladých ľudí 
a ľudí staršieho veku v rámci procesu ich pracovného a spoločenského uplatnenia.  

 
Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii HP RP v danom OP a opatrenia na ich 
prekonanie 
 
Podľa RO OP VaV pri implementácie HP RP neboli doteraz zaznamenané žiadne problémy spojené s 
implementáciou. V rámci príslušných výziev boli žiadatelia informovaní o predmetnej problematike na 
informačných seminároch, ktoré ASFEU organizovala vždy po vyhlásení príslušnej výzvy na predkla-
danie žiadostí o NFP. Informovanie odborných hodnotiteľov sa uskutočňovalo formou ich školenia 
pravidelne pred začiatkom hodnotiaceho procesu. 
 
Koordinátor HP RP identifikoval tieto problémy:  

- problémom je negatívny príspevok k špecifickým cieľom v oblasti rodovej rovnosti najmä pri 
podpore pracovných miest vo výskume a vývoji 

- tiež nevytváranie pracovných miest a opatrení na bezpečný a bezbariérový prístup 
k výsledkom projektov najmä v Bratislavskom kraji  

- chýbajú viaceré cieľové hodnoty ukazovateľov, ktoré si OP nestanovil  
 
 

3.4 Realizácia HP RP v OP Zdravotníctvo 

 
Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni 
OP a prioritných osí k 31.12. 2014 

 
Tabuľka č. 41 
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Názov prioritnej osi 
Počet pro-
jektov cel-

kovo 

Počet projek-
tov 

s príspevkom 
k cieľom HP 

RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov pro-

jektov 
s príspevkom 
k HP RP v € 
(zdroje EÚ) 

1. Modernizácia zdra-
votníckeho systému 
nemocníc 

26 19 192 502 001,83 181 244 897,71  

2. Podpora zdravia 
a predchádzanie zdra-
votným rizikám 

39 35 45 780 518,61 36 005 960,18  

Spolu za OPZ 65 54 238 282 520,44 217 250 857,89 

 
K 31. 12. 2014 bolo zazmluvnených 54 projektov (83 % z celkového počtu) v celkovej hodnote 
217 250 857,89 EUR deklarujúcich príspevok projektu k HP RP (91,17 % z celkového objemu pro-
striedkov).  
V roku 2014 v rámci prioritnej osi 2 (opatrenie 2.1) došlo k zazmluvneniu 5 projektov s príspevkom 
k HP RP (prírastok 10,2 % oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu)  v sume 2 004 646,33 
€ (zdroj EÚ, prírastok 0,92 % oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu). 
 
Podiel projektov s príspevkom k HP RP podľa jednotlivých prioritných osí v percentách z celkového 
počtu projektov je nasledovný:  
- prioritná os 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc: 73,08 % (t.j. podiel hodnoty pro-

jektov 94,15 %) 
- prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám: 89,74 % (t.j. podiel hodnoty 

projektov 78,65 %) 
 
Z celkového počtu implementovaných projektov  bolo k 31. 12. 2014 riadne ukončených 44 projektov. 
V sledovanom období bolo riadne ukončených 8 projektov. 
 
Najväčší počet implementovaných projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 2 Pod-
pora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, a to 27. Cieľom tejto osi je zabezpečiť rekonštruk-
ciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným 
zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“.  
V rámci prioritnej osi č. 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, ktorej cieľom je zabezpečiť 
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných a špecializovaných 
nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“, bolo úspešne implementovaných 
17 projektov s príspevkom k HP RP.  
 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 42 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2014 podľa NSRR 

Ukazovatele HP RP 200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

2012 2013 2014 201
5 

Cel-
kom 

Komentár 

1.Počet pro-
jektov s prí-
spevkom k  
rovnosti príle-
žitostí (počet) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 15  39  52 52  49  54 
N/A

  
54 

Počet riad-
ne ukonče-
ných projek-
tov 
k 31.12.201
4 - 44 

Cieľ 
N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

N/A
  

N/A 
 

Východi-
sko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
N/A

  
0 
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2.Počet opat-
rení na zlep-
šenie bezba-
riérového a 
bezpečného 
prístupu na 
užívanie vý-
sledkov aktivít 
projektu oso-
bám so zní-
ženou schop-
nosťou pohy-
bu 
a orientácie 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 35 71  108 128  N/A  
N/A

  
128 

Hodnota 
ukazovate-
ľa dosiah-
nutá 
v rámci 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov 
k 31.12.20
14 - 128 

Cieľ 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Cieľová 
hodnota 
nebola 

stanove-
ná. 

Východi-
sko 0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

N/A
  

 0 
 

3.Počet vytvo-
rených pra-
covných miest 
obsadených 
mužmi (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

 
0 0 2  40  53 62,8  101,8* 

123,
8 

N/A
  

123,8* 
 

Cieľ 
N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

N/A
  

29  
 

Východi-
sko 

 
0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

N/A
  

0 
 

 

4. Počet vy-
tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených že-
nami (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

 
0  0  3,5  

81,5
  

136,5 
174,2

  
281,2** 

340,
5* 

N/A
  

340,5* 

  

 
Cieľ 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
N/A

  
29  

 

Východi-
sko 

 
0 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

N/A
  

0  
 

Zdroj: RO 
*Hodnota ukazovateľa na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2014 schválená aspoň 1 
NMS 
 
V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci OPZ 54 deklarovalo prí-
spevok k HP RP. Z nich bolo k 31.12.2014 riadne ukončených 44 projektov. V sledovanom období 
bolo riadne ukončených 8 projektov. 
 
Napĺňanie ukazovateľov s názvom „Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ a „Počet 
vytvorených pracovných miest obsadených ženami“ je priamo naviazané na vykazovanie indikátorov 
na úrovni projektu. Vzhľadom na to, že na úrovni projektu sú  dopadovými indikátormi, prijímatelia ich 
napĺňanie vykazujú až po ukončení projektov.  V prípade týchto ukazovateľov RO uvádza hodnoty 
dosiahnuté v rámci všetkých ukončených projektov OP, nielen v ukončených projektoch s príspevkom 
k HP RP. RO vykazuje dosiahnuté hodnoty uvádzané v následných monitorovacích projektov schvá-
lených do 31. 12. 2014. 
Žiadatelia o NFP deklarujúci vplyv projektu na HP RP, špecifikujú príspevok projektu prostredníctvom 
výsledkového ukazovateľa „Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu 
a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“. Príspevok projektov 
k vyrovnávaniu rodových rozdielov v participácii žien a mužov na trhu práce je sledovaný prostredníc-
tvom dopadových ukazovateľov „Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ a „Počet 
vytvorených pracovných miest obsadených ženami“. 
K 31. 12. 2014 dosiahol ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ hodno-
tu 123,8, pričom 1 miesto je obsadené na 0,8 pracovného úväzku. Ukazovateľ „Počet vytvorených 
pracovných miest obsadených ženami“ dosiahol hodnotu 340,5, pričom 1 miesto je obsadené na po-
lovičný úväzok. Ďalšie napĺňanie týchto dvoch ukazovateľov bude možné sledovať v nasledujúcich 
výročných správach. 
Hodnoty oboch ukazovateľov prekročili plánované cieľové hodnoty. V prípade ukazovateľa „Počet 
vytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ – predstavuje jeho dosiahnutá hodnota 426,9 % 
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(123,8) plánovanej cieľovej hodnoty (29). V prípade ukazovateľa „Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených ženami“ je to až 1 174,14 % (340,5) plánovanej cieľovej hodnoty (29). Pomer vytvorených 
pracovných miest je 340,5 : 123,8  v prospech žien. 
K 31. 12. 2014 žiaden z projektov v realizácii nevykázal plnenie hodnôt ukazovateľa „Počet opatrení 
na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu zne-
výhodnenými skupinami. 
 
Možno zhodnotiť, že z celkového počtu 65 zazmluvnených projektov deklaruje 54 projektov  príspevok 
k HP RP prostredníctvom stanoveného výsledkového ukazovateľa pre HP RP v rámci OPZ „Počet 
opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít pro-
jektu znevýhodnenými skupinami“. Tieto projekty predstavujú 83,08 % z celkového počtu zazmluvne-
ných projektov. Z finančného hľadiska možno konštatovať, že z celkovej výšky  zazmluvnených pro-
striedkov 238 282 520,44 EUR (zdroj EÚ) v rámci OPZ k 31. 12. 2014 bolo 91,17 % zazmluvnených 
finančných prostriedkov použitých na implementáciu projektov s príspevkom k HP RP. 
 
Ciele HP RP sa napĺňajú v projektoch v rámci OPZ prostredníctvom oboch prioritných osí. Projekty 
OPZ prispievajú k napĺňaniu nasledovných cieľov SKI HP RP: 
- ciele 1.1 

 Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu   

 Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi 
- ciele 2.2 

 Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov 

 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám 
 

Žiadatelia o NFP deklarujúci vplyv projektu na HP RP, špecifikujú príspevok projektu prostredníctvom 
výsledkového ukazovateľa „Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu 
a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“. Príspevok projektov 
k vyrovnávaniu rodových rozdielov v participácii žien a mužov na trhu práce je sledovaný prostredníc-
tvom dopadových ukazovateľov „Počet vytvorených pracovných miest  obsadených mužmi“ a „Počet 
vytvorených pracovných miest  obsadených ženami“. 
RO v budúcnosti so sledovaním indikátora  podľa rodového členenia vydal v septembri 2011 Usmer-
nenie č. 14, podľa ktorého budú prijímatelia vykazovať vybrané rodovo členené ukazovatele iba 
v následných monitorovacích správach. 
 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
Tabuľka č. 43 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2014 
Ukazovatele HP RP 200

7 
2008 2009 201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

1. Počet 
projektov s 
príspevkom 
k  rovnosti 
príležitostí  
(počet) 

Do-
siahnu-
tý vý-
sledok 

0 0 11  19  19  19  19  19  N/A  19  

Počet riad-
ne ukonče-
ných projek-
tov 
k 31.12.201
4 - 15 

Cieľ N/A
  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
 

Výcho-
disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  0 
 

2. Hodnota 
projektov 
s príspevko
m 
k rovnosti 
príležitostí 
(€) 
EÚ zdroj 

Do-
siahnu-
tý vý-
sledok 
 

0 0 
78 649 
292,49 

181 
644 
426,

92 

181 6
28 14

9,17 

181 
576 
922,

9  

181 
264 
249,

86  

181 24
4 897,

71 
N/A  

181 244 8
97,71  

Hodnota 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov 
k 31.12.20
14 – 
157 798 1
50,24 
EUR 

Cieľ N/A
  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
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Výcho-
disko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
 

3. Počet 
opatrení na 
zlepšenie 
bezbariéro-
vého alebo 
bezpečné-
ho prístupu 
a na užíva-
nie výsled-
kov aktivít 
projektu 
znevýhod-
nenými 
skupinami 
(počet) 

Do-
siahnu-
tý vý-
sledok 

0 0 1  22 41  60  62  67  N/A  67 

Hodnota 
ukazova-
teľa 
v rámci 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov 
k 31.12.20
14 - 67 

Cieľ N/A
  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
 

Výcho-
disko 0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A   0 

 

4. Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest ob-
sadených 
mužmi 
(počet) 

Do-
siahnu-
tý vý-
sledok 
 

0 
 
 

0 
 
 

1  39      48 56**  83**  84  N/A  84*   

Cieľ N/A
  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  29 
 

Výcho-
disko 
 

0 
 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
0 

 

 

5. Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest ob-
sadených 
ženami  
(počet) 

Do-
siahnu-
tý vý-
sledok 
 

0  0  2  80  124  
149,
7**  

229,
7 **  

234 N/A  234*  

Cieľ N/A
  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  29  
 

Výcho-
disko 
 

0 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  0  
 

Zdroj: RO 
*Hodnota ukazovateľa na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31. 12. 2014 schválená aspoň 
1 NMS. 
 
Ukazovateľ „Počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej infraštruktúre“ – hodnota ukazova-
teľa tvorila celkom 259 847 osôb (z toho: ženy 131 930, muži 127 917, t.j. 50,77 : 49,22  v prospech 
žien)

15
, 

 
V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 OPZ 19 
projektov deklarovalo príspevok k HP RP (bez zmeny oproti roku 2013). Z nich bolo k 31.12.2014 
riadne ukončených 15. Hodnota projektov s príspevkom k HP RP za sledované obdobie klesla 
o 19352,15 EUR  z 181 264 249,86 EUR, t.j. na 181 244 897,71 EUR (zdroje EÚ). 
 
K 31. 12. 2014 dosiahol ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ hodno-
tu v rámci prioritnej osi 1 hodnotu 84 (nárast oproti roku 2013 o 1,02 %, t.j. o 1 miesto). Ukazovateľ 
„Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami“ dosiahol hodnotu 234  (nárast oproti roku 
2013 o 1,87 %, t.j. o 4,3 miest). Pomer vytvorených pracovných miest je 2,78 : 1 v prospech žien. 
 
Ukazovateľ počtu opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na užívanie výsledkov 
aktivít projektu osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie dosiahol v roku 2014 hodnotu 
67, čo je nárast o 5 opatrení oproti roku 2013 (nárast o 8,06 %). 
 
Tabuľka č. 44 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2014 

Ukazovatele HP RP 2007 2008 200 201 2011 2012 2013 201 201 Celkom Komentár 

                                                 
15

 Jeden prijímateľ nevykázal dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muži – ženy 
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9 0 4 5 

1. Počet 
projektov 
s príspev-
kom k  
rovnosti 
príležitostí  
(počet) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 0 0 4  20 33 33  30  35 N/A  35 

Počet riadne  
ukončených 
projektov 
k 31.12.2014 
– 27 

Cieľ N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Východi-
sko 

0 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  0 
 

2. Hodno-
ta projek-
tov 
s príspevk
om 
k rovnosti 
príležitostí 
(€) 
EÚ zdroj 

Dosiah-
nutý 
výsledok 
 

0 0 
5 525  
057,4

0 

28 74
0 

836,
07 

37 
417 

090,2
1 

36 63
1 131,

08  

27 56
2 856,

63  

36 0
05 9
60,1

8  

N/A  
336 005 9

60,18 

Hodnota 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov 
k 31.12.20
14 –
31 916 222
,15 EUR 

Cieľ N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A   

Východi-
sko 

0 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
 

3. Počet 
opatrení 
na zlep-
šenie 
bezbarié-
rového 
alebo 
bezpeč-
ného 
prístupu a 
na užíva-
nie vý-
sledkov 
aktivít 
projektu 
znevý-
hodnený-
mi skupi-
nami 
(počet) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 1 13 30*  47  52  61 N/A  61 

Hodnota 
ukazovate-
ľa dosiah-
nutá 
v rámci 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov 
k 31.12.20
14 - 61 

Cieľ N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Východi-
sko 

0 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A   0 

 

4. Počet 
vytvore-
ných pra-
covných 
miest 
obsade-
ných 
mužmi 
(počet) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 
 

0 
 
 

0 
 
 

1  1 5  6,8  
18,8**

  
39,8

  
N/A  39,8*  

Cieľ N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  29  

Východi-
sko 
 

0 
 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
0 

 

 

5. Počet 
vytvore-
ných pra-
covných 
miest 
obsade-
ných že-
nami  
(počet) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 
 

0  0 1,5  1,5 12,5  24,5 
51,5**

  
106,

5  
N/A  

106,5*  
  

 

Cieľ N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  29   

Východi-
sko 
 

0 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  0  
 

Cieľ N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A   

Východi-
sko 

0 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  0 
 

Zdroj: RO 
*Hodnota ukazovateľa na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31. 12. 2014 schválená aspoň 
1 NMS. 
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Ukazovateľ „Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infra-
štruktúre“ – hodnota ukazovateľa bola v roku 2014 v počte 4 572 807 osôb (z toho: muži 2 055 347, 
ženy 2 498 558; t.j. 44,95 % : 54,64 % v prospech žien)

16
 

 
Ukazovateľ „Počet preventívnych prehliadok“ – hodnota ukazovateľa celkom 600 434 (z toho: muži 
233 921, ženy 364 503; t.j. 38,96 % : 60,71 % v prospech žien)

17
 

 
Ukazovateľ „Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)“ – hodnota ukazovateľa 
celkom 3 244 728 (z toho: muži 1 432 024, ženy 1 796 151; t.j. 44,13 % : 55,36 % v prospech žien)

18
. 

UPRAVIT VYSVETLIVKY 
 
V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 2 OPZ 35 
projektov deklarovalo príspevok k HP RP (nárast o 5 projektov oproti roku 2013). Z nich bolo 
k 31.12.2014 riadne ukončených 27. Hodnota projektov s príspevkom k HP RP za sledované obdobie 
klesla  o 8 443 103,55 EUR  z 27 562 856,63  EUR, t.j. na 36 005 960,18 EUR (zdroje EÚ). 
 
K 31. 12. 2014 dosiahol ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ hodno-
tu v rámci prioritnej osi 2 hodnotu 39,8 miest (nárast oproti roku 2013 o 111,7 %, t.j. o 21 miest). Uka-
zovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami“ dosiahol hodnotu 106,5 (nárast 
oproti roku 2013 o 106,8 %, t.j. o 55 miest). V oboch prípadoch išlo o viac ako dvojnásobný nárast 
„Počtu vytvorených pracovných miest obsadených mužmi, ako aj ženami“. Pomer vytvorených pra-
covných miest predstavuje 21: 55 v prospech žien. 
 
Ukazovateľ počtu opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na užívanie výsledkov 
aktivít projektu osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie dosiahol v roku 2014 hodnotu 
61, čo je nárast o 9 opatrení oproti roku 2013 (nárast o 17,30 %). 
 
Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci OP na úrov-
ni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 
Tabuľka č. 45 
Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31. 12. 2014 

Územie NUTS 
III 

Počet za-
zmluvnených 
projektov cel-

kovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet zazmluv-
nených projek-

tov 
s príspevkom 

HP RP 

Výška zazmluv-
nených pro-
striedkov v € 

s príspevkom HP 
RP (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 

z celkového 
objemu za-

zmluvnených 
prostriedkov 

A B C* D E F=E/C 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 6 16 795 267,02 6 16 795 267,02 100,00 

Trenčiansky 2 3 809 333,47 2 3 809 333,47 100,00 

Nitriansky 8 33 775 588,08 7 32 362 653,97 95,82 

Žilinský 7 30 080 053,92 7 30 080 053,92 100,00 

Banskobystrický 16 50 041 443,66 13 45 595 331,75 88,52 

Prešovský 16 52 125 564,48 13 50 550 809,82 96,98 

Košický 9 44 022 056,81 6 38 057 407,94 86,45 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III 

1 6 168 802,80 0 0,00 0,00 

Spolu 65 238 282 520,44 54 217 250 857,89 91,17 

Zdroj: ITMS 
*hodnoty z tabuľky č. 10 a č.11 ( bez TP) 
 
V rámci OPZ bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 65 projektov v celkovej výške za EU zdroje 
238 282 520,44 EUR, z ktorých 54 (83 %) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných 
prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje za EU zdroje sumu 

                                                 
17

 Jeden prijímateľ nevykázal dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muži – ženy  
18

 Dvaja prijímatelia nevykázali dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muži – ženy 
19

 Jeden prijímateľ nevykázali dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muži – ženy 
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217 250 857,89 EUR, čo je 91,17 % zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP RP 
ku celkovému objemu zazmluvnených  prostriedkov za OPZ. 
 
Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou k HP RP zazmluvnených v rámci Ban-
skobystrického a Prešovského kraja (v obidvoch krajoch po 13 projektov). Nasledovali Nitriansky (7 
projektov s príspevkom o hodnote 32 362 653,97 EUR) a Žilinsky kraj (7 projektov s príspevkom 
o hodnote 30 080 053,92),  Trnavsky kraj (so 6 projektmi s príspevkom), Košický kraj (so 6 projektmi) 
a Trenčiansky kraj (s 2 projektmi). 
V rámci Bratislavského kraja neboli zazmluvnené žiadne projekty. 
 
Interná analýza implementácie HP RP v danom OP 
 
Pozitívom je nárast počtu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP oproti predchádzajúcemu 
monitorovanému obdobiu o 5 projektov (prírastok 10,2 %), čo predstavuje v objeme finančných pro-
striedkov sumu 2 004 646,33 € (zdroj EÚ, prírastok 0,92 % oproti predchádzajúcemu monitorovanému 
obdobiu). 
V rámci OPZ sa ako dvojsečná zbraň ukazuje ukazovateľ počtu vytvorených miest, ktorý bol plánova-
ný v počte 29 miest pre mužov a v rovnakom počte aj pre ženy. Plánované počty boli prekročené 
a pomer pracovných miest bol 340,5 : 123,8 v prospech žien u každej priority, čo na jednej strane 
prispieva k vyššej zamestnanosti žien (čelia vyššej nezamestnanosti ako muži), ale na strane druhej 
ukotvuje feminizáciu zdravotníctva. 
Medzi pozitíva OPZ patrí tvorba opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na uží-
vanie výsledkov aktivít projektu osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo môže pou-
kazovať na posun vo vnímaní potrieb špecifickej skupiny osôb s postihnutím (zníženou schopnosťou 
pohybu a orientácie), ktoré zdravotnícku starostlivosť potrebujú častejšie ako osoby bez postihnutia, 
ale nebola im z tohto dôvodu dostupná. 
Pomer osôb podľa pohlavia, ktorým bola v rámci implementovaných projektov poskytnutá zdravotná 
starostlivosť, preventívna prehliadka alebo preventívny výkon, sa pohybuje okolo 39 : 60 v prospech 
žien. Tento stav môže zapríčiňovať niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí to, že ženy žijú priemerne 
dlhšie ako muži a vyšší vek znamená väčšinou aj viac nemocí, že nízky príjem zhoršuje zdravotné 
problémy starších ľudí (priamy vzťah medzi chudobou a nemocí) a že tradičné rodové role muža ako 
silného a ženy ako slabej a krehkej osoby nútia ženy všímať si viac svojho zdravotného stavu. 
V prípade počtov hospitalizácie je už pomer mužov a žien vyrovnanejší (50 : 49 v prospech žien). 
Dôvodom môže byť fakt, že muži sa častejšie ako ženy ocitajú v pozícii účastníkov pouličného násilia 
alebo nehôd a havárií, či majú rizikovejšie povolanie, ktorých následkom je hospitalizácia. 
S ohľadom na regionálne rozdelenie zazmluvnených projektov je možné konštatovať, že najaktívnejší 
žiadatelia sú na Východnom a Strednom Slovensku (Prešovský a Banskobystrický kraj), ktoré majú 
najvyššiu koncentráciu rómskych osád. V prípade rómskej populácie sa vo zvýšenej koncentrácii vy-
skytujú negatívne javy ako zlý zdravotný stav, nízka zdravotnícka situácia, nevyhovujúce životné 
podmienky, vysoká miera nezamestnanosti a vysoká odkázanosť na sociálny systém, ktoré zvyšujú 
riziko zdravotných problémov alebo ich neriešenie. 
Zo všetkých krajov 3 z nich (Trnavský, Trenčiansky a Žilinský) majú 100 % projektov s príspevkom 
k HP RP, čo je veľmi pozitívnym faktom. 
 
Informovanie a publicita 
RO zabezpečil informovanie o HP RP nasledovným spôsobom: 
1. Potenciálni žiadatelia o poskytnutie NFP 
-  Informácie o HP RP sú zahrnuté v Príručke pre žiadateľa o NFP, 
- prílohou každej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je aktuálny SKI HP RP na PO              2007 – 
2013, 
- RO v sekcii HP, kategórii Rovnosť príležitostí uverejnil informačný text poskytnutý koordinátorom HP 
RP, Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ  
- na webovej stránke RO www.opz.health-sf.sk je v sekcii Užitočné linky, kategórii Internetové portály 
zverejnený link na  webovú stránku HP RP www.gender.gov.sk 
2. Odborní hodnotitelia 
- informácie o HP sú odborným hodnotiteľom poskytované pracovníkmi RO v rámci školenia pred za-
čiatkom hodnotiaceho procesu každej výzvy, 
- za účelom poskytnutia podrobnej inštrukcie odbornému hodnotiteľovi pre prideľovanie bodov jednot-
livým hodnotiacim kritériám je vypracovaná Inštrukcia pre hodnotiteľa,  
- odborní hodnotitelia majú k dispozícii aktuálny  SKI HP RP na PO 2007 – 2013. 

Príklady dobrej praxe 

http://www.opz.health-sf.sk/
http://www.gender.gov.sk/
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opatrenie 1.2 

názov projektu 
Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica 

prijímateľ pomoci Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 

celkové oprávnené 
výdavky 

26 439 701,47 EUR 

z toho EÚ zdroje 
(EFRR,ESF) 

22 473 746,25 EUR 

stručný opis projektu 

Predmetom realizácie projektu bola stavebná rekonštrukcia operačných sál, urgentné-
ho príjmu a centrálnej sterilizácie a zároveň do vybavenie týchto pracovísk špičkovou 
diagnostickou a operačnou zdravotníckou technikou. Cieľom projektu je prostredníc-
tvom rekonštrukcie infraštruktúry a modernizácie technologického vybavenia zvyšovať 
kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

popis príspevku 
k cieľom HP IS 

Projekt priamo prispieva k napĺňaniu Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. 
Pri návrhu bolo dbané na ekonomiku prevádzky a minimalizáciu energetických náro-
kov. Čiastkové bilancie sú uvedené v kapitolách príslušných špecializácií. Všetky novo 
navrhované konštrukcie a výplne otvorov obvodových plášťov riešených budov spĺňajú 
hodnoty koeficientu prestupu tepla podľa STN 73 05 40 - 2. V dokladovej časti doku-
mentácie je doložený energetický audit. Decentralizáciou prípravy tepla a teplej úžitko-
vej vody dochádza k výraznému skvalitneniu prenosu energie od zdrojov do miest 
spotreby. Tým sú eliminované úbytky a straty na trasách, čo má pozitívny vplyv v 
zmysle primárnych úspor energií. 

popis príspevku 
k cieľom HP RP 

Projekt je v súlade s horizontálnou prioritou Rovnosť príležitostí, ktorá bola zabezpe-
čená prostredníctvom inštalácie informačných a navádzacích tabúľ, bezbariérovosti 
priestorov a flexibilnejšieho prispôsobenia sa hendikepovaným občanom prostredníc-
tvom nových zariadení. 
Celková projektová realizácia je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a 
predchádzaniu diskriminácie. Stavebno-technické riešenie je nad rámec legislatívy SR 
a EÚ v príslušnej oblasti. Uvedené opatrenia boli zostavené tak, aby ich prínos bol nad 
rámec minimálnych požiadaviek definovaných v príslušnej legislatíve. 

plnenie hodnôt vybra-
ných indikátorov 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Zníženie energetickej náročnosti 
budov využívaných podporeným 
zariadením (kWh/m

2
) 

103,66 65,88 58 

Počet lôžok, ktoré sú prevádzko-
vané v rámci zmodernizovanej 
infraštruktúry 

0 18 18 

Celková plocha nových objektov 
(m

2
) 

0 5 629 5 629 

Počet zriadených prípojok do 
WAN (internet) 

0 11 568 11 568 

Zateplená plocha (m
2
) 0 12 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred začiatkom realizácie aktivít projektu 
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Po ukončení realizácie aktivít projektu 

 

   

   

         

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii HP RP v danom OP a opatrenia na ich preko-
nanie 
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RO pre OPZ neidentifikoval problémy spojené s implementáciou tejto HP.  
 
Koordinátor HP RP vníma ako rizikový príspevok k vyrovnávaniu rodových rozdielov v participácii 
mužov a žien na trhu práce (cieľ SI HP RP) vzhľadom na plnenie ukazovateľov počtu vytvorených 
pracovných miest pre mužov a ženy. Pomer týchto miest sa pohybuje okolo 21 : 55 v prospech žien, 
a preto neprispieva k vyrovnávaniu rodových rozdielov mužov a žien na trhu práce, ak rodovým roz-
dielom rozumieme aj horizontálnu segregáciu pracovného trhu, s ktorou je spojené nižšie odmeňova-
nie feminizovaných pracovných odvetví, medzi ktoré patrí aj zdravotníctvo. 
 

3.5 Realizácia HP RP v OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni 
OP a prioritných osí k 31.12.2014 

 
Tabuľka č. 46 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 
31. 12. 2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Prioritná os 
Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projek-

tov celkovo  
v € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov 

projektov 
s príspevkom 
k HP RP v € 
(zdroje EÚ) 

1 - Inovácie a rast kon-
kurencieschopnosti 

1 171 1 117 538 925 097,30 524 029 209,51 

2 – Energetika 463 77 157 310 773,07 75 893 643,70 

3 - Cestovný ruch 200 200 154 452 861,02 153 940 025,22 

Projekty nezaradené do 
NUTS III 

93 0 118 765 768,16 0,00 

Spolu za OP 1 927 1 394 969 454 499,55 753 862 878,43 

Zdroj: Výročná správa OP KaHR za rok 2014 
 
V sledovanom období OP KaHR prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 

1394 zazmluvnených projektov v hodnote 753 862 878,43 EUR (EÚ zdroje) v rámci všetkých rele-

vantných prioritných osí. Z celkového počtu projektov prispievalo k HP RP 72,34% projektov. Najviac 

projektov s príspevkom k HP RP bolo k 31.12.2014 zazmluvnených v rámci prioritnej osi 1 zameranej 

na inovácie a rast konkurencieschopnosti, spolu 1117 projektov (95,38% z počtu projektov v danej 

prioritnej osi) s príspevkom k HP RP v celkovej hodnote 524 029 209,51 EUR. V rámci prioritnej osi 2, 

ktorá sa zameriava na energetiku, prispievalo k plneniu cieľov HP RP celkovo 77 projektov (16,63%) 

v hodnote 75 893 643,70 EUR. V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na cestovný ruch prispie-

valo k plneniu cieľov HP RP svojou implementáciou celkovo 200 projektov (100% v danej prioritnej 

osi) v hodnote 153 940 025,22 EUR (EÚ zdroje). Prehľad údajov o počte projektov k 31.12.2014 za-

zmluvnených v rámci OP KaHR s príspevkom k HP RP je uvedený v tabuľke č. 1. 
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2.1 Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP
19

 

 

Tabuľka č. 47 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP KaHR k 31. 12.2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 
s príspevkom k 
rovnosti príleži-
tostí (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 87 279 395 470 437
20

 
1 

394 
N/A 1 394 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
mužmi (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 141 671 
1 

127 
1 271 

1 
633 

N/A 1 633 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
9 

820 
9 820 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
ženami (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 116 466 857 1 256 
1 

610 
N/A 1 610 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4 

380 
4 380 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj:  Výročná správa OP KaHR za rok 2014 
 

OPKaHR k hlavnému cieľu HP RP, ktorým je podľa kapitoly 4.3.5 NSRR „Zabezpečiť rovnosť príleži-

tostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ prispieva prostredníctvom sledo-

vania a napĺňania špecifických cieľov zadefinovaných v SKI HP RP. 

V rámci OPKaHR je momentálne realizovaných 1394 projektov s príspevkom k HP RP. Počet projek-

tov s príspevkom k rovnosti príležitostí bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne viazané projekty 

všade tam, kde projekt prispieval k cieľom HP RP. Za účelom reálneho porovnania, koľko projektov 

prispelo k naplneniu ukazovateľov HP RP (teda koľko ukončených projektov OP prispelo k vytvoreniu 

pracovných miest v rozdelení muži / ženy), je údaj zhodný s úrovňou OP, resp. jeho prioritných osí, a 

preto je oproti predchádzajúcemu obdobiu navýšený o 957 projektov.  

Ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ v sledovanom období 

nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných ukazovateľov. 

Z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že k 31.12. 2014 bolo 

novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 1 610 (nárast o 354 oproti minulému roku) a 1 

633 mužov (nárast o 362 oproti minulému roku), podiel žien na celkovom počte novovytvorených pra-

covných miest bol teda 49,64%. Celkový prehľad je uvedený v tabuľke č. 2. 

 

 

 

 

                                                 
19 

Údaje za novovytvorené pracovné miesta sú zhodné úrovňou OP KaHR, resp. jeho prioritných osí; t. j. nezohľadňujú len údaje 
z projektov, v rámci ktorých je deklarovaný príspevok k HP RP. 

Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijí-
mateľa.

 

20 
Údaj bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne viazané projekty všade tam, kde projekt prispieval k cieľom HP RP. Za 

účelom reálneho porovnania, koľko projektov prispelo k naplneniu ukazovateľov HP RP (teda koľko ukončených projektov OP 
prispelo k vytvoreniu pracovných miest v rozdelení muži / ženy), je údaj zhodný s úrovňou OP, resp. jeho prioritných osí, a preto 
je oproti predchádzajúcemu obdobiu znížený. 
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2.2 Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 

 

OP KaHR v rámci všetkých prioritných prispieva k dosiahnutiu horizontálnych cieľov RP. Jej cieľom je 

zabezpečiť RP pre všetkých a predchádzať tak všetkým formám diskriminácie pri každej výzve, pri 

každom projekte OP KaHR. Napriek tomu, že prioritou OP KaHR nie je vytvárať podmienky na zabez-

pečenie rodovej rovnosti, na úrovni OP pomerom 50 % vytvorených miest pre ženy (1 610 miest) : 50 

% vytvorených miest pre mužov (1 633 miest) zatiaľ optimálne prispieva k jej naplneniu. Na úrovni 

jednotlivých prioritných osí sú pomery odrazom ich charakteru (napr. v cestovnom ruchu prevažuje 

počet žien, nakoľko ide o poskytované služby napr. v zrekonštruovaných zariadeniach cestovného 

ruchu). OP KaHR taktiež významne prispieva k podpore znevýhodnených skupín obyvateľstva, keďže 

v rámci tohto programu už bolo na tento účel vytvorených 171 miest a v zmysle uzatvorených zmlúv o 

NFP sa počíta s podporou zatiaľ cca 1 158 pracovných miest vytvorených na tento účel. 

Realizácia HP RP je zvlášť vykazovaná vo Výročnej správe OP KaHR, ako aj vo Výročnej správe 

NSRR. 

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
 
Tabuľka č. 48 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2014 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 
s príspevkom 
k RP (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 30 222 273 343 322
21

 1 117 N/A 1 117 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projek-
tov s príspev-
kom k RP (mil. 
EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 33,56 189,10 223,59 325,17 328,54 1 200,02 N/A 1 200,02 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovytvo-
rených pracov-
ných miest obsa-
dených ženami 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 34 253 587 824 1 094 N/A 1 094 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 275 2 275 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovytvo-
rených pracov-
ných miest obsa-
dených mužmi 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 72 504 930 1 003 1 306 N/A 1 306 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 590 7 590 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest pre znevý-
hodnené skupiny 
v dôsledku reali-
zácie projektu 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 13 50 84 106 145 N/A 145 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101 101 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj:  Výročná správa OP KaHR za rok 2014 
 
V prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti si prijímatelia vybrali v 1 117 projektoch s 

príspevkom k cieľom HP RP ukazovatele pri ktorých je možné sledovať cieľové hodnoty stanovené 

prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2014. V rámci ukazovateľa „Počet novovytvore-

ných pracovných miest obsadených ženami“ bola dosiahnutá hodnota 1 094 a u mužov v rámci toho 

istého ukazovateľa je celková dosiahnutá hodnota 1 306. Ďalej, čo sa týka ukazovateľa „Počet vytvo-

                                                 
21

 Údaj bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne viazané projekty všade tam, kde projekt prispieval k cieľom HP RP. Za 
účelom reálneho porovnania, koľko projektov prispelo k naplneniu ukazovateľov HP RP (teda koľko ukončených projektov 
prioritnej osi 1 prispelo k vytvoreniu pracovných miest v rozdelení muži / ženy), je údaj zhodný s úrovňou prioritnej osi 1, a preto 
je oproti predchádzajúcemu obdobiu znížený. 
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rených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu“ bola dosiahnutá 

hodnota za rok 2014 počet 145.  

Prioritná os 2 – Energetika 
 
Tabuľka č. 49 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2014 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov s 
príspevkom k RP 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 8 17 63 63 36
22

 77 N/A 77 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
s príspevkom 
k RP (mil. EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14,26 28,05 141,99 141,99 93,59
23

 197,94 N/A 197,94 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovytvo-
rených pracov-
ných miest obsa-
dených ženami 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3 14 25 59 67 N/A 67 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovytvo-
rených pracov-
ných miest obsa-
dených mužmi 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 26 38 26 43 N/A 43 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
pre znevýhodnené 
skupiny v dôsledku 
realizácie projektu 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 4 7 5 10 N/A 10 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: Výročná správa OP KaHR za rok 2014 
 
Na úrovni prioritnej osi 2 – „Energetika“ bol k 31.12.2014 meraný počet projektov s príspevkom k HP 

RP 77 projektov, čo je o 41 projektov viac, ako za rok 2013.  

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
 
Tabuľka č. 50 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3 k 31.12.2014 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov s 
príspevkom k RP 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 49 40 59 64 75
24

 200 N/A 200 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
s príspevkom 
k RP (mil. EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 114,95 16,20 40,59 151,80 176,89 378,96 N/A 378,96 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novovytvo-
rených pracov-
ných miest obsa-
dených ženami 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 79 199 245 373 449 N/A 449 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 055 2 055 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

                                                 
22 

Údaj bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne viazané projekty všade tam, kde projekt prispieval k cieľom HP RP. Za 
účelom reálneho porovnania, koľko projektov prispelo k naplneniu ukazovateľov HP RP (teda koľko ukončených projektov 
prioritnej osi 2 prispelo k vytvoreniu pracovných miest v rozdelení muži / ženy), je údaj zhodný s úrovňou prioritnej osi 2, a preto 
je oproti predchádzajúcemu obdobiu znížený. 

23 
Hodnota znížená v zmysle predchádzajúcej poznámky. 

24 Údaj bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne viazané projekty všade tam, kde projekt prispieval k cieľom HP RP. Za 
účelom reálneho porovnania, koľko projektov prispelo k naplneniu ukazovateľov HP RP (teda koľko ukončených projektov 
prioritnej osi 3 prispelo k vytvoreniu pracovných miest v rozdelení muži / ženy), je údaj zhodný s úrovňou prioritnej osi 3. 
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Počet novovytvo-
rených pracov-
ných miest obsa-
dených mužmi 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 64 141 159 242 284 N/A 284 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 880 1 880 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
pre znevýhodnené 
skupiny 
v dôsledku reali-
zácie projektu 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 8 8 12 16 N/A 16 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: Výročná správa OP KaHR za rok 2014 
 
Na úrovni prioritnej osi 3 – „Cestovný ruch“ bol k 31.12.2014 meraný počet projektov s príspevkom 

k HP RP 200 projektov, čo je o 125 projektov viacej, ako za rok 2013.  

Hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov boli na konci roka vyššie ako v roku 2013 a to „Počet 

novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ stúpol na hodnotu 449, čo je o 76 viac ako 

za rok 2013. Podobne aj počet mužov v rámci rovnakého ukazovateľa stúpol o 42 na počet 284. „Po-

čet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu“ dosiahol 

hodnotu 16. Celkový prehľad vývoja hodnôt merateľných ukazovateľov za danú prioritnú os prezentuje 

tabuľka č. 50. 

2.4 Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v 
rámci OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 
Tabuľka č. 51 
Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31.12.2014 

Územie  
NUTS lII 

Počet 
zmluvne 

viazaných 
projektov 
celkovo 

Celková výška 
zmluvne viaza-
ných prostried-
kov v EUR  (EÚ 

zdroje) 

Počet zmluv-
ne viazaných 

projektov 
s príspevkom 

HP RP 

Výška zmluvne 
viazaných pro-

striedkov v EUR 
s príspevkom HP 
RP (EÚ zdroje) 

% zmluvného 
viazania k HP 

RP z celkového 
objemu zmluv-
ne viazaných 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 0 0,00 0 0,00 0,00 

Trnavský 178 75 545 889,61 127 61 255 601,76 81,08% 

Trenčiansky 220 87 894 475,78 164 76 564 914,50 87,11% 

Nitriansky 242 129 060 400,33 170 117 137 194,44 90,76% 

Žilinský 317 113 992 948,24 247 98 433 734,10 86,35% 

Banskobystrický 297 165 188 638,92 237 146 766 315,08 88,85% 

Prešovský 364 190 705 644,44 280 173 170 583,20 90,81% 

Košický 216 88 300 734,07 169 80 534 535,35 91,20% 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III 

93 
118 765 768,16 0 0 

0,00% 

Spolu 1 927 969 454 499,55 1 394 753 862 878,43 77,76% 

Zdroj: Výročná správa OP KaHR za rok 2014 
Poznámky: 

Výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP - je uvedená celá výška zazmluvnenia za zdroj 

EÚ aj pri projektoch, ktoré majú v ITMS stanovené ukazovatele vo vzťahu k viacerým HP. Do výšky 

zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie projekty, ktoré majú v ITMS de-

finovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP RP najviac zazmluvnené v Prešovskom kraji 

(280, 20,08%), ďalej Žilinskom (247, 17,72%), Banskobystrickom (237, 17%) a najmenej v Trnavskom 

(127, 9,1%) a žiadny v Bratislavskom regióne. Celkové rozdelenie podľa lokalizácie podľa NUTS III 

zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP RP za OP KaHR je uvedený v tabuľke č. 51. 
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Interné hodnotenie analýza implementácie HP RP v danom OP  
 

Príspevok OP KaHR k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

Podiel projektov s príspevkom k cieľom HP RP je za OP KaHR 72,34%. 
Pozitívom je podiel pohlaví na novovytvorených pracovných miestach, ktorý bol 49,64% z pohľadu 
počtu zamestnaných žien.  
Negatívom je, že z pohľadu lokalizácie projektov podľa NUTS III, v Bratislavskom regióne neboli reali-
zované žiadne projekty s príspevkom k HP RP. 
 

Implementácia 

RO poskytuje podrobnejšie informácie žiadateľov a prijímateľov o HP RP, jej cieľoch, hodnotení HP 
RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť príležitostí do projektov 
v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na stránke MH SR, kde je uvedený odkaz 
na Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ, ako aj na portál 
www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, SORO a odborní hodnotitelia sa pri implementácií, monitoro-
vaní, hodnotení OP riadia Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
v štrukturálnych fondoch. 

 

3.6 Realizácia HP RP v Regionálnom operačnom programe 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014 
 
Tabuľka 52 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 
31. 12. 2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov prioritnej osi 
Počet projek-
tov celkovo 

Počet pro-
jektov s 

príspevkom 
k cieľom HP 

RP 

Objem finančných 
prostriedkov pro-
jektov celkovo v 
EUR (zdroje EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov projek-
tov s príspevkom k 
HP RP v EUR (zdro-

je EÚ) 

1. Infraštruktúra vzdelávania 781 620 544 241 760,3 426 596 172,3 

2. Infraštruktúra sociálnych 
služieb,  sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately   

183 178 175 596 781,8 174 300 143,2 

3. Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného 
ruchu 

150 134 128 142 944,33 124 778 247,59 

4. Regenerácia sídiel 889 748 441 453 577,5 389 607 345,4 

Spolu za ROP 2003 1680 12 39 185 466,8 1 289 435 063,93 

Zdroj: RO pre ROP, 2015 

 

 

 

 

 

 

http://www.gender.gov.sk/
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Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Tabuľka č. 53 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2014 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Hodnota projektov 
s príspevkom k 
rovnosti príležitostí 
(mil. EUR)

 25
 

(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192,79  915,35  1045,18 1063,15 
1069,8

4  
1390,8

4 
N/A 1390,84 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120,00 120,00 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
s príspevkom k 
rovnosti príležitostí  
(počet)

 26
 

(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 276  1273 1520 1 533 1560 1662 N/A 1662 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 

27
 

(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 895 1078 1070 1095 1178 N/A 1178 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 

28
 

(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 639,66 749,27 754,12 896,01 906,77 N/A 906,77 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150,00 150,00 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 198 221 N/A 221 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 495 495 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených žena-
mi (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 245 285 N/A 285 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2015 

 
 
 
 
 

 

                                                 
25 Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu. 

26
 Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

27
Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu 

s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo 

zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

28 Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu 

s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 
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4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizon-

tálnej priority Rovnosť príležitostí 

Tabuľka č. 54 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2014 

Ukazovateľ 
200

7 
200
8 

2009 2010 2011 
201

2 
201

3 
2014 2015 

Cel-
kom 

komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 
 

Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
vzdelávacej in-
fraštruktúry dotý-
kajúcej sa prob-
lematiky rovnosti 
príležitostí (mil. 
EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 192, 79 417, 27 433,07 
426,
90 

426,
65 

426,6
5 

N/A 426,65 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
502,89 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70,00 70,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej in-
fraštruktúry dotý-
kajúcej sa prob-
lematiky rovnosti 
príležitostí  (po-
čet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 271 595 625 622 620 620 N/A 620 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projek-
tov zameraných 
na debarierizáciu 
zariadení vzdelá-
vacej infraštruk-
túry (mil. EUR)

  

(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0  157, 87 163,2 
154,
12 

154,
10 

154,1
0 

N/A 154,10 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet debarieri-
zovaných zaria-
dení vzdelávacej 
infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0  231 247 240 240                                    240 N/A 240 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 19 51 166 171 N/A 171 

Údaj na 
základe  
ukončených 
projektov, 
ktorým bola 
k 31.12.201
4 schválená 
aspoň 1 
následná 
monitorova-
cia správa. 
Deklarova-
ná hodnota 
z celkového 
počtu ukon-
čených 
projektov 
k 31.12.201
4 predsta-
vuje 243. 

Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
288. Vyka-

zovanie 
plnenia 
deklarova-
ných hodnôt 
je predme-
tom násled-
ných moni-
torovacích 
správ pro-
jektov. 
288.  

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 9 37 110 107 118 N/A 118 

Údaj na 
základe  
ukončených 
projektov, 
ktorým bola 
k 31.12.201
4 schválená 
aspoň 1 
následná 
monitorova-
cia správa. 
Deklarova-
ná hodnota 
z celkového 
počtu ukon-
čených 
projektov 
k 31.12.201
4 predsta-
vuje 236. 

Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
436. Vyka-

zovanie 
plnenia 
deklarova-
ných hodnôt 
je predme-
tom násled-
ných moni-
torovacích 
správ 
jek-

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1  

Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
sociálnej infra-
štruktúry dotýka-
júcich sa proble-
matiky rovnosti 
príležitostí (mil. 
EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 156, 26 
162,67 

 
156,
45 

167,
34 

167,3
4 

N/A 
167,34 

 

  
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30,00 30,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
sociálnej infra-
štruktúry dotýka-

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 122 123 123 178 178 N/A 178 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  
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júcich sa proble-
matiky rovnosti 
príležitostí (po-
čet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projek-
tov zameraných 
na debarierizáciu 
zariadení sociál-
nej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 154,58 161,00 
151,
29 

162,
79 

163,9
7 

N/A 163,97 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet debarieri-
zovaných zaria-
dení sociálnej 
infraštruktúry 
(počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 120 121 118 156 165 N/A 156 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 29 44 N/A 44 

Deklarova-
ná hodnota 
z celkového 
počtu ukon-
čených 
projektov k 
31.12.2014. 
Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
381. Vyka-
zovanie 
plnenia 
deklarova-
ných hodnôt 
je predme-
tom násled-
ných moni-
torovacích 
správ 
jek-
tov.projekto
v do 
31.12.2012 
predstavuje 
374. Vyka-
zovanie 
plnenia 
deklarova-
ných hodnôt 
je predme-
tom násled-
ných moni-
torovacích 
správ pro-
jektov 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 130  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 134 159 N/A 159 

Deklarova-
ná hodnota 
z celkového 
počtu ukon-
čených 
projektov k 
31.12.2014. 
Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
1 311.  Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1  
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Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
kultúrnej infra-
štruktúry dotýka-
júcich sa proble-
matiky rovnosti 
príležitostí (mil. 
EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 47, 94 
62,2

6 
59,1

2 
55,9

8 
118,1 N/A 118,1 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,00 17,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
kultúrnej infra-
štruktúry dotýka-
júcich  sa prob-
lematiky rovnosti 
príležitostí (po-
čet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 40 51 52 49 89 N/A 89 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projek-
tov zameraných 
na debarierizáciu 
zariadení kultúr-
nej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 33,32 
44,9

2 
41,0

1 
40,8

9 
49,37 N/A 49,37 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,00 12,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet debarieri-
zovaných zaria-
dení kultúrnej 
infraštruktúry 
(počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 28 37 37 36 44 N/A 44 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 3 6 N/A 6 

Deklarova-
ná hodnota 
na základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
43 pracov-
ných miest. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 4 8 N/A 8 

Deklarova-
ná hodnota 
na základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
44 pracov-
ných miest. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2  

Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ru-
chu dotýkajúcich  
sa problematiky 
rovnosti príleži-
tostí  (mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 
7,02

7 
6,73 6,68 6,68 N/A 6,68 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ru-
chu dotýkajúcej 
sa problematiky 
rovnosti príleži-
tostí (počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 48 48 45 45 N/A 45 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ru-
chu, ktoré sú 
zamerané na 
debarierizáciu 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet debarieri-
zovaných zaria-
dení kultúrnej 
infraštruktúry 
(počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
16. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
22 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1  

Hodnota projek-
tov regenerácie 
sídel, ktoré sú 
zamerané na 
debarierizáciu 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 266,71 
341,
56 

324,
28 

339,
49 

349,8
1 

N/A 349,81 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,00 50,00 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
regenerácie 
sídel, ktoré sú 
zamerané na 
debarierizáciu 
(počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 438 567 585 585 599 N/A 599 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2  

Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných 
služieb, ktoré sú 
zamerané na 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 1,07 27,18 38,6 
32,0

2 
38,1

1 
38,11 N/A 38,11 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,00 4,00 
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debarierizáciu 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet debarieri-
zovaných zaria-
dení infraštruktú-
ry nekomerčných 
záchranných 
služieb (počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 5 78 106 96 113 113 N/A 113 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1 

Hodnota projek-
tov zhodnotenia 
kultúrnej infra-
štruktúry dotýka-
júcich sa proble-
matiky rovnosti 
príležitostí (mil. 
EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 
52,3

2 
52,3

2 
52,32 N/A 52,32 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
kultúrnej infra-
štruktúry dotýka-
júcich  sa prob-
lematiky rovnosti 
príležitostí (po-
čet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 18 18 18 N/A 18 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projek-
tov zameraných 
na debarierizáciu 
zariadení kultúr-
nej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 
51,4

1 
51,4

1 
51,41 N/A 51,41 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet debarieri-
zovaných zaria-
dení kultúrnej 
infraštruktúry 
(počet) 
(na základe 
počtu zazmluv-
nených projek-
tov) 
(Výstup) 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 17 17 17 N/A 17 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
25 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracovných 
miest obsade-
ných ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Deklarova-
ný počet na 
základe 
údajov zo 
zazmluvne-
ných projek-
tov do 
31.12.2014 
predstavuje 
28 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2015 
 

 

Prioritná os 1  

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruk-
túry vzdelávania. 

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 171 
pracovných miest obsadených mužmi a 118 pracovných miest obsadených ženami. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, 
ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých 
projektov.  

Prioritná os 2  

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným 
zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia 
sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 44 
pracovných miest obsadených mužmi a 159 pracovných miest obsadených ženami.  

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, 
ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých 
projektov.  

Prioritná os 3  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevažne na realizáciu in-
vestičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepo-
vaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 3  
pracovných miest obsadených mužmi a 4 pracovné miesta obsadené ženami, k čomu prispievajú aj 
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neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné 
ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynu-
tí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
 
Prioritná os 4  

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu inves-
tičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepova-
ných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným a modernizovaným zaria-
deniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb. 

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnených 599 projektov s  prí-
spevkom k HP RP v oblasti debarierizácie. 
 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP  vytvorené 
optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. 

Prioritná os 7  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 7 ROP je zameraná prevažne na realizáciu in-
vestičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepo-
vaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 7 ROP v roku 2013 neboli vytvorené nové pracovné miesta. Vzhľadom na sku-
točnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude 
možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
 
Tabuľka č. 55 
Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2014 

Územie NUTS 
III 

Počet zazmluv-
nených projek-
tov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov 
v EUR (EU 
zdroje) 

Počet zazmluv-
nených projek-
tov 
s príspevkom 
HP RP 

Výška zazmluv-
nených pro-
striedkov  v 
EUR 
s príspevkom 
HP RP (EU 
zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 
z celkového 
objemu za-
zmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Trnavský 212 170 924 944,6 166 131 048 605 76,67 

Trenčiansky 207 185 568 256,8 173 154 501 568,9 80,50 

Nitriansky 308 233 740 691,5 254 179 310 220,7 76,71 

Žilinský 303 254 420 858,4 268 214 488 204,7 84,30 

Banskobys-
trický 

280 207 227 769,2 215 158 308 234,5 76,39 

Prešovský 471 340 395 589,5 316 242 192 549,7 71,15 

Košický 315 273 232 590,5 250 250 292 239,7 91,60 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III 

21 
 

62 249 679,82 20  60 693 430 97,50 

Spolu 2117 
1 727 760 380,3

2 
1662 1 390 835 053,2 80,50 

Zdroj: RO pre ROP,2015 

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne: 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: 

- ciele 1.1  (zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu; zníženie 
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a 

- ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života; zníženie rozdielu v 
miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4, 
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- ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí: 

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanost-
nej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti ľudí so 
zdravotným postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4. 

V roku 2014 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov 
s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach, z kvantitatívneho hľadiska 
v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 1. 

3.7 Realizácia HP RP v OP Doprava 

 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014 
 
Tabuľka č. 56 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OPD a PO k 31.12.2014 

Prioritná os 
Počet projek-
tov celkovo 

Počet projek-
tov 

s príspevkom 
k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
celkovo v EUR (zdroje 

EÚ) 

Objem finančných pro-
striedkov projektov 

s príspevkom k HP RP 
v EUR (zdroje EÚ) 

Prioritná os 1 13 7 958 275 191,42 822 921 376,76 

Prioritná os 2 16 0 1 010 162 812,98 0,00 

Prioritná os 3 5 0 15 939 547,40 0,00 

Prioritná os 4 27 9 490 674 967,13 455 632 830,13 

Prioritná os 5 32 0 869 538 128,98 0,00 

Prioritná os 6 1 1 88 510 567,00 88 510 567,00 

Spolu 94 17 3 433 101 214,91 1 367 064 773,89 

Zdroj:  VS OP D za rok 2014 
 
K cieľom HP RP prispievajú prioritné osi OP Doprava č. 1, 4, 6. Oprávnenými žiadateľmi o NFP pre 
jednotlivé prioritné osi k cieľom HP RP sú nasledovné subjekty: 

 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre prioritnú os 1, 

 Mesto Bratislava, Mesto Košice, Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) pre 
prioritnú os 4, 

 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) pre prioritnú os 6. 

K 31.12.2014 bolo v rámci OP Doprava zazmluvnených 17 projektov s príspevkom k HP RP (z toho v 

realizácii 15 projektov s príspevkom k HP RP), čo predstavuje 18,08 % zo všetkých zazmluvnených 

projektov OPD (94 projektov). Objem vynaložených finančných prostriedkov (EÚ zdroje) na projekty s 

príspevkom k HP RP bol 1 367 064 773,89 Eur, čo predstavuje 39,82 % z celkového objemu za-

zmluvnených prostriedkov na projekty. 

Na úrovni prioritných osí OP Doprava bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 17 projektov s príspevkom 

k HP RP z 94 zazmluvnených projektov OP Doprava. Z toho EK schválila 7 projektov v rámci PO 1, 

PO 4 a PO 6, ktoré prispievajú k HP RP. 

 
2.2. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 57 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP D k 31. 12. 2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet projektov 
prispievajúcich k 
rovnosti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 5 5 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 

Východisko 0 NA NA NA NA NA 

Hodnota projektov 
prispievajúcich 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
590 941 

399 
590 941 399 590 941 399 
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k rovnosti príležitostí 
(mil. Eur) 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA 

Východisko 0 NA NA NA NA NA 

Počet prvkov za-
bezpečujúcich bez-
pečný alebo bezba-
riérový prístup k 
výsledkom projektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 23 23 235 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA 

Hodnota prvkov 
zabezpečujúcich 
bezpečný alebo 
bezbariérový prístup 
k výsledkom projek-
tu (Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 2 087 600 2 087 600 17 429 017 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA 

Zdroj: VS OP D za rok 2014 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 57 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP D k 31.12.2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 
prispievajúcich k 
rovnosti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

10 17 NA 17 

Cieľ NA NA NA NA 

Východisko NA NA NA 0 

Hodnota projektov 
prispievajúcich 
k rovnosti príležitostí 
(mil. Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

1 096 130 488 1 367 064 774 NA 1 367 064 774 

Cieľ  NA NA NA 0 

Východisko NA NA NA 0 

Počet prvkov za-
bezpečujúcich bez-
pečný alebo bezba-
riérový prístup k 
výsledkom projektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

470 1 329 NA 1 329 

Cieľ  NA NA NA 2 982 

Východisko 
NA NA NA 0 

Hodnota prvkov 
zabezpečujúcich 
bezpečný alebo 
bezbariérový prístup 
k výsledkom projek-
tu (Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

155 444 935 53 364 133 NA 53 364 133 

Cieľ  NA NA NA 338 535 465 

Východisko 
NA NA NA 0 

Zdroj: VS OP D za rok 2014 
 

Tabuľka č. 58 

Prehľad vyhodnotenia stavu implementácie projektov na úrovni OP D, ktoré prispievajú k HP 

RP k 31.12.2014 

P. č. Názov projektu 
Prioritná 

os 
Zazmluvnená suma 

(zdroje EÚ) 
Stav implementá-

cie projektu 

1. Žilina - Krásno nad Kysucou PO 1 85 877 364,05 riadne ukončený 

2. 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom 
- Zlatovce 

PO 1 195 154 622,90 
stavebne ukonče-

ný 

3. 
Modernizácia železničnej trate Trenčianska Teplá - 
Beluša 

PO 1 196 468 579,25 
stavebne ukonče-

ný 

4. 
Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou 
mobilitou k službám OŽD 

PO 1 621 983,39 v realizácii 

5. Modernizácia železničnej trate Beluša - Púchov PO 1 84 318 684,37 v realizácii 

6. 
Modernizácia železničnej trate Zlatovce – Trenčianska 
Teplá 

PO 1 205 353 842,71 v realizácii 

7. Modernizácia železničnej trate Považská Teplá - Žilina PO 1 55 126 300,09 v realizácii 

8. Mobilné prostriedky pre IDS PO 4 132 728 679,21 v realizácii 

9. DPB, obnova vozového parku trolejbusov v BA PO 4 49 199 408,77 v realizácii 

10. DPB, obnova vozového parku električiek PO 4 93 145 125,00 v realizácii 

11. Obnova vozového parku električiek v Košiciach PO 4 32 761 890,00 v realizácii 

12. NS MHD, Šafárikovo nám.- Bosákova ulica, realizácia PO 4 62 983 886,50 v realizácii 

13. Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži PO 4 11 384 547,41 v realizácii 

14. Stavby IKD Košice PO 4 36 550 000,00 v realizácii 

15.  TIOP Moldava n/Bodvou, realizácia PO 4 5 235 655,47 v realizácii 



129 

 

16. 
Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú 
osobnú dopravu v rámci IDS 

PO 4 31 643 637,77 v realizácii 

17. Projekt obnovy ŽKV ZSSK PO 6 88 510 567,00 riadne ukončený 

 SPOLU - 1 367 064 773,89 - 

Zdroj: VS OP D za rok 2014 
 

 K sledovanému obdobiu boli riadne ukončené 2 projekty: 

 

Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou 

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a železničnej prevádzky, zvýšenie kultúry cesto-
vania zriadením nových podchodov a nástupíšť s bezbariérovým prístupom pre cestujúcich 
so zníženou schopnosťou mobility, efektívnejšie riadenie dopravy, zníženie negatívnych dopadov na 
životné prostredie pozdĺž železničnej trate (vybudovaním protihlukových opatrení, podpora ekologic-
kejšieho druhu dopravy) a zvýšenie kapacity železničnej dopravnej cesty. 

Realizácia projektu bola spustená dňa 06.06.2008. Práce na jednotlivých stavebných objektoch 
a prevádzkových súboroch boli realizované podľa harmonogramu výstavby, pričom do predčasného 
užívania boli odovzdané všetky zmodernizované úseky, a to železničné stanice Krásno nad Kysucou 
a Kysucké Nové Mestom a medzistaničné úseky Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou a Žilina 
– Kysucké Nové Mesto. V rámci modernizácie bolo okrem nových koľají (traťových a staničných) vy-
budované i nové trakčné vedenie, oznamovacia a zabezpečovacia technika. Pre cestujúcich boli vy-
budované nové nástupištné hrany spolu s moderným informačným systémom, rovnako tak bezbarié-
rový podchod pre cestujúcich. V rámci zmiernenia dopadov železničnej prevádzky na okolie boli 
v celom úseku vybudované protihlukové bariéry. V jednotlivých úsekoch boli ukončené práce 
na koľajovom zvršku. 
 
K 31.12.2014 projekt bol riadne ukončený a vo februári 2012 prebehlo i jeho slávnostné ukončenie. 
V rámci projektu sa zmodernizovalo 18,922 km dvojkoľajnej železničnej trate. V rámci projektu sa 
vybudovalo 59 prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup s celkovou hod-
notou 2 787 534 Eur. 

Projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel ZSSK, a. s. pre prímestskú a medzire-
gionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR 

Projekt bol schválený Rozhodnutím K(2010) 4969 zo dňa 15.07.2010. Náklady na realizáciu tohto 
projektu, ktoré sú oprávnené na financovanie z OPD (zdroje EÚ a štátny rozpočet) predstavujú sumu 
177 021 134 Eur. Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia predstavuje tento projekt podiel 2,76 % na 
celkovej alokácii OPD, resp. 100 % na alokácii prioritnej osi. 

Cieľom projektu je zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb železničnej osob-
nej dopravy prostredníctvom modernizácie parku železničných koľajových vozidiel. Projekt zahŕňa 
nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek, nákup 10 ks vozidiel prímestských poschodových 
jednotiek Push-Pull, úprava 10 ks elektrických HDV radu 263, nákup 2 ks elektrických viacsystémo-
vých HDV, nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek.  

Vozidlá pre železničnú dopravu obstarané v rámci projektu budú k dispozícii pre širokú verejnosť, pre 
všetkých obyvateľov a návštevníkov dotknutých regiónov bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania, rasy, 
náboženstva, politickej príslušnosti, majetku a sociálneho postavenia, či zdravotného postihnutia. ŽKV 
sú konštrukčne riešené ako bezbariérové, nástupné plochy sú prispôsobené i pre občanov 
s obmedzenou mobilitou a zdravotné postihnuté osoby. 

K 31.12.2014 bolo do prevádzky odovzdaných spolu 32 nových vlakových súprav, čo predstavuje 
100 % z celkového plánovaného počtu jednotiek, ktoré sú prevádzkované na území Trenčianskeho, 
Žilinského, Košického a Prešovského VÚC. Do prevádzky boli nasadené aj 10 ks jednotiek Push/Pull 
jazdiacich na trasách Nové Zámky – Bratislava – Kúty, Bratislava – Trnava a na Východnom Sloven-
sku boli odovzdané do prevádzky 12 ucelené diesel – motorové jednotky. V rámci projektu sa vytvo-
rilo 192 prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup s celkovou hodnotou 
5 186 813 Eur. 
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2.3. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osi podľa SKI 
 
Tabuľka č. 59 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2014 podľa SKI 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet projektov 
prispievajúcich k 
rovnosti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 5 5 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 

Východisko 0 NA NA NA NA NA 

Hodnota projektov 
prispievajúcich 
k rovnosti príležitos-
tí (mil. Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
590 941 

399 
590 941 399 590 941 399 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA 

Východisko 0 NA NA NA NA NA 

Počet prvkov za-
bezpečujúcich 
bezpečný alebo 
bezbariérový prí-
stup k výsledkom 
projektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 23 23 235 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA 

Hodnota prvkov 
zabezpečujúcich 
bezpečný alebo 
bezbariérový prí-
stup k výsledkom 
projektu (Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 2 087 600 2 087 600 17 429 017 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA 

Zdroj: VS OP D za rok 2014 
 
Pokračovanie Tabuľky č. 59 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2014 podľa SKI 

Ukazovatele 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 
prispievajúcich k 
rovnosti príležitostí 

Dosiahnutý 
výsledok 

10 17 NA 17 

Cieľ NA NA NA NA 

Východisko NA NA NA 0 

Hodnota projektov 
prispievajúcich 
k rovnosti príležitos-
tí (mil. Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

1 096 130 
488 

1 367 064 774 NA 1 367 064 774 

Cieľ  NA NA NA 0 

Východisko NA NA NA 0 

Počet prvkov za-
bezpečujúcich 
bezpečný alebo 
bezbariérový prí-
stup k výsledkom 
projektu 

Dosiahnutý 
výsledok 

470 1 329 NA 1 329 

Cieľ  NA NA NA 2 982 

Východisko 
NA NA NA 0 

Hodnota prvkov 
zabezpečujúcich 
bezpečný alebo 
bezbariérový prí-
stup k výsledkom 
projektu (Eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

155 444 935 53 364 133 NA 53 364 133 

Cieľ  NA NA NA 338 535 465 

Východisko 
NA NA NA 0 

Zdroj: VS OP D za rok 2014 
 
Z pohľadu relevancie prioritných osí OPD k HP RP je identifikovaný prínos PO 1, 4 a 6 k cieľom, ktoré 
boli stanovené koordinátorom. Stratégiou týchto prioritných osí je vytvorený priestor pre rozširovanie 
počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k infraštruktúre železničnej dopravy pre osoby 
so zníženou schopnosťou mobility. 

Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra 

K 31.12.2014 boli v rámci Prioritnej osi 1 – Železničná infraštruktúra EK schválené 4 projekty moder-

nizácie železničnej trate v úsekoch Žilina – Krásno nad Kysucou Rozhodnutím K(2009) 6736 zo dňa 

28.08.2009, Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce Rozhodnutím K(2013) 1880 zo dňa 

03.04.2013, Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša Rozhodnutím K(2013) 3770 zo dňa 18.06.2013 

a Beluša – Púchov Rozhodnutím C(2014)3769 zo dňa 13. júna 2014. 
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Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou 

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a železničnej prevádzky, zvýšenie kultúry cesto-

vania zriadením nových podchodov a nástupíšť s bezbariérovým prístupom pre cestujúcich 

so zníženou schopnosťou mobility, efektívnejšie riadenie dopravy, zníženie negatívnych dopadov na 

životné prostredie pozdĺž železničnej trate (vybudovaním protihlukových opatrení, podpora ekologic-

kejšieho druhu dopravy) a zvýšenie kapacity železničnej dopravnej cesty. 

Realizácia projektu bola spustená dňa 06.06.2008. Práce na jednotlivých stavebných objektoch 

a prevádzkových súboroch boli realizované podľa harmonogramu výstavby, pričom do predčasného 

užívania boli odovzdané všetky zmodernizované úseky, a to železničné stanice Krásno nad Kysucou 

a Kysucké Nové Mestom a medzistaničné úseky Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou a Žilina 

– Kysucké Nové Mesto. V rámci modernizácie bolo okrem nových koľají (traťových a staničných) vy-

budované i nové trakčné vedenie, oznamovacia a zabezpečovacia technika. Pre cestujúcich boli vy-

budované nové nástupištné hrany spolu s moderným informačným systémom, rovnako tak bezbarié-

rový podchod pre cestujúcich. V rámci zmiernenia dopadov železničnej prevádzky na okolie boli 

v celom úseku vybudované protihlukové bariéry. V jednotlivých úsekoch boli ukončené práce 

na koľajovom zvršku. 

K 31.12.2014 projekt bol riadne ukončený a zmodernizovalo sa 18,922 km dvojkoľajnej železničnej 

trate. 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Nové Mesto nad Váhom 

– Zlatovce 

Projekt modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺžkou cca 60 km je sú-

časťou siete TEN-T a zároveň predstavuje časť prioritného projektu EÚ č. 23 v trase Gdansk – Varša-

va – Bratislava/Brno – Viedeň. Cieľom projektu je podpora rozvoja železničnej dopravnej infraštruktúry 

a konkurencieschopnosti železničnej dopravy, zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. Traťová rýchlosť 

v úsekoch a hlavných staničných koľajach bude do 160 km/h a pre vozne a súpravy s výkyvnými skri-

ňami do 200 km/h. 

K 31.12.2014 bol projekt stavebne ukončený, k sledovanému termínu bolo v rámci stavby zmoderni-

zovaných 17,7 km. Z pohľadu príspevku HP RP bolo v roku 2014 už všetkých 32 prvkov HP skolaudo-

vaných, resp. v predčasnom užívaní. Celková hodnota týchto prvkov je 9 915 658,99 Eur. 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Zlatovce - Trenčianska 

Teplá 

Projekt modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺžkou cca 60 km je sú-

časťou základnej siete TEN-T v trase Gdansk – Varšava – Bratislava/Brno – Viedeň. Tento projekt 

plynulo nadväzuje na predchádzajúce modernizácie železničnej trate na koridore č. V, ktoré boli spo-

lufinancované z predvstupovej pomoci (ISPA), resp. KF v období 2004 – 2006. Cieľom projektu 

je podpora rozvoja železničnej dopravnej infraštruktúry a konkurencieschopnosti železničnej dopravy, 

zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

 

K 31.12.2014 sa stavebné práce sústredili hlavne na UČS 32, UČS 31 a UČS 30 a už aj 29. Najviac, 

čo sa týka prvkov HP RP to bolo v stanici Trenčín, kde sa dokončovala výstavba nástupíšť, staničného 

informačného systému, batožinového podchodu a podchodu pre cestujúcich a verejnosť na Sihoť. 

Z pohľadu HP RP bol vybudovaný aj podchod pre cestujúcich a verejnosť v železničnej zastávke v 

obci Opatová. Ďalej prebiehali práce na výstavbe podjazdu Pred Poľom, na Vlárskej a na Brnianskej 

ulici. Celkové finančné plnenie za prvky HP RP je zatiaľ 10 783 185,73 Eur. 

 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Trenčianska Teplá – 

Beluša 
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Projekt modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺžkou cca 60 km predsta-

vuje časť prioritného projektu TEN-T č. 23 v trase Gdansk – Varšava – Bratislava/Brno – Viedeň. Cie-

ľom projektu je podpora rozvoja železničnej dopravnej infraštruktúry a konkurencieschopnosti želez-

ničnej dopravy, zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

Stavba sa realizuje v dvoch etapách, pričom v každej etape sa modernizujú dve železničné stanice 

a dva medzistaničné úseky: 

- žst. Trenčianska Teplá, žst. Dubnica nad Váhom, medzistaničné úseky Trenčianska Teplá – 

Dubnica nad Váhom a Dubnica nad Váhom – Ilava, 

- žst. Ilava, žst. Ladce a medzistaničné úseky Ilava – Ladce a Ladce – Beluša. 

 

K 31.12.2014 bol projekt ukončený, k sledovanému termínu bolo v rámci stavby zmodernizovaných 

celkovo 20,409 km dvojkoľajnej železničnej trate. V roku 2014 prebiehali už len dokončovacie práce 

v rámci lehoty na odstránenie vád a nedorobkov v žst. Dubnica nad Váhom a v ŽST Ilava – železničný 

spodok, železničný zvršok, nástupištia, výťahy, technologická časť staničnej budovy. Z pohľadu prí-

spevku k HP RP boli v týchto staniciach dokončené nástupištia, prístupy pre cestujúcich 

na nástupištia, rampy, prechody pre chodcov a imobilných, výťahy, osvetlenie nástupíšť a rozhlasové 

a informačné zariadenia v celkovej hodnote 15 292 491,88 Eur. 

 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Beluša – Púchov 

Projekt modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺžkou cca 60 km je sú-

časťou základnej siete TEN-T v trase Gdansk – Varšava – Bratislava/Brno – Viedeň. Tento projekt 

plynulo nadväzuje na predchádzajúce modernizácie železničnej trate na koridore č. V, ktoré boli spo-

lufinancované z predvstupovej pomoci (ISPA), resp. KF v období 2004 - 2006. Cieľom projektu 

je podpora rozvoja železničnej dopravnej infraštruktúry a konkurencieschopnosti železničnej dopravy, 

zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

K 31.12.2014 nebol projekt ukončený. V roku 2014 prebehli všetky hlavné koľajové výluky, pri ktorých 

bola zrušená železničná stanica Beluša a vznikol medzistaničný úsek Ladce – Púchov. Súčasne bola 

vybudovaná nová zastávka Beluša, ktorá je prevádzkovaná dvomi nástupišťami s mimoúrovňovým 

prístupom, pre ktorý je využitý nový cestný nadjazd nad železničnou traťou. Pre obsluhu nástupíšť 

slúži schodisko a nábehové prístupové rampy pre imobilných cestujúcich. Plocha nástupíšť je vydláž-

dená zámkovou dlažbou obsahujúcou i potrebné signálne pásy pre nevidiacich cestujúcich, ako sú 

žltá a červená čiara, vrátane vodiaceho pruhu. Súčasťou nástupíšť sú informačné zariadenia pre ces-

tujúcich o príchode a odchode vlakov osobnej prepravy. V železničnej stanici Púchov práce spočívali 

v budovaní železničného spodku, železničného zvršku, trakčného vedenia, železničných mostov 

a ostrovných nástupísk s mimoúrovňovým prístupom podchodom. Uvedený staničný podchod je zatiaľ 

využívaný cestujúcou verejnosťou v provizórnych podmienkach. Pre prístup imobilných cestujúcich 

budú slúžiť osobné výťahy, ktoré nie sú ešte odovzdané do prevádzky. Cestujúci zatiaľ využívajú ná-

stupištia s provizórnym prístupom. Na nástupištiach je využitá zámková dlažba so signálnymi sym-

bolmi pre nevidiacich, ktoré vytvárajú žltú a červenú čiaru, ako i príslušný vodiaci pruh.  Súčasťou 

nástupíšť sú informačné zariadenia pre cestujúcich o príchode a odchode vlakov osobnej prepravy.    

Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina  

Projekt modernizácie železničnej trate je súčasťou základnej siete TEN-T v trase Gdansk – Varšava – 

Bratislava/Brno – Viedeň. Tento projekt plynulo nadväzuje na predchádzajúce modernizácie železnič-

nej trate na koridore č. V, ktoré boli spolufinancované z predvstupovej pomoci (ISPA), resp. KF 

v období 2004 - 2006. Cieľom projektu je podpora rozvoja železničnej dopravnej infraštruktúry 

a konkurencieschopnosti železničnej dopravy, zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

K 31.12.2014 sa stavebné práce sústredili hlavne na UČS 48 a 49. Najviac, čo sa týka prvkov HP RP, 

to bolo na medzistaničnom úseku Považská Teplá - Bytča, kde prebiehala modernizácia zastávok 
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v Plevníku - Drienové a v Predmieri, v rámci ktorých prebiehala výstavba nástupíšť, staničného infor-

mačného systému a podchodu pre cestujúcich a verejnosť. Rovnako prebiehali práce aj na výstavbe 

mimoúrovňových priecestí – nadjazdov v Bytči, v Predmieri, v Plevníku a v Maršovej. 

V roku 2014 RO OPD pokračoval v rámci PO 1 s implementáciou projektu zameraného na zabezpe-

čenie prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy. Na základe 

analýzy stavu železničnej infraštruktúry a dopravných prostriedkov zabezpečujúcich verejnú osobnú 

železničnú dôjde vo vytipovaných železničných staniciach k stavebným úpravám pre bezbariérový 

pohyb v rámci staníc, zriadeniu a/alebo rekonštrukcii hygienických zariadení pre imobilné osoby, ná-

kupu zdvíhacích plošín pre plynulú bezproblémovú prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou 

a zaškoleniu zamestnancov ŽSR. Projekt bude garantovať skvalitnenie služieb pri preprave imobilných 

cestujúcich vrátané prislúchajúcich služieb. 

Práce v roku 2014 spočívali v budovaní železničného spodku, železničného zvršku, trakčného vede-

nia, železničných mostov a ostrovných nástupísk s mimoúrovňovým prístupom podchodom. Uvedený 

staničný podchod je zatiaľ využívaný cestujúcou verejnosťou v provizórnych podmienkach. Pre prístup 

imobilných cestujúcich budú slúžiť osobné výťahy, ktoré nie sú ešte odovzdané do prevádzky. Cestu-

júci zatiaľ využívajú nástupištia s provizórnym prístupom. 

Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej 

dopravy 

Cieľom projektu je vo vytipovaných železničných staniciach realizovať stavebné úpravy 

pre bezbariérový pohyb v rámci staníc, zriadenie a/alebo rekonštrukcia hygienických zariadení 

pre imobilné osoby, nákup zdvíhacích plošín pre plynulú bezproblémovú prepravu osôb so zníženou 

pohyblivosťou a zaškolenie zamestnancov ŽSR. Projekt bude garantovať skvalitnenie služieb 

pri preprave imobilných cestujúcich vrátané prislúchajúcich služieb. 

K 31.12.2014 je projekt v realizácii. Momentálne je dodaných 21 plošín rozmiestnených podľa harmo-

nogramu (podľa zmluvy s dodávateľom). Zúčtovaná bola suma 117 287,29 EUR. Zároveň prebieha 

druhá časť verejného obstarávania – na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie stav-

by (drobné stavebné úpravy pre možný vstup imobilných do koľajiska). Tu pôjde o úpravu 17 staníc 

ŽSR. Realizácia projektu je plánovaná do konca roku 2015. 

Prioritná os 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov 

K 31.12.2014 boli v rámci Prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov EK 

schválené 2 projekty, a to „Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopra-

vu v rámci IDS“ Rozhodnutím K(2013) 8732 zo dňa 09.12.2013 a „DPB, obnova vozového parku elek-

tričiek v Bratislave“ Rozhodnutím C(2014) 4116 zo dňa 26.06.2014. 

Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS 

Cieľom projektu je podporiť integráciu systémov verejnej osobnej dopravy v regióne Bratislavy a Ko-

šíc, a tým prispieť k rastu kvalitatívnych parametrov železničnej osobnej prostredníctvom obstarania 

nových železničných koľajových vozidiel na ucelených úsekoch železničných tratí v Bratislavskom, 

Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom regióne približne do vzdialenosti 

100 km od Bratislavy a od Košíc. Realizácia projektu podporí budovanie systémov integrovanej do-

pravy, harmonizáciu jednotlivých druhov prepravy a skvalitnenie prepravnej ponuky v ťažiskových 

spádových sídelných regiónoch Bratislavy a Košíc. 

K 31.12.2014 na základe výsledkov verejného obstarávania bola dňa 24.05.2013 podpísaná zmluva 

na dodávku 9 ks EJ medzi ZSSK a Škoda Vagónka v celkovej sume 86 580 000 Eur, dňa 28.06.2013 

bola podpísaná zmluva na dodávku 20 ks DMJ medzi ŽOS Vrútky a ZSSK a.s. v celkovej sume 

77 960 000 Eur. Do konca roka 2014 bolo odovzdaných 5 elektrických jednotiek a 7 motorových jed-

notiek. Z pohľadu príspevku k HP RP tak ukazovateľ „Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný 
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alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu“ je na úrovni 38,43 % a „Počet prvkov zabezpečujú-

cich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu“ je na úrovni 43,64 %.                      

NS MHD, Šafárikovo nám. – Bosáková ulica, realizácia 

Projekt predstavuje typickú dopravnú stavbu, ktorá bude prístupná širokej verejnosti, k dispozícii bude 

všetkým obyvateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, pôvod, vzdelanie, vek, vieru a náboženstvo, rod, 

sociálne postavenie či zdravotné postihnutie. Celá stavba je riešená bezbariérovo a umožňuje voľný 

pohyb všetkým vekovým kategóriám vrátane telesne a zdravotne postihnutých. 

Navrhované opatrenia sa týkajú električkových nástupíšť, dopravných ostrovčekov, priechodov cez 

komunikácie, chodníkov pre peších, spevnených plôch, cyklochodníkov, exteriérového mobiliáru na 

nástupištiach a cestnej svetelnej signalizácie. 

Počet technických opatrení pre osoby so zrakovým postihnutím a pre osoby s obmedzenou schopnos-

ťou pohybu a orientácie v rámci projektu je 23. 

K 31.12.2014 je projekt v realizácii. Momentálne sa pracuje na spodnej stavbe v rámci projektu. Keď-

že technické opatrenia pre osoby so zrakovým postihnutím a pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie sa týkajú až vrchnej stavby, tak tieto prvky zatiaľ neboli zrealizované. Ich realizá-

cia sa predpokladá v roku 2015. 

Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži 

Cieľom modernizácie električkovej trate je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií elek-

tričkovej trate za nové a progresívne prvky. Ide hlavne o úplnú výmenu električkového zvršku a spod-

ku spolu s odvodnením. 

K 31.12.2014 bol projekt stavebne ukončený. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí bola uplatňo-

vaná aj formou prístupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov 

s obmedzenou mobilitou a orientáciou, tým že sa sledovalo 9 prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo 

bezbariérový prístup k výsledkom projektu a to informačné zariadenia, nástupištia, prechody 

pre chodcov a imobilných.  

DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave 

Cieľom projektu je obstaranie 45 ks nových električiek, ktoré budú zabezpečovať MHD v hlavnom 

meste SR Bratislave. 

K 31.12.2014 bola podpísaná zmluva o NFP medzi MDVRR SR a Dopravným podnikom Bratislava. 

Na základe podpísanej zmluvy o dielo zhotoviteľ začal projektovú prípravu električiek, objednávanie 

jednotlivých komponentov a zahájil samotnú výrobu. V novembri 2014 bola do Bratislavy dodaná 

prvá obojsmerná električka na testovanie.  Obstarávané vozidlá sú nízkopodlažné a budú teda do-

stupné i pre občanov s obmedzenou mobilitou a zdravotne postihnuté osoby. 

DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave 

Cieľom projektu je obstaranie 120 ks nových trolejbusov, ktoré budú zabezpečovať MHD v hlavnom 

meste SR Bratislave. 

K 31.12.2014 bola podpísaná zmluva o NFP medzi MDVRR SR a Dopravným podnikom Bratislava. 

Na základe podpísanej zmluvy o dielo zhotoviteľ začal projektovú prípravu trolejbusov, objednávanie 

jednotlivých komponentov a zahájil výrobu trolejbusov. Do konca roku 2014 bolo dodaných do BA 

50 ks trolejbusov. Obstarávané vozidlá sú nízkopodlažné a budú teda dostupné i pre občanov 

s obmedzenou mobilitou a zdravotne postihnuté osoby.  

Obnova vozového parku električiek v Košiciach 
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Cieľom projektu je obstaranie 28 ks nových električiek pre mesto Košice. 

K 31.12.2014 bola podpísaná zmluva o NFP medzi MDVRR SR a Dopravným podnikom mesta Koši-

ce. Na základe podpísanej zmluvy o dielo zhotoviteľ začal výrobu električiek, v roku 2014 bolo doda-

ných 9 ks električiek, teda 54 prvkov HP RP a v hodnote 1 146 060,00 Eur. 

Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS 

Prvým špecifickým cieľom predloženého projektu je prispieť nákupom 10 osobných vozňov radu B 

k budovaniu IDSB a IDSK, k zlepšeniu dostupnosti a kvality verejnej dopravy a k rastu počtu cestujú-

cich ŽOD. Druhým špecifickým cieľom predloženého projektu je prispieť modernizáciou 30 osobných 

vozňov radu B k budovaniu IDSB a IDSK, k zlepšeniu dostupnosti a kvality verejnej dopravy a k rastu 

počtu cestujúcich ŽOD. 

K 31.12.2014 bola podpísaná Zmluva o NFP, ktorá bola účinná od 20.5.2014. Do konca roka bolo 

dodaných 10 ks nových osobných vozňov od výrobcu ŽOS Vrútky a.s. a 12 ks modernizovaných voz-

ňov od výrobcu ŽOS Trnava. Z pohľadu príspevku k HP RP tak ukazovateľ „Hodnota prvkov zabezpe-

čujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu“ je na úrovni 38,13 % a „Počet 

prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu“ je 

na úrovni 37,50 %. 

Stavby IKD Košice 

Cieľom projektu je modernizácie električkovej trate z Námestia Maratónu Mieru na Staničné námestie 

v celkovej dĺžke 3,47 km. Úsek existujúcej 2-koľajnej električkovej trate medzi obratiskami na Námestí 

Maratónu mieru a Staničným námestím sa komplexne zmodernizuje v dĺžke 3,47 km. Vybranými prv-

kami ukazovateľa horizontálnej priority Rovnosť príležitostí „Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný 

alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu“ sú tieto: nástupištia – 18 prvkov, osobitné značenie 

pre nevidiacich – 2 prvky, rozhlasové a informačné zariadenia – 1 prvok, celkom sa vybuduje spolu 21 

prvkov prispievajúcich k HP RP. 

K termínu 31.12.2014 bola podpísaná Zmluva o NFP medzi MDVRR SR a Mestom Košice. Stavebné 

práce začali v auguste 2014. Vzhľadom k rozostavanosti ku koncu roka 2014 nie je ešte možné sle-

dovať napĺňanie HP RP.  

TIOP Moldava n/Bodvou, realizácia 

Výstupom realizácie predloženého projektu bude vybudovaný Terminál integrovanej osobnej prepravy 

v Moldave nad Bodvou, ktorý bude súčasťou systému integrovanej verejnej osobnej dopravy v spádo-

vej oblasti krajského mesta Košice a bude plniť funkciu prestupného miesta medzi autobusovou a 

železničnou osobnou dopravou pre cieľových užívateľov z okresu Košice - okolie.  Cieľovými užíva-

teľmi výstupov projektu budú predovšetkým cestujúci využívajúci, resp. potenciálne využívajúci služby 

ŽOD smerom do Košíc a späť v rámci budovaného IDSK, teda celkovo približne 121,2 tisíc osôb. 

Vybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy bude k dispozícii pre širokú verejnosť, pre všet-

kých obyvateľov a návštevníkov spádového územia IDSK bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania, rasy, 

náboženstva, politickej príslušnosti, majetku a sociálneho postavenia, či zdravotného postihnutia.  

Prístupy na 1 železničné nástupište, 7 autobusových nástupíšť a 2 autobusové výstupištia v rámci 

TIOP budú riešené ako bezbariérové, budú vybavené značením pre samostatný a bezpečný pohyb 

nevidomých a slabozrakých osôb. Medzi parkoviskom a autobusovými nástupišťami bude chodník s 

osadeným zábradlím dĺžky 140 m. Na parkovisku bude vyhradených 6 parkovacích miest pre osoby 

so zníženou pohyblivosťou. V železničnej a tiež v neželezničnej časti priestorov TIOP bude vybudova-

ný elektronický hlasový a vizuálny systém, poplachový systém a tiež kamerový systém. 
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Pri využívaní výsledkov projektu budú plne dodržiavané všetky zásady a princípy rovnakého zaob-

chádzania, rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti, eliminácie a predchádzania všetkých foriem diskrim i-

nácie, čo prispeje k naplneniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí. 

K 31.12.2014 bola podpísaná Zmluva o NFP medzi MDVRR SR a ŽSR. Stavebné práce začali 

v septembri 2014. Vzhľadom k rozostavanosti ku koncu roka 2014 nie je ešte možné sledovať napĺňa-

nie HP RP. 

Prioritná os 6 - Železničná verejná osobná doprava 

Projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel ZSSK, a. s. pre prímestskú a medzire-

gionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR 

Projekt bol schválený Rozhodnutím K(2010) 4969 zo dňa 15.07.2010. Náklady na realizáciu tohto 

projektu, ktoré sú oprávnené na financovanie z OPD (zdroje EÚ a štátny rozpočet) predstavujú sumu 

177 021 134 Eur. Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia predstavuje tento projekt podiel 2,76 % na 

celkovej alokácii OPD, resp. 100 % na alokácii prioritnej osi. 

Cieľom projektu je zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb železničnej osob-

nej dopravy prostredníctvom modernizácie parku železničných koľajových vozidiel. Projekt zahŕňa 

nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek, nákup 10 ks vozidiel prímestských poschodových 

jednotiek Push-Pull, úprava 10 ks elektrických HDV radu 263, nákup 2 ks elektrických viacsystémo-

vých HDV, nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek.  

Vozidlá pre železničnú dopravu obstarané v rámci projektu budú k dispozícii pre širokú verejnosť, pre 

všetkých obyvateľov a návštevníkov dotknutých regiónov bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania, rasy, 

náboženstva, politickej príslušnosti, majetku a sociálneho postavenia, či zdravotného postihnutia. ŽKV 

sú konštrukčne riešené ako bezbariérové, nástupné plochy sú prispôsobené i pre občanov 

s obmedzenou mobilitou a zdravotné postihnuté osoby. 

K 31.12.2014 bolo do prevádzky odovzdaných spolu 32 nových vlakových súprav, čo predstavuje cca 

100 % z celkového plánovaného počtu jednotiek, ktoré sú prevádzkované na území Trenčianskeho, 

Žilinského, Košického a Prešovského VÚC. Do prevádzky boli nasadené aj 10 ks jednotiek Push/Pull 

jazdiacich na trasách Nové Zámky – Bratislava – Kúty, Bratislava – Trnava a na Východnom Sloven-

sku boli odovzdané do prevádzky 12 ucelené diesel – motorové jednotky. 

 
2.4. Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 

v rámci OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 

Tabuľka č. 60 
Stav zazmluvnenia OPD podľa NUTS III k 31.12.2014 (EÚ zdroje), bez TP 

Územie NUTS 3 

Počet za-
zmluvnených 
projektov cel-

kom 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 

Počet za-
zmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

k HP RP 

Výška za-
zmluvnených 
prostriedkov 
s príspevkom 

k HP RP 

% zazmluvne-
nia k HP RP 
z celkového 
objemu za-

zmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 14 235 169 740,05 4 216 712 967,68 92,15 

Trnavský 5 45 672 733,80 0 0,00 0,00 

Trenčiansky 8 
1 028 746 534,0

0 
4 681 295 729,23 66,22 

Nitriansky 0 0,00 0 0,00 0,00 

Žilinský 17 725 847 399,66 1 85 877 364,05 19,51 

Banskobystric-
ký 

12 448 075 362,65 0 0,00 0,00 

Prešovský 10 370 503 006,92 0 0,00 0,00 

Košický 9 121 797 094,15 3 74 547 545,47 61,21 

Nezaradené 19 457 289 344,15 5 308 631 167,46 67,49 
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Spolu 94 
3 433 101 

214,91 
17 

1 367 064 
773,89 

39,82 

Zdroj: Výročná správa OP D za rok 2014  
 
Zo sumy prostriedkov, ktoré boli RO OPD k 31.12.2014 zazmluvnené (3 433 101 214,91 Eur), smeruje 
najväčšia časť do Trenčianskeho (1 025 114 712,67 Eur; 66,22 %) a Žilinského kraja (725 847 399,66 
Eur; 21,34 %). Z tabuľky č. 60 vyplýva, že 17 projektov z 94 zazmluvnených projektov prispieva k HP 
RP. Na úrovni všetkých NUTS III bolo k 31.12.2014 zazmluvnených celkom 39,82 % zdrojov prispie-
vajúcich k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov, z toho až 99,15 % zdrojov bolo 
zazmluvnených v rámci Bratislavského kraja a 66,22 % zdrojov v rámci Trenčianskeho kraja.  
 
Projekty nezaradené do NUTS III a zároveň zaradené medzi nadregionálne projekty boli RO OPD 
19 projektov OP Doprava: 

 PO 1: projekt „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osob-
nej železničnej dopravy“, ktorý prispieva k HP RP, 

 PO 1: projekt „Žilina - Košice, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad, PD“, projektová dokumentá-
cia, 

 PO 1: projekt „Žilina - Košice, úsek Poprad - Krompachy, PD“, projektová dokumentácia, 

 PO 1: projekt „Modernizácia trate Púchov – Žilina, úsek: Považská Teplá – Žilina“, ktorý pri-
spieva k HP RP, 

 PO 1: projekt „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna 
hranica SR/ČR“, 

 PO 4: projekt „ŽSR, Informačný systém IDS Bratislavského kraja“, projektová dokumentácia, 

 PO 4: projekt „Elektrifikácia Bánovce – Humenné“, projektová dokumentácia, 

 PO 4: projekt „Elektrifikácia Leopoldov - Nitra - Šurany“, projektová dokumentácia, 

 PO 4: projekt „ZSSK Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu ŽOD v rámci IDS“, ktorý 
prispieva k HP RP, 

 PO 4: projekt „ZSSK, Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel“, pro-
jektová príprava, 

 PO 4: projekt „ZSSK, Dodanie a inštalácia systému ETCS do EPJ radu 671“, 

 PO 4: projekt „ZSSK, Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v 
rámci IDS“, ktorý prispieva k HP RP, 

 PO 4: projekt „ZSSK, Projekt regionálnej a prímestskej podpory IDS prostredníctvom obnovy 
ŽKV“, ktorý prispieva k HP RP, 

 PO 5: projekt „Koncepcia projektu NSDI“, 

 PO 5: projekt „Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy (I.)“, 

 PO 5: projekt „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy (TT, NR)“, 

 PO 5: projekt „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy (PO, KE)“, 

 PO 5: projekt „Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy“, 

 PO 6: projekt „Projekt obnovy ŽKV ZSSK“, ktorý prispieva k HP RP. 
 
 
Interné hodnotenie analýza  implementácie HP RP v danom OP  
 

Príspevok OPD k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

S podielom 18,08% projektov s príspevkom k cieľom HP RP patrí OPD k operačným programom 
s podpriemerným príspevkom. Významným je nárast počtu projektov prispievajúcich k rovnosti príleži-
tostí oproti minulému monitorovaciemu obdobiu o 7 na 17 projektov. V súvislosti s týmto nárastom 
počtu projektov sa úmerne zvýšil aj počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prí-
stup k výsledkom projektu aj ich hodnota, čo sa dá považovať za pozitívum. 
Z pohľadu regionálnej alokácie na úrovni NUTS 3 bolo k 31.12.2014 najviac prostriedkov 
s relevanciou k HP RP smerovaných do Trenčianskeho kraja na modernizáciu železničnej trate 
v úseku Nové Mesto nad Váhom – Beluša (681 295 728,33 EUR).  

Implementácia 

V rámci implementácie OP Doprava je zabezpečené informovanie žiadateľov o NFP o horizontálnej 
priorite a jej cieľoch prostredníctvom Príručky pre žiadateľa o NFP a webového sídla MDVRR SR 
www.mindop.sk . 

file:///E:/Finančné%20riadenie/PO1/Žilina%20-%20Košice,%20úsek%20Liptovský%20Mikuláš%20-%20Poprad,%20PD.xlsx
file:///E:/Finančné%20riadenie/PO1/Žilina%20-%20Košice,%20úsek%20Poprad%20-%20Krompachy,%20PD.xlsx
file:///E:/Finančné%20riadenie/PO1/Moder.%20koridoru,%20št.%20hr.%20ČR,%20SR%20-%20Čadca%20-%20Krásno%20nad%20Kysucou%20(mimo),%20PD.xlsx
file:///E:/Finančné%20riadenie/PO1/Beluša%20-%20Púchov.xlsx
file:///E:/Finančné%20riadenie/PO4/TEŠ%20koľaj.%20trať%20v%20MČ%20Bratislava%20Petržalka.xlsx
file:///E:/Finančné%20riadenie/PO2/D1%20Studenec%20-%20Behárovce.xlsx
http://www.mindop.sk/
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Z hľadiska napĺňania cieľov HP RP v OP Doprava uvádzame 1 príklad z praxe: 

V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou“, ktorý k 31.12.2014 bol 
riadne ukončený, sa zmodernizovalo 18,922 km dvojkoľajnej železničnej trate. V rámci projektu sa 
vybudovalo 59 prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup s celkovou hodnotou 
2 787 534 Eur. 

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a železničnej prevádzky, zvýšenie kultúry ces-
tovania zriadením nových podchodov a nástupíšť s bezbariérovým prístupom pre cestujúcich 
so zníženou schopnosťou mobility, efektívnejšie riadenie dopravy, zníženie negatívnych dopadov na 
životné prostredie pozdĺž železničnej trate (vybudovaním protihlukových opatrení, podpora ekologic-
kejšieho druhu dopravy) a zvýšenie kapacity železničnej dopravnej cesty. Do predčasného užívania 
boli odovzdané všetky zmodernizované úseky, a to železničné stanice Krásno nad Kysucou 
a Kysucké Nové Mestom a medzistaničné úseky Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou a Žilina 
– Kysucké Nové Mesto. V rámci modernizácie bolo okrem nových koľají (traťových a staničných) vy-
budované i nové trakčné vedenie, oznamovacia a zabezpečovacia technika. Pre cestujúcich boli vy-
budované nové nástupištné hrany spolu s moderným informačným systémom, rovnako tak bezbarié-
rový podchod pre cestujúcich. V rámci zmiernenia dopadov železničnej prevádzky na okolie boli 
v celom úseku vybudované protihlukové bariéry. 
 

   

   

 

V rámci projektu „Projekt obnovy ŽKV ZSSK“, ktorý k 31.12.2014 bol riadne ukončený, bolo do pre-
vádzky odovzdaných spolu 32 nových vlakových súprav, čo predstavuje 100 % z celkového plánova-
ného počtu jednotiek, ktoré sú prevádzkované na území Trenčianskeho, Žilinského, Košického a Pre-
šovského VÚC. Do prevádzky boli nasadené aj 10 ks jednotiek Push/Pull jazdiacich na trasách Nové 
Zámky – Bratislava – Kúty, Bratislava – Trnava a na Východnom Slovensku boli odovzdané do pre-
vádzky 12 ucelené diesel – motorové jednotky. 

Vozidlá pre železničnú dopravu obstarané v rámci projektu sú k dispozícii pre širokú verejnosť, 
pre všetkých obyvateľov a návštevníkov dotknutých regiónov bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania, 
rasy, náboženstva, politickej príslušnosti, majetku a sociálneho postavenia, či zdravotného postihnu-
tia. ŽKV sú konštrukčne riešené ako bezbariérové, nástupné plochy sú prispôsobené i pre občanov 
s obmedzenou mobilitou a zdravotné postihnuté osoby. 
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3.8 3. Realizácia HP RP v OP Životné prostredie 
 
1.Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

 
Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stra-

tégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých. Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej 

rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ktorého naplnenie patrí k základnému cieľu Európskeho 

spoločenstva a ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych fondov. 

OP ŽP podporuje vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe k environmentálnej infraštruktúre ako jed-

nému z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky a životnú úroveň obyvateľstva a k priaz-

nivému životnému prostrediu, právo na ktoré je jedným zo základných ústavných práv občanov SR. 

OP ŽP podporuje tvorbu súčastí environmentálnej infraštruktúry v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, prí-

rody a krajiny prostredníctvom nastavenia výberových kritérií spôsobom, ktorý zaručuje podporu akti-

vít smerujúcich k zlepšeniu prístupu znevýhodnených osôb k výsledkom projektov.  

Koordinátorom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je Ministerstvo práce, so-

ciálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), ktoré v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva 

a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP 

RP zriadilo Pracovnú skupinu pre HP RP, ktorej členom je aj zástupca RO pre OP ŽP. Stretnutie čle-

nov PS pre HP RP sa uskutočnilo 9.12.2014.  

RO zverejňuje spolu s jednotlivými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP ERDF alebo KF tzv. Prí-

ručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, ktorá obsahuje informáciu o spôsobe, akým má 

žiadateľ v rámci žiadosti nadefinovať údaje potrebné pre posúdenie miery príspevku projektu 

k napĺňaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí.  

Odborní hodnotitelia v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP postupujú v súlade s Príručkou pre 

hodnotiteľov žiadostí o NFP ERDF alebo KF, v rámci ktorej je zapracovaná inštrukcia pre odborného 

hodnotiteľa k hodnoteniu HP RP. Špecifické kritéria v procese výberu žiadostí o NFP boli nastavené 

tak, aby sa posilnilo dosiahnutie cieľov HP RP. 

Závažné nedostatky v informovaní žiadateľov a odborných hodnotiteľov o problematike HP RP 

v sledovanom období roka 2014 neboli zistené. 

V oblasti informovania a publicity bolo informovanie zabezpečené uverejňovaním aktuálnych informá-

cií na aktualizovanom webovom sídle www.gender.gov.sk časť HP rovnosť príležitostí. Koordinátor HP 

RP sa zúčastňoval na viacerých technických, ale aj oficiálnych stretnutiach so zástupcami CKO, RO 

OP, ale aj EK,  kde prezentoval postavenie súčasnej horizontálnej priority Rovnosť príležitostí a jej 

následný prechod do budúceho programového obdobia 2014 -2020 ako gestor pre horizontálne prin-

cípy: rovnosť medzi mužmi a ženami, a nediskriminácia pri príprave strategických materiálov ako sú 
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Systém riadenia EŠIF, príprava nových OP, časť HP, návrhy implementácie monitorovania, hodnote-

nia, kontroly, spolupráca pri príprave návrhov nových vzorových formulárov pre PO 2014 – 2020. 

Hlavným cieľom HP RP je v zmysle NSRR zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádza-

nie všetkým formám diskriminácie. Princíp sa uplatňuje pri každom projekte. 

V súlade so systémom koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 koor-

dinátor horizontálnej priority pre rovnosť príležitostí v rámci prioritných osí 1 až 5 OP ŽP identifikoval 

ako relevantné nasledovné ciele HP RP: 

cieľ 1.1: 

• zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu, 

• zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 

cieľ 2.2: 

• zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanost-

nej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov, 

• zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 

Vytvorený súbor ukazovateľov HP RP vo vzťahu k OP ŽP sa sleduje cez ITMS. Riadiaci orgán pre OP 

ŽP aktívne spolupracuje s koordinátorom HP RP pri vypracovávaní hodnotiacich a výročných správ. 

 
2. Dosiahnutie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí v OP a analýza dosiahnutého 
pokroku 
 

1. Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príle-
žitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12. roku 2014  

 
Tabuľka č. 61 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OP 
ŽP a prioritných osí k 31.12. roku 2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov prioritnej osi 

Počet 
projektov 
celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov pro-

jektov celkovo  
v € (zdroje EÚ) 

Objem finanč-
ných prostried-
kov projektov 
s príspevkom 
k HP RP v € 
(zdroje EÚ) 

1 Integrovaná ochrana a racio-
nálne využívanie vôd 

188 41 997 531 459,38 179 109 935,35 

2 Ochrana pred povodňami 98 27 116 714 473,39 23 371 772,35 

3 Ochrana ovzdušia a minimali-
zácia nepriaznivých vplyvov 
zmeny klímy 

107 40 180 321 319,24 63 014 841,90 

4 Odpadové hospodárstvo 283 132 391 931 639,32 204 889 129,48 

5 Ochrana a regenerácia prírod-
ného prostredia a krajiny 

42 5 51 319 505,27 14 131 332,7 

6 Technická pomoc 21 0 40 753 459,77 0 

7 Budovanie povodňového va-
rovného a predpovedného sys-
tému 

1 0 19 999 910,16 0 

Spolu za program 740 245 1 798 571 766,53 484 517 011,78 

Zdroj: RO, ITMS 
Pozn.: Suma zazmluvnených projektov nezahŕňa aj projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené. 
 
V sledovanom období OP ŽP prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 245 

zazmluvnených projektov v hodnote 484 517 011,78 EUR (EÚ zdroje) v rámci všetkých relevantných 

prioritných osí. Z celového počtu projektov prispievalo k HP RP 33,10 % projektov, ktorých hodnota 

predstavovala 26,93 % z celkovej hodnoty. Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo 

k 31.12.2014 zazmluvnených v rámci prioritnej osi 4 zameranej na odpadové hospodárstvo, spolu 132 

projektov (46,60% z celkového počtu projektov v prioritnej osi) v celkovej hodnote 204 889 129,48 

EUR. V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých 

vplyvov zmeny klímy, prispievalo k plneniu cieľov HP RP celkovo 40 projektov (37,40 % z celkového 

počtu projektov v prioritnej osi) v hodnote 63 014 841,90 EUR (EÚ zdroje). V rámci prioritnej osi 1, 

ktorá sa zameriava na integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd, bolo podporených 
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s príspevkom k cieľom HP RP 41 projektov (21,80% z celkového počtu projektov v prioritnej osi) 

v hodnote 179 109 935,35 EUR (EÚ zdroje) a v rámci prioritnej osi 2 zameranej na ochranu pred po-

vodňami to bolo 27 projektov (27,60% z celkového počtu projektov v prioritnej osi) v hodnote 23 371 

772,35 EUR (EÚ zdroje). Najnižší počet projektov s príspevkom HP RP bol v prioritnej osi 5, ktorá je 

zameraná na ochranu a regeneráciu prírodného prostredia a krajiny, a to 5 projektov (11,90% 

z celkového počtu projektov v prioritnej osi) v hodnote 14 131 332,70  EUR (EÚ zdroje). Žiadne pro-

jekty neboli realizované v prioritných osiach OP, ktoré sa zameriavajú na technickú pomoc a budova-

nie povodňového varovného a predpovedného systému 

2. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 62 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31. 12. roku 2014 

Ukazovatele 
200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár
29

 

Počet projek-
tov s príspev-
kom k rovnosti 
príležitostí 
[počet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 55 154 198 193 243 268 N/A 268 268 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210 210 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Hodnota pro-
jektov s prí-
spevkom k 
rovnosti príle-
žitostí [EUR] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 
112 
079 
864 

343 
383 
727 

410 
553 
071 

574 
417 
631 

629 
843 
139 

662 10
9 

270,12 
N/A 

662 10
9 

270,12 

EÚ+ŠR 
+VZ 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
550 
000 
000 

550 
000 
000 

662 109 270,
12 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet opatrení 
zabezpečujú-
cich bezpečný 
alebo bezba-
riérový prístup 
k výsledkom 
projektu [po-
čet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 1 19 20 20 21 28 N/A 28 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 28 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet znevý-
hodnených 
osôb využíva-
júcich výsledky 
projektu/ov 
[počet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 300 
12 

345 
12 
690 

708 N/A 708 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
15 

500 
15 500 28 390 

Východi- 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

                                                 
29Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2014. Hodnota ukazovateľa dopadu na 
úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie 
projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. 
Merané hodnoty ukazovateľov charakteru "počet projektov" predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov (s mimoriadne 
ukončenými projektami). 
V prípade východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov HP RP v rámci OP ŽP ide o hodnoty len projektov OP ŽP 
s relevanciou k HP RP. 
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sko 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky pro-
jekt [počet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 193 
18 

069 

121
3 

738 

1 72
6 

629 

1 388 
753 

570 
944 

N/A 
570 
944  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1 60

0 
000 

1 600 
000 

1 268 014 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Podiel počtu 
žien využíva-
júcich výsledky 
projektu na 
celkovom 
počte užívate-
ľov (ženy + 
muži) výsled-
kov projektu 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0,67 54,1 49,24 49,83 N/A 49,83 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 49,30% 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracov-
ných miest pre 
znevýhodnené 
skupiny v 
dôsledku reali-
zácie projektu 
[počet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 8 18 39 62 76 N/A 76 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 502 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Percentuálne 
zvýšenie za-
mestnanosti 
znevýhodne-
ných skupín v 
dôsledku reali-
zácie projektu 
[%] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 5,88 0,03 27,8 36,79 43,55 N/A 43,55 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45 43,55 % 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracov-
ných miest 
obsadených 
ženami [počet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 3 7 13 39 43 N/A 43 233 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 
 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-
ných pracov-
ných miest 
obsadených 
mužmi [počet] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 0 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Percentuálne 
zvýšenie za-
mestnanosti 
žien v dôsled-
ku realizácie 
projektu [%] 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0,8 
0,375

8 
0,1910

9 
N/A 

0,1910
9  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 19,11 % 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO, ITMS 
 

Plnenie cieľov HP RP na úrovni programu sa posudzuje prostredníctvom vykazovania a následnej 
analýzy ukazovateľov HP RP. Pokiaľ ide o implementáciu HP RP kumulatívne od začiatku programo-
vého obdobia, plnenie uvedených ukazovateľov je ovplyvňované najmä stavom projektu (schvále-
ný/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpaním oprávnených výdavkov projektu. V roku 2014 bolo cel-
kovo zazmluvnených 245 projektov s príspevkom HP RP. Pokles zazmluvnených projektov oproti roku 
2013  je spôsobený mimoriadnym ukončením projektov v 3 prípadoch.  
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3. Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
v rámci OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 
Tabuľka č. 63 
Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2014 

Územie  
NUTS III 

Počet zazmluv-
nených projek-

tov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

Počet zazmluv-
nených projek-

tov 
s príspevkom 

HP RP 

Výška za-
zmluvnených 

prostriedkov v 
€ s príspevkom 

HP RP 
(EU zdroje) 

% zazmluvne-
nia k HP RP z 
celkového ob-
jemu zazmluv-

nených pro-
striedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 20 95 535 577,58 4 15 182 060,56 15,89 % 

Trnavský 75 163 558 071,88 22 28 957 059,18 17,70 % 

Trenčiansky 65 202 669 347,68  30 117 507 892,14 57,98 % 

Nitriansky 76 222 756 067,44 27 43 374 400,78 19,47 % 

Žilinský 108 260 479 416,44 33 52 535 852,94 20,17 % 

Banskobystrický 99 211 024 661,03 31 70 874 816,82 33,59 % 

Prešovský 140 250 512 208,57 62 82 592 343,1 32,97 % 

Košický 87 237 035 813,39 34 72 221 809,17 30,47 % 

Projekty nezara-
dené do NUTS III 

70 155 000 602,52 2 1 270 777,09 0,82 % 

Spolu 740 1 798 571 766,53 245 484 517 011,78 26,94 % 

Zdroj: RO, ITMS 
Poznámka: Suma zazmluvnených projektov nezahŕňa projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené. 

Vo vyššie uvedených tabuľkách sú uvedené informácie o príspevku zazmluvnených projektov k HP 
RP v rámci jednotlivých krajov, z uvedených dôvodov zahŕňajú zazmluvnené projekty, ktoré sú 
v realizácii a tiež projekty ukončené. Na zvýšenie povedomia a informovanosti o rovnosti príležitostí a 
rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania 
príspevku k HP RP žiadatelia pri podávaní žiadosti o NFP počas celého projektového cyklu (pri moni-
torovaní, hodnotení) využívajú Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancova-
ných v EÚ. 

Zamestnanci a zamestnankyne zapojené do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, 
atď.), ako aj odborní hodnotitelia a hodnotiteľky žiadostí o NFP využívajú Príručku uplatňovania hori-
zontálnej priority rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch. 

Uvedené príručky sú dostupné na webovom sídle  www.gender.gov.sk v sekcii HP RP/dokumenty. 

 
3. Interné hodnotenie analýza implementácie HP RP v danom OP  
 

Príspevok OP ŽP k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

K 31.12.2014 bol počet zazmluvnených projektov celkovo 740 v celkovej výške zazmluvnených  fi-

nančných prostriedkov 1 798 571 766,53 EUR (EÚ zdroje). V roku 2014 počet zazmluvnených projek-

tov s príspevkom k HP RP bol 245, čo je oproti roku 2013 pokles o 1,2 %. Celková výška zazmluvne-

ných prostriedkov s príspevkom HP RP (EÚ zdroje) predstavuje hodnotu 484 517 011,78 EUR, t.j. 

pokles o 2 % oproti roku 2013. Z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov OP ŽP, predstavuje 

výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP hodnotu 26,94 %. Ako vyplýva z tabuľky č. 3, 

najviac projektov s príspevkom k HP RP sa realizovalo v Prešovskom kraji a to 62 projektov 

v celkovej  výške zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP 82 592 343,1 EUR (EÚ zdroje), 

najmenej projektov sa realizovalo v Trnavskom kraji 22 projektov (celková výška zazmluvnených pro-

striedkov s príspevkom HP RP 28 957 059,18 EUR) a v Bratislavskom kraji 4 projekty s celkovou výš-

kou zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP 15 182 060,56 EUR. Projekty OP ŽP nemajú 

priamy dopad na HP RP, nakoľko aktivity nie sú priamo orientované na rovnosť príležitostí 

a zazmluvnené finančné prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie uvedeného cieľa. 

http://www.gender.gov.sk/
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3.9 Realizácia HP RP v OP Technická pomoc 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014 
 
Tabuľka č. 64 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni prioritných osí k 31.12.2014 

Názov prioritnej osi 
Počet projektov 

celkovo (za-
zmluvnené) * 

Počet projek-
tov s príspev-
kom k cieľom 

HP RP 

Objem finanč-
ných prostried-
kov celkovo € 

(EÚ zdroje) 

Objem finančných 
prostriedkov projek-
tov s príspevkom k 

HP RP v € 
s príspevkom (EÚ 

zdroje) 

1. Príprava, riadenie, moni-
torovanie, hodnotenie, in-
formovanie a posilňovanie 
administratívnych kapacít v 
týchto oblastiach 

86 45 
57 181 783,16 

18 438 294,41 

2. Finančné riadenie, kon-
trola, audit a posilňovanie 
administratívnych kapacít v 
týchto oblastiach 

57 24 
37 711 885,91 

25 393 753,02 

Spolu 143 38 
94 893 669,07 

43 832 047,43 

Zdroj: RO OP TP 

* Všetky uvedené sumy sú už očistené od nezrovnalosti vzniknuté počas implementácie OP  TP v  PO 

2007-2013. 

 
1.1. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
  
Tabuľka č. 65 
Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP TP k 31.12.2014  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

201
5 

celkom 

Počet za-
mestnancov, 
ktorých platy 
sú hradené 
z TA (prie-
merný počet) 

 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

35 (z 
toho 
ženy 
= 29, 
muži 
= 6)  

85(z 
toho 
ženy 
= 53, 
muži 
= 32) 

136(z 
toho 
ženy = 
79, 
muži = 
57) 

117(
z 
toho 
ženy 
= 64, 
muži 
= 53) 

133**
(z 
toho 
ženy 
= 
74** 
muži 
= 
59**) 

143 
**(z 
toho 
ženy 
= 
81** 
muži 
= 
62**) 

143 
**(z 
toho 
ženy 
= 
77** 
muži 
= 
66**) 

161(
z 
toho 
že-
ny= 
92 
muži 
= 69 
**) 

NA 161 **(z 
toho 
ženy = 
92** 
muži = 
69**) 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 129 NA 129 129 

Východi-
sko 

33 NA NA NA NA NA NA NA NA 33 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

201
5 

celkom 

Počet zamest-
nancov, kto-
rých platy sú 
hradené z TP 
(priemerný 
počet) 

Dosiah-
nutý vý-
sledok 

160(z 
toho 
ženy = 
100, 
muži = 
60) 

215(z 
toho 
ženy 
= 
140, 
muži 
= 75) 

238(
z 
toho 
ženy 
= 
164, 
muži 
= 74) 

183(
z 
toho 
ženy 
= 
125, 
muži 
= 58) 

194** 
(z 
toho 
ženy 
= 
134** 
muži 
= 
60**) 

236    
(z 
toho 
ženy 
= 
162,
3 
muži 
= 
73,7) 

253    
(z 
toho 
ženy 
= 
174 
muži 
= 79) 

260 
(z 
toho 
ženy 
= 
182 
muži 
= 
78) 

NA 260 (z 
toho 
ženy = 
182 muži 
= 78) 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 239 NA 239 239 

Východi-
sko 

72 NA NA NA NA NA NA NA NA 72 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cel-
kom 

Počet novovy- Dosiah- 10 11 4 NA NA NA NA NA NA 25 
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tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených mužmi 

nutý vý-
sledok 

Cieľ 15 14 1 15 NA NA 2 NA NA 47 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cel-
kom 

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených mužmi 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

NA NA 1 NA 1 NA NA NA NA 2 

Cieľ NA NA 1 NA 1 NA 12 NA 4 18 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cel-
kom 

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených žena-
mi 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

24 22 6 1 1 1 NA 1 NA 56 

Cieľ 25 25 1 26 1 1 2 NA NA 81 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cel-
kom 

Počet novovy-
tvorených 
pracovných 
miest obsa-
dených žena-
mi 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

NA NA 3 NA NA NA NA NA NA 3 

Cieľ NA NA 3 NA NA NA 2 NA NA 5 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cel-
kom 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky pro-
jektu 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

NA 11 5 16 17 NA NA NA NA 49 

Cieľ NA 25 5 20 NA NA 53 NA NA 103 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cel-
kom 

Počet za-
mestnancov 
ktorí využívajú 
výsledky pro-
jektu po 
ukončení jeho 
realizácie 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

NA 29 39 71 107 269 NA 839 NA 1354 

Cieľ NA 60 60 75 50 275 325 200 200 1245 

Zdroj: ITMS 
 

2.4 Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
v rámci OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 
Tabuľka č. 66 
Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2014 

Územie NUTS 
III 

Počet za-
zmluvnených 
projektov cel-

kovo 

Celková výška 
zazmluvne-
ných pro-

striedkov v € 
(EU zdroje) * 

Počet za-
zmluvnených 
projektov s 
príspevkom 

HP RP 

Výška za-
zmluvnených 

prostriedkov v 
€ s príspev-
kom HP RP 
(EU zdroje) 

% zazmluvne-
nia k HP RP z 

celkového 
objemu za-

zmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský - - - - - 

Trnavský - - - - - 

Trenčiansky - - - - - 

Nitriansky - - - - - 

Žilinský - - - - - 
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Banskobystric-
ký 

- 
- - - - 

Prešovský - - - - - 

Košický - - - - - 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III 

143 94 893 669,07 69 43 832 047,43 0,46 

Spolu 143 94 893 669,07 69 43 832 047,43 0,46 

Zdroj: ITMS a  RO OP TP 

 

2. Interná analýza implementácie HP RP v danom OP 
Všetky uvedené sumy sú už očistené od nezrovnalosti vzniknuté počas implementácie OP TP v  PO 
2007-2013. 
 
Koordinátor HP RP predložil na OP TP v marci 2013 na schválenie projekt : „Hodnotenie uplatňovania 
HP RP  v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“ z prioritnej osi 1.2, ktorý bol zazmluvnený 
a podpísaný prijímateľom dňa 16. 09. 2013. 

Všetky interné aj externé hodnotenia boli presunuté do projektu Hodnotenie uplatňovania HP RP 
v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. V rámci schváleného a implementovaného projektu 
sú priebežne vykonávane nasledovné hodnotenia: 
 
2. Externé hodnotenie uplatňovania HP RO na úrovni programov  

· Ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od 
stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť) 

· Ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od 
stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu 
z dôvodu veku 

· Strategické hodnotenie uplatňovania HP RP ku koncu programovacieho obdobia v zmysle IMP 
a plánu hodnotení HP RP 

2. Priebežné interné operačné hodnotenie 

· Priebežné interné operačné hodnotenie (operatívne a pravidelné hodnotenie) zamerané na 
zhodnotenie implementácie HP RP na úrovni projektov.  

 
3.10 Realizácia HP RP v OP Informatizácia spoločnosti 
 
 

Dosiahnutie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí v OP a analýza dosiahnutého 
pokroku 

 
3.1 Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť 

príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014  
 
Tabuľka č. 67 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OPIS 
a prioritných osí k 31. 12. 2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov PO 
Počet 

projektov 
celkovo 

Počet projek-
tov 

s príspevkom 
k cieľom HP 

RP 

Objem finančných 
prostriedkov projek-
tov celkovo € (zdroje 

EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov projek-

tov s príspevkom k HP 
RP v € (zdroje EÚ) 

Prioritná os 1 53 53 680 013 320 680 013 320 

Prioritná os 2 16 16 142 238 462 142 238 462 

Prioritná os 3 1 1 11 197 373 11 197 373 

Spolu za OPIS 70 70 833 449 155 833 449 155 

Zdroj: VS OPIS 2014 a Informácia o príspevku HP RP k OPIS  2014 
 
V sledovanom období OPIS prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 70 
zazmluvnených projektov (nárast oproti roku 2013 o 1 projekt, cca o 1,45%) v hodnote 833 449 155 
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EUR (EÚ zdroje, nárast o 50%) v rámci všetkých relevantných prioritných osí. Z celkového počtu pro-
jektov prispievalo k HP RP 100% projektov t.z. že ako v jedinom operačnom programe deklarujú všet-
ky projekty príspevok k rovnosti príležitostí. Najviac projektov sa realizovalo v prioritnej osi 1 zamera-
nej na  elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronizácie služieb s cieľom sprístupniť ich všetkým 
občanom a občiankam, a to 53 (nárast počtu oproti roku 2013 o 3) v hodnote 680 013 320 Eur. 16 
projektov bolo realizovaných v rámci prioritnej osi 2 zameranej na podporu rozvoja pamäťových 
a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry (pokles oproti roku 2013 o 2 projekty) 
v hodnote 142 238 462 Eur. Najmenej, 1 projekt sa realizuje v rámci prioritnej osi 3 zameranej na 
sprístupnenie širokopásmovej prístupnosti k internetu pre všetkých v hodnote 11 197 373 Eur. 
 
2.5. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 68 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OPIS k 31.12.2014 podľa NSRR A OP 

Ukazovatele 200
7 

200
8 

2009 2010 2011 201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Spo-
lu 

Komen-
tár 

Počet projek-
tov s prí-
spevkom 
k rovnosti 
príležitostí 
(počet) - 
výstup 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 10 27 23 43 69* 70 N/A 70 
* vrátane 
jedného 
projektu  
PO3 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 89 89 89 

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota 
projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príležitostí 
(mil. €) - 
výstup 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 
171,
36 

405,
99 

277,
63 

588,
8 

881,
1 

833,
5 

N/A 
833,

5 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet zave-
dených elek-
tronických 
služieb pre 
zdravotne 
postihnuté 
osoby a 
ďalšie zne-
výhodnené 
skupiny (po-
čet) - výstup 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 18 75 165 N/A 165 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet žien 
využívajúcich 
výsledky 
projektu 
(počet) - 
výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Počet 
riadne 
ukonče-
ných 
projek-
tov: 4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet mužov 
využívajúcich 
výsledky 
projektu 
(počet) - 
výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Počet 
riadne 
ukonče-
ných 
projek-
tov: 4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet znevý-
hodnených 
osôb využí-
vajúcich 
výsledky 
projektu 
(počet) - 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Počet 
riadne 
ukonče-
ných 
projek-
tov: 4 

 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východi- 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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výsledok sko 

 

Počet vytvo-
rených pra-
covných 
miest obsa-
dených 
mužmi (po-
čet) - výsle-
dok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 55 103 118 N/A 118 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 598 598 598 

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvo-
rených pra-
covných 
miest obsa-
dených že-
nami (počet) 
- výsledok 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 42 87 132 N/A 132 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 863 863 863 

Východi-
sko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: VS OPIS 2014 a Informácia o príspevku k OPIS k HP RP za rok 2014 

 
OPIS má prispievať k špecifickým cieľom HP RP, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti v oblasti vytárania 
nových pracovných miest pre ženy špecificky v informačných technológiách a dostupnosti elektronic-
kých služieb verejnej správy osôb, najmä pre ženy s rodinnými povinnosti, ktoré tieto služby na úra-
doch dominante riešia. Takisto má rieši dostupnosť a inkluzívnosť elektronických služieb pre zdravot-
ne znevýhodnených občanov, ako aj seniorov, ktoré ich musia mať prispôsobené pre svoje potreby 
v závislosti od typu postihnutia (najmä zrakovo a sluchovo postihnutí/té). Tiež rieši dostupnosť interne-
tu aj vo vidieckych oblastiach a pre seniorov.  
V sledovanom období OPIS prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 70 
zazmluvnených projektov v hodnote 833 449 155 EUR (EÚ zdroje). Všetky projekty deklarujú príspe-
vok k HP RP.  
V rámci projektov boli vytvorené nové pracovné miesta pre 132 žien (oproti roku 2013 nárast o 45 
osôb) a 118 pracovných miest pre mužov (nárast o 15 osôb). Podiel žien na vytvorených miestach je 
teda väčší, a to 54,45%.   
V rámci projektov bolo zavedených 165 elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďal-
šie znevýhodnené skupiny. Ukazovatele výsledku počet znevýhodnených skupín využívajúcich vý-
sledky projektu, počet žien využívajúcich výsledky projektu a počet mužov využívajúcich výsledky 
projektu sa nenapĺňajú, sú dlhodobo nulové.  
 
2.6. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
V tabuľke č.69 je uvedené napĺňanie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OPIS k 31.12.2014  
 

Ukazovatele 200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Spo-
lu 

Komentár 

Prioritná os č. 1 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb dostupných 
on-line (počet) 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 31 67 124 275 N/A 275 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 709 709 709 

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Počet projektov 
(počet) - core 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 10 26 23 34 50 53 N/A 53 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 73 73 

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 

Dosiah-
nutý 

0 0 0 0 0 0 0 8 N/A 8 
Počet 
riadne 
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obsadených mužmi 
(počet) – výsle-
dok/core 

výsle-
dok 

ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 515 515 515 

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) – výsle-
dok/core 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 773 773 773 

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prioritná os č. 2 

Počet on-line slu-
žieb dostupných 
v kultúre (počet) - 
výstup 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 0 0 1 N/A 1 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 5 

Výcho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
(počet) - core 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 9 18 16 N/A 16 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 16 

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) – výsle-
dok/core 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 55 103 110 N/A 110 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 83 83 83 

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) – výsle-
dok/core 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

0 0 0 0 0 42 87 132 N/A 132 

Počet 
riadne 
ukonče-
ných pro-
jektov: 2 Cieľ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 90 

Výcho-
disko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 3 

Počet potenciálne 
pripojiteľných obcí 
zdokumentovaných 
v rámci PID (počet) 
výstup 

Dosiah-
nutý 
výsle-
dok 

N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 N/A 0 

 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 667 667 

66
7 

Výcho-
disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet schvále-
ných prípravných 
PID 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 N/A 0 
 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 190 190 

19
0 
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výsledok Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: VS OPIS 2014 a Informácia o príspevku k OPIS k HP RP za rok 2014 

Prioritná os 1  

Na úrovni prioritnej osi 1 zameranej na Elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronizácie služieb 
sa realizovalo 53 projektov (nárast počtu oproti roku 2013 o 3) v hodnote 680 013 320 Eur.  
V rámci prioritnej osi neboli doteraz vytvorené pracovné miesta. Ako výsledkový sa tu uvádza počet 
zavedených elektronických služieb dostupných on-line v počte 275, nie je však uvedené, koľko je ich 
prístupných pre znevýhodnené skupiny. Ostatné ukazovatele sa nesledujú.  
 
Prioritná os 2 
 
V rámci prioritnej osi 2 zameranej na podporu rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry bolo podporených 16 projektov (pokles oproti roku 2013 o 2 projekty) 
v hodnote 142 238 462 Eur.  
V rámci projektov boli vytvorené nové pracovné miesta pre 132 žien  (oproti roku 2013 nárast o 45 
osôb) a 110 pracovných miest pre mužov (nárast o 7 osôb). Podiel žien na vytvorených miestach je 
teda väčší, a to 54,45%.  
Vytvorená bola len 1 on-line elektronická služba v kultúre, nie je však uvedené, aká je dostupnosť aj 
pre znevýhodnené skupiny.   
 
Prioritná os 3 
 
V rámci prioritnej osi 3 zameranej na sprístupnenie širokopásmovej prístupnosti k internetu pre všet-
kých  sa realizuje 1 projekt v hodnote 11 197 373 Eur. Merateľné ukazovatele sú nulové, využívanie 
zo strany znevýhodnených skupín nie je uvedené.  
 
 
2.7. Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 

OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 
Tabuľka č. 70 
Stav zazmluvnenia na úrovni OPIS podľa NUTS III k 31.12.2014 

Územie NUTS 
III 

Počet za-
zmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 
€  (EU zdroje) 

Počet za-
zmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

k HP RP 

Výška za-
zmluvnených 

prostriedkov v 
€ s príspevkom 

k HP RP (EU 
zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 

z celkového 
objemu za-

zmluvnených 
prostriedkov 

A B C
* 

D E F=E/C 

Bratislavský - - - - - 

Trnavský 1 3 824 327,76 1 3 824 327,76 100 % 

Trenčiansky 0 - 0 - - 

Nitriansky 2 5 779 232,49 2 5 779 232,49 100 % 

Žilinský 2 5 832 347,72 2 5 832 347,72 100 % 

Banskobys-
trický 

2 6 048 225,7 2 6 048 225,7 100 % 

Prešovský 1 3 844 056,58 1 3 844 056,58 100 % 

Košický 2 6 922 866,97 2 6 922 866,97 100 % 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III  

60 801 287 331,53 60 801 287 331,53 100 % 

Spolu 70 833 538 388,74 70 833 538 388,74 100 % 

Zdroj:  Výročná správa OPIS 2014 a Informácia o príspevku OPIS k HP RP 2014  
 
Tabuľka č. 70 zobrazuje celkový počet a hodnotu všetkých zazmluvnených projektov v rámci OPIS v 
členení na úrovni NUTS III a počet a hodnotu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP na 
úrovni NUTS III k 31.12.2014. Najviac projektov má nadregionálny charakter, ide väčšinou o národné 
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projekty, pretože OPIS sa zameriava na budovanie informačnej infraštruktúry, ktorá je na celom Slo-
vensku. V Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji sa realizuje po 2 projektoch. 
V Trnavskom a Prešovskom kraji iba po 1 projekte. K zazmluvneniu projektu nedošlo v Trenčianskom 
kraji. 
 
3. Interné hodnotenie analýza implementácie HP RP v danom OP  
 
Príspevok OPIS k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SI HP RP - analýza  
  
Pozitívom je, že všetky projekty prispievajú k rovnosti príležitostí. Negatívom je, že z ukazovateľov sa 
nedá zistiť ako. Problémom je najmä nenapĺňanie ukazovateľov výsledku, a to počet znevýhodnených 
skupín využívajúcich výsledky projektu, počet žien využívajúcich výsledky projektu a počet mužov 
využívajúcich výsledky projektu. Nie je teda možné zistiť, či došlo k zlepšeniu dostupnosti elektronic-
kých služieb a internetu u týchto skupín.  
Napriek tomu, že v cieľových hodnotách pri vytvorených pracovných miestach prevládajú ženy, 
v realite bolo pre ne vytvorených menej miest ako pre mužov, a to cca 54,45%. Keďže informačné 
technológie patria do oblasti vedy a techniky, kde podiel žien absolventiek na vysokých školách je 
26% môže byť práve nedostatok žien výsledkom tohto rozdielu. Na druhej strane nie je jasné ako 
projekty prispievajú k motivácii žien pracovať v oblasti informačných technológií.  
Pozitívom je, že bolo zavedených 165 elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny. K dispozícii však nie sú informácie, o aké konkrétne znevýhodnené skupiny 
ide. Podľa prioritných osí sa tento ukazovať nesleduje, RO OP v informácii o príspevku uvádza ukazo-
vatele, ktoré neboli schválené koordinátorom HP RP ako napr. počet elektronických služieb (on-line) 
z čoho sa nedá odvodiť príspevok pre znevýhodnené skupiny. Napriek tomu v sledovanom období 
priebežne prebiehalo overovanie súladu merateľných ukazovateľov HP RP pred vyhlásením výzvy v 
rámci relevantných OP. Taktiež bola v sledovanom období vykonávaná kontrola výziev a písomných 
vyzvaní národných projektov vyhlasovaných RO OP.  
 
Príklady dobrej praxe 

Názov projektu: Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
 

Cieľ projektu: Vybudovanie odborného pracoviska ako organizačnej zložky Štátnej vedeckej 
knižnice v Prešove – dokumentačno –informačného centra rómskej kultúry a 
depozitu 

Prijímateľ:  Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Obdobie reali-
zácie projektu: 

01.09.2011 – 31.10.2015 

Aktivity Aktivita č.1 - Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK 
Aktivita č.2 - Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK 
Aktivita č.3 - Pilotná prevádzka DICRK 

Rozpočet v €: 1 888 689,97€ 

Plnenie ukazo-
vateľov kumula-
tívne od začiat-
ku programové-
ho obdobia: 

Hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov k 31.12.2014 

Typ 
Názov indiká-

tora 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 
v roku  
2010 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2013 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2014 

V
ý
s
le

d
o
k
 

Počet nových 
a/alebo tech-
nicky zhodno-
tených ob-
jektov 

počet 0 1 1 

Počet nových 
a /alebo tech-
nicky zhodno-
tených zaria-
dení 

počet 0 51 106 

Počet zave-
dených elek-
tronických 
služieb do-

počet 0 0 1 
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Hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov k 31.12.2014 
 
 
 
 

stupných on-
line 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 
v roku  
2010 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2013 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2019 

D
o
p
a

d
 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 

počet 0 8 8 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
mužmi 

počet 0 5 4 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
ženami 

počet 0 3 4 

Počet obcí 
s osídlením 
MRK, ktoré vyu-
žívajú výsledky 
projektu 

počet 0 0 20 

 

Názov projektu: Digitálna knižnica a digitálny archív 
 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív je 
masová digitalizácia obsahu knižničných fondov a archívnych fondov a ochra-
na nosičov informácií (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou. Cieľom projek-
tu je tiež vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné centrum a kon-
zervačné centrum s technológiami a pracoviskami na digitalizáciu, spracovanie 
digitálneho obsahu a jeho uchovávanie, sterilizáciu, deacidifikáciu, vstupno-
výstupnú kontrolu kvality, reštaurovanie a reparácie. 

Prijímateľ:  Slovenská národná knižnica 

Partner: Ministerstvo vnútra SR 

Obdobie realizá-
cie projektu: 

01.04.2012 – 30.09.2015 

Aktivity: Implementácia projektu intenzívne pokračovala počas celého roku 2014.  
SNK prijala do pracovného pomeru v súvislosti s realizáciou projektu nových 
zamestnancov, pokračovalo sa intenzívne v procesoch prípravy dokumentov a 
ich následnej digitalizácií a spracovávaniu metadát..  
Aktivita č.1 Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie  
Aktivita č. 2 Digitalizácia  
Aktivita č. 3 Archív (Digitalizácia a konzervovanie dokumentov SNA)  
 
Za sledované obdobie bolo zdigitalizovaných 1 637 129 kultúrnych objektov.  

Rozpočet v €: 39 715 647,17 € 
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Plnenie ukazova-
teľov kumulatív-
ne od začiatku 
programového 
obdobia: 

Hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov k 31.12.2014 

 
Hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov k 31.12.2014 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 
hodnota 2011 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2014 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2020 

D
o
p
a

d
 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 

počet 0 136 73 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
mužmi 

počet 0 54 36 

Počet novovy-
tvorených pra-
covných miest 
obsadených 
ženami 

počet 0 82 37 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 
hodnota 2011 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2014 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2015 

V
ý
s
le

d
o
k
 

Počet nových 
a/alebo technic-
ky zhodnotených 
objektov 

počet 0 0 1 

Počet vytvore-
ných špecializo-
vaných digitali-
začných praco-
vísk 

počet 0 1 1 

Počet zdigitali-
zovaných ob-
jektov (obrazy, 
textové doku-
menty, zvukové 
záznamy, audio-
vizuálne zázna-
my, 3D objekty) 

počet 0 1 637 129 2 527 400 

 
 
4. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii HP RP v danom OP a opatrenia na 

ich prekonanie 
 
Podľa RO OPIS v sledovanom období neboli identifikované žiadne problémy spojené s implementá-
ciou HP RP. 
Problémy, ktoré deklaruje koordinátor HP RP sú:  

 Nenapĺňanie hodnôt viacerých ukazovateľov  

 Nesúlad uvádzaných ukazovateľov podľa prioritných osí so SI HP RP 
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3.11 Realizácia HP RP v OP Bratislavský kraj 
 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014 
 
Tabuľka č. 71 
Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni 
OPBK a prioritných osí k 31.12.2014 

Názov priorit-
nej osi 

Počet projek-
tov celkovo 

Počet projektov 
s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projek-
tov celkovo v EUR 

(zdroje EÚ) 

Objem finanč-
ných prostried-
kov projektov 
s príspevkom 

k HP RP v EUR 
(zdroje EÚ) 

1.Infraštruktúra 124 86 50 962 019,77 29 333 567,76 

2.Vedomostná 
ekonomika 

285 57 34 908 675,50 9 197 398,07 

Spolu  409* 143 85 870 695,27 38 530 965,83 

Zdroj: RO OPBK 
* nezahŕňa projekty technickej pomoci 
 
K 31.12.2014 bolo v rámci OP BK zazmluvnených 143 projektov s príspevkom k HP RP (35% 
z celkového počtu) v celkovej hodnote 38 530 965,83 EUR (44,87% z celkového objemu prostried-
kov).  
 
Podiel projektov s príspevkom k HP RP podľa jednotlivých prioritných osí v percentách z celkového 
počtu projektov je nasledovný:  
- prioritná os 1 Infraštruktúra: 69,35% (t.j. podiel hodnoty projektov 57,55%) 
- prioritná os 2 Vedomostná ekonomika: 20% (t.j. podiel hodnoty projektov 26,34%) 
 
Najväčší počet implementovaných projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 1 Infra-
štruktúra, a to 86. Cieľom tejto osi zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a 
úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.  
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2014 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 
110 zazmluvnených projektov v objeme 40 741 925,07 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
86 projektov  v objeme 29 333 567,76 EUR z ERDF. 

 52 projektov v realizácii v objeme 21 201 077,03 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
46 projektov v objeme 16 405 828,00 EUR z ERDF 

 58 ukončených projektov v objeme 19 345 524,38 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 
HP RP 40 projektov v objeme 12 927 739,76 z ERDF 

  
Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 
14 zazmluvnených projektov v objeme 10 220 094,70 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 pro-
jektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 

 8  projektov v realizácii v objeme 5 300 308,78 EUR z ERDF,  

 6 projektov ukončené v objeme 4 879 555,32 EUR z ERDF 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 
124 zazmluvnených projektov v objeme 50 962 019,77 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 86 
projektov  v objeme 29 333 567,76 EUR z ERDF. 

 60 projektov v realizácii v objeme 26 501 385,81 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 46 
projektov v objeme 16 405 828,00 EUR z ERDF  

 64 ukončených projektov v objeme 24 225 079,70 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 40 
projektov v objeme 12 927 739,76 EUR z ERDF. 

 
V rámci prioritnej osi č. 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora konkurencieschopnosti 
regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
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v oblasti MSP bolo úspešne implementovaných 57 projektov s príspevkom k HP RP v objeme  9 197 
398,07 EUR z ERDF. 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.1: 
153 zazmluvnených projektov v objeme 22 099 036,08 EUR z ERDF,  z toho s príspevkom k HP RP 3 
projekty v objeme  366 039,74 EUR z ERDF 

 3 projekty v realizácii v objeme 3 579 780,95 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF  

 150 ukončených projektov v objeme 18 439 107,13 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 
HP RP 3 projekty v objeme  366 039,74 EUR z ERDF  

 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 
132 zazmluvnených projektov v objeme 12 809 639,42 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
54 projektov v objeme 8 831 358,33 EUR z ERDF  

 53 projektov v realizácii v objeme 8 849 986,66 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
20 projektov v objeme 5 412 471,27 EUR z ERDF 

 79 projektov ukončených v objeme 3 931 200,59 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
34 projektov v objeme 3 418 887,06 EUR z ERDF  

 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2: 
285 zazmluvnených projektov v objeme 34 908 675,50 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
57 projektov v objeme 9 197 398,07 EUR z ERDF, 

 58 projektov v realizácii v objeme v objeme 12 429 767,61 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k HP RP 20 projektov v objeme  5 412 471,27 EUR z ERDF 

 229 ukončených projektov v objeme 22 370 307,72 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 
37 projektov v objeme 3 784 926,80 EUR z ERDF. 

 
2.1. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
Tabuľka č. 72 

Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OPBK k 31.12.2014 podľa NSRR 

Ukazovatele 200
7 

200
8 

200
9 

2010 2011 2012 2013 2014 201
5 

Spolu Komen-
tár 

počet 
projektov 
s prí-
spevkom 
k rovnosti 
príležitos-
tí (počet) 

Do-
siah-
nutý 
výsle
sle-
dok 

0 0 9 41 57 53 88 143 N/A 143 

 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vý-
cho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

hodnota 
projektov 
s prí-
spevkom 
k rovnosti 
príležitos-
tí  
(zdroje 
EÚ-EUR) 

Do-
siah-
nutý 
výsle
sle-
dok 

0 0 

1 5
59 
966
,96 

10 28
3 028

,30 

12 46
8 556

,40 

11 580 
710,61 

26 69
1 009

,17 

38 
530 

965,8
3 

N/A 

38 
530 

965,8
3 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vý-
cho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

Počet 
novovy-
tvorených 
pracov-
ných 
miest - 

Do-
siah-
nutý 
výsle
sle-
dok 

0 0 9 9 19 67 136 
210,5

0 
N/A 

210,5
0 
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počet 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 

Vý-
cho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet 
novovy-
tvorených 
pracov-
ných 
miest 
obsade-
ných 
muž-
mi(počet) 

Do-
siah-
nutý 
výsle
sle-
dok 

0 0 8 8 12 44 91 
149,5

0 
N/A 

149,5
0 

S rele-
vanciou 
k HP RP 
je do-
siahnutá 
hodnota 
24. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Vý-
cho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet 
novovy-
tvorených 
pracov-
ných 
miest 
obsade-
ných 
ženami  
(počet) 

Do-
siah-
nutý 
výsle
sle-
dok 

0 0 1 1 7 25 45 61 N/A 61 S rele-
vanciou 
k HP RP 
je do-
siahnutá 
hodnota 
18. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Vý-
cho-
disko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet 
bezbarié-
rových 
prístupov 
a opatre-
ní na 
uľahčenie 
orientácie   
(počet) 

Do-
siah-
nutý 
výsle
sle-
dok 

0 0 2 170 78 412 429 
528,5

0 
N/A 

528,5
0 

Dosiah-
nutá 
hodnota 
bez 
ohľadu 
na de-
klarova-
nie rele-
vancie je 
528,50. 
Za 
ukonče-
né pro-
jekty je 
dosiah-
nutá 
hodnota 
466,5 
bez 
ohľadu 
na de-
klarova-
nie rele-
vancie. 
S releva
nciou 
k HP RP 
je do-
siahnutá 
hodnota 
508,50. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 

Vý-
cho-
dis-
ko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí v rámci OPBK je zabezpečiť rovnaké zaobchádza-
nie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, ná-
boženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.  
 
Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie špeci-
fických potrieb pre pohlavia a menšiny. 
 
Uplatňovanie rovnosti príležitostí ako jednej z horizontálnych priorít sa v OPBK sa zameriava na: 

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 
- elimináciu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie 
- zabezpečenie rovnosti príležitostí  pre všetkých 
- rodovú rovnosť 
- zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvate-

ľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté osoby. 
 
V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci OPBK 143 deklarovalo 
príspevok k HP RP (oproti roku 2013 nárast o 55 projektov). Hodnota týchto projektov v sledovanom 
období vzrástla o 11 839 956,66 EUR  na 38 530 965,83 EUR zo zdrojov EÚ (t.j. o 44,36%). 
 
K 31.12.2014 dosiahol ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest hodnotu 210,50 miest, čo 
je 210,50% z plánovanej hodnoty. Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet miest o 74,5 miest, t.j. 
o 54,78%. 
„Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ dosiahol v roku 2014 hodnotu 149,50 
miest (nárast oproti roku 2013 o 64,28%, t.j. o 58,5 miest). Ukazovateľ „Počet novovytvorených pra-
covných miest obsadených ženami“ dosiahol hodnotu 61 miest (nárast oproti roku 2013 o 35,55%, t.j. 
o 36 miest). Hodnoty oboch ukazovateľov zatiaľ nedosiahli plánované cieľové hodnoty. V prípade 
ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ – predstavuje jeho do-
siahnutá hodnota 149,50% (149,5) plánovanej cieľovej hodnoty (100), s relevanciou k HP RP je do-
siahnutá hodnota 24 miest. V prípade ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest obsa-
dených ženami“ je to 61% (61) plánovanej cieľovej hodnoty (100), s relevanciou k HP RP je dosiahnu-
tá hodnota 18 miest. Pomer vytvorených pracovných miest je 71,02 : 28,97 v prospech mužov. 
 
Ukazovateľ počtu bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie dosiahol v roku 2014 
hodnotu 528,50, čo je nárast o 99,5 prístupov a opatrení oproti roku 2013 (nárast o 23,19%). Dosiah-
nutá hodnota presahuje hodnotu cieľovú už o 498,5 jednotiek. 
 
2.3. Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
Tabuľka č. 73 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2014 

Ukazovatele 200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 201
5 

Spo-
lu 

Komentár 

počet projek-
tov zabezpe-
čujúcich trva-
lú udržateľ-
nosť miest 
(počet)  

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 10 40 43 43 64 97 N/A 97 

Dosiahnutý 
výsledok 97 
uvádza 
počet za-
zmluvne-
ných projek-
tov v rámci 
skupín akti-
vít 1.1.1 
(čiastkové 
projekty 
v rámci 
ISRMO)  a 
1.1.2 (sa-
mostatne 
dopytovo 
orientované 
projekty 
regenerácie 
sídiel). K 
31.12.2014  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72* 72* 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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bolo za-
zmluvne-
ných 25 
projektov zo 
skupiny 
aktivít 1.1.1, 
v rámci 
skupiny 
aktivít 1.1.2 
bolo za-
zmluvne-
ných 72 
projektov. Z 
97 zazmluv-
nených 
projektov 
bolo   41 v 
realizácii a  
56 ukonče-
ných. Z 
uvedeného 
počtu za-
zmluvne-
ných projek-
tov bolo 51 
projektov, 
ktorých 
prijímateľmi 
sú mes-
tá/mestské 
časti (z toho 
16 ukonče-
ných) a  45  
projektov, 
pri ktorých 
prijímateľmi 
sú obce 
BSK (40 
ukončených) 
a 1 s prijí-
mateľom 
BSK v reali-
zácii. 

             

počet bez-
bariérových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie  
(počet) 

Dosiah-
nutý 
výsledok 

0 0 2 172 78 412 429 
528,5

0 
N/A 

528,5
0 

Dosiahnutá 
hodnota bez 
ohľadu na 
deklarovanie 
relevancie je 
528,50, 
v ramci 
ktorej je s 
relevanciou 
k HP RP  
dosiahnutá 
hodnota 
508,50.Za 
ukončené 
projekty je 
dosiahnutá 
hodnota 
466,50 bez 
ohľadu na 
deklarovanie 
relevancie 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015 
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V sledovanom období bol v rámci prioritnej osi 1 vykazovaný ukazovateľ počtu projektov zabezpeču-
júcich trvalú udržateľnosť miest, a to v počtu 97 (nárast o 33 projektov, t.j. 51,56%). Dosiahnutá hod-
nota tvorí 134,72% z cieľovej hodnoty. 
 
Ukazovateľ počtu bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie dosiahol v roku 2014 
hodnotu 528,50, čo je nárast o 99,5 prístupov a opatrení oproti roku 2013 (nárast o 23,19%). Dosiah-
nutá hodnota presahuje hodnotu cieľovú už o 498,5 jednotiek. S relevanciou k HP RP bola dosiahnutá 
hodnota 508,50, t.j. 96,21% z celkovej dosiahnutej hodnoty. 
 
Ďalšie merateľné ukazovatele s relevanciou k HP RP sú nasledovné: 
 

 počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 7 bez rele-
vancie/6 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov -  5 bez relevancie/4 s relevanciou 
hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov –  29,50 bez 
relevancie/25,50 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov – 2/2, hodnoty sú z ukonče-
ných projektov) 

 
Pomer mužov a žien na novovytvorených miestach v rámci projektov s príspevkom k HP RP je 71 : 29 
v prospech mužov v prípade celkovej dosiahnutej hodnoty 6. 

 
V roku 2014 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré 
prostredníctvom samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel sa zameriavajú na 
obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia, čím sa má dosiahnuť vyššia kvalita života v sídlach 
Bratislavského kraja. Projekty prispievajú k napĺňaniu rovnosti príležitosti tým, že revitalizované verej-
né priestranstvá môžu využívať ako muži tak aj ženy, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, 
vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, 
vek, zdravotné postihnutie. V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti príležitosti aj 
budovaním bezbariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, slabozrakých, občanov s obmedzenou 
mobilitou. K rovnosti príležitosti sa prispieva tiež  prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, 
ktoré sa vytvárajú napr. za účelom zabezpečenia údržby zrekonštruovaných priestorov. 
 
Tabuľka č. 74 
Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2014 

Ukazovatele 200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Spo-
lu 

Komentár 

počet podpo-
rených začí-
najúcich 
MSP – 
“start-ups” 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 8 11 11 N/A 11 
S relevanciou 
k HP RP je 
dosiahnutá 
hodnota 3. 
Hodnoty sú za 
ukončené 
projekty. 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet zave-
dených elek-
tronických 
služieb do-
stupných on-
line (počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 19 67 119 N/A 119 
Hodnota za 
ukončené 
projekty je 
110. 
S relevanciou 
k HP RP je 
dosiahnutá 
hodnota za 
ukončené 
projekty 29. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet zave-
dených elek-
tronických 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 17 33 140 203 264 N/A 264 
Deklarovaná 
hodnota na 
základe za-Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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služieb (po-
čet) 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

zmluvnených 
projektov je 
377. Dosiah-
nutá hodnota  
(zahrňa ukon-
čené projekty 
a projekty 
v realizácií)  je 
264. Dosiah-
nutá  hodnota 
za ukončené 
projekty je 
255 

Zdroj: RO OPBK 
 
V rámci prioritnej osi 2 OP BK boli sledované merateľné ukazovatele s relevanciou k HP RP nasle-
dovné: 
 

 Počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 168/48 
(dosiahnutá hodnota z projektov – 119,5 (+25 pracovných miest – muži prostredníctvom ini-
ciatívy JEREMIE)/20(dosiahnutá hodnota je bez iniciatívy JEREMIE), hodnoty sú z ukonče-
ných projektov) 

 Počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov – 83/32 (do-
siahnutá hodnota z projektov  - 57(+2 pracovné miesta – ženy prostredníctvom iniciatívy JE-
REMIE)/16 (dosiahnutá hodnota je bez iniciatívy JEREMIE), hodnoty sú z ukončených projek-
tov) 

 Počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”: plánovaná hodnota z projektov – 11/3 
(dosiahnutá hodnota z projektov v realizácii a z ukončených – 11/3 , hodnoty z ukončených 
projektov - 10/3) 

 Počet zavedených elektronických služieb: plánovaná hodnota z projektov – 377/188 (dosiah-
nutá hodnota z projektov -  264/159 projektov v realizácii a ukončených, hodnoty z ukonče-
ných projektov – 255/150) 

 Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z projektov 
– 217/49 (dosiahnutá hodnota z projektov – 119/29 projekty v realizácii a ukončené, hodnoty z 
ukončených projektov – 110/29) 

 
V roku 2014 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery, pričom tieto projekty sú uvádzané do praxe tak, že nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi 
vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Podporované 
projekty zabezpečujú vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri 
tvorbe nových pracovných miest, kde musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. 
 
Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti prispievajú k zlepšeniu rovnosti 
príležitostí, pretože elektronické služby budú využívať zamestnanci a okolie firiem bez rozdielu etnic-
kej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Podporované 
projekty prispievajú k rovnosti príležitosti zabezpečením dostupnosti verejných služieb, nakoľko sa 
dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejných službám aj pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou 
a orientáciou najmä na zdravotné postihnuté osoby. Podporou zavádzania nových informačno-
komunikačné technológií, obstaraných prostredníctvom projektov sa zároveň zabezpečuje ich  využí-
vanie rovnako všetkými zamestnancami spoločností, mužmi aj ženami, čím sa dodržiava princíp ne-
diskriminácie. 
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2.2. Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OPBK na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 
Tabuľka č. 75 
Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31. 12. 2014 

Územie NUTS III 

Počet za-
zmluvnených 
projektov cel-

kovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 
€  (EU zdroje) 

Počet za-
zmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

HP RP 

Výška za-
zmluvnených 

prostriedkov v 
€ s príspevkom 

HP RP (EU 
zdroje) 

% zazmluvne-
nia k HP RP 
z celkového 
objemu za-

zmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 409* 85 870 695,27 143 38 530 965,83 44,87 

Trnavský –- –- –- –- –- 

Trenčiansky –- –- –- –- –- 

Nitriansky –- –- –- –- –- 

Žilinský –- –- –- –- –- 

Banskobystrický –- –- –- –- –- 

Prešovský –- –- –- –- –- 

Košický –- –- –- –- –- 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III 

     

Spolu 409* 85 870 695,27 143 38 530 965,83 44,87 

 
V rámci OP BK bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 409 projektov v celkovej výške za EU zdroje 85 870 
695,27 EUR, z ktorých 143 (34,96%) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška finančných 
prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje za EU zdroje sumu 38 530 
965,83 EUR, čo je 44,87% zazmluvnených prostriedkov pre projekty s príspevkom k HP RP k celko-
vému objemu zazmluvnených  prostriedkov za OP BK. 
 
3. Špecifiká pre programy ESF  
Jednotlivé identifikované špecifiká pre programy ESF boli v sledovanom období uplatňované v rámci 
implementácie OPZ nasledovne: 
 
a) Uplatňovanie rodového hľadiska a osobitných akcií z hľadiska rodovej rovnosti 
Projekty financované z OP BK svojim zameraním a realizovanými aktivitami znamenajú prínos pre 
všetky skupiny obyvateľstva SR. Aktivity v rámci rodovej rovnosti sa riadia princípom antidiskriminácie, 
a nevyužívajú dočasná vyrovnávacia opatrenia, ako môžu byť vnímané niektoré aktivity v rámci OP, 
aby bola narovnaná spoločenská nerovnosť. Výsledky dosiahnuté realizáciou majú vplyv na regionál-
nu dostupnosť, regeneráciu sídiel a vedomostnú ekonomiku cez konkurencieschopnosť podnikov, 
inovácie a informatizáciu spoločnosti bez ohľadu na rodovú príslušnosť, vek, príslušnosť k menšinám, 
zdravotné postihnutie či vierovyznanie. 
 
b) Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  
OP BK nesleduje skupín ukazovatele o zapojení migrantov a migrantiek a ich zapojenie na pracovný 
trh, nakoľko to nie je jeho primárny cieľ. OP BK preto ani nerieši špecifické otázky skupiny migrantov 
a migrantiek. Sociálnu integráciu a zvýšenie zamestnanosti tejto skupiny podporuje najmä OP ZaSI, 
ktorý je implementovaný MPSVaR SR. 
 
c) Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín a zlepšenie ich sociálnej inklúzie 
OPZ nesleduje pri ukazovateľoch o počte vytváraných pracovných miest zapojenie menšín, ani sa 
primárne nezameriava na ich sociálnu inklúziu. Sociálnu integráciu a zvýšenie zamestnanosti tejto 
skupiny podporuje najmä OP ZaSI, ktorý je implementovaný MPSVaR SR. 
 
d) Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
Opatrenia prijímané v rámci implementácie projektov pre zlepšenie bezbariérového prístupu 
a uľahčenie orientácie prispievajú najmä k sociálnej inklúzii osôb so zdravotným postihnutím. V rámci 
OPBK bolo vytvorených celkom 528,50 (s relevanciou k HP RP 508,50) opatrení na zlepšenie bezba-
riérového prístupu a uľahčenie orientácie.  
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V rámci prioritnej osi 2 bolo zavedených 264 (255 s relevanciou k HP RP) elektronických služieb a 119 
(29 s relevanciou k HP RP) on-line služieb, ktoré zohľadňujú aj potreby inak znevýhodnených skupín. 
Podpora a posilnenie sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnenými oso-
bami je realizovaná najmä v rámci OP ZaSI. 
 
e) Inovačné činnosti vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenie a plné uplatňova-
nie 
Špecifickým cieľom Prioritnej osi 2 OP BK je zvýšenie inovácií v podnikateľskej sfére a podpora zavá-
dzania progresívnych technológií, čím sa má zabezpečiť dlhodobá konkurencieschopnosť MSP 
a vysoký rast ich produktivity. K tomuto cieľu výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na zavá-
dzanie  a využívanie progresívnych technológií v MSP v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery. Najväčší záujem je o projekty zamerané na zníženie energetickej a materiálovej náročnosti 
zo sektora polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, výroby pekárenských výrobkov, výroby 
počítačových, elektronických a optických výrobkov ako aj výroby výrobkov z gumy a plastov. Projektmi 
sa zvyšuje konkurencieschopnosť MSP a rast ich produktivity, čím sa zároveň posilňuje konkurenčná 
schopnosť regiónu. 
 
f) Nadnárodné a/alebo medziregionálne akcie 
OPBK nijakým výrazným spôsobom nepodporuje nadnárodné alebo medziregionálne akcie. Sústredí 
sa na lokálne aktivity v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
4. Interná analýza implementácie HP RP v danom OP 
Za sledované obdobie v rámci OPBK narástol počet projektov s príspevkom k HP RP (o 62,5%) a aj 
ich hodnota (o 44,36%), čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Z ukazovateľov však nie 
je úplne zrejmé, ako projekty konkrétne a v akom rozsahu prispievajú k HP RP. Ukazovatele sú rodo-
vo citlivým spôsobom nastavené iba u počtu novovytvorených miest, kde je pomer žien a mužov 
71,02 : 28,97 v prospech mužov. Z ukazovateľov už ale nevyplýva, či obsadené miesta kopírujú hori-
zontálnu a vertikálnu zamestnaneckú segregáciu medzi ženami a mužmi, ktorá je v rámci Bratislav-
ského samosprávneho kraja preukázateľná, alebo nie (segregácia povolaní súvisí s výškou odmeňo-
vania). Obecne je možné konštatovať, OPBK má nedostatočne nastavené merateľné ukazovatele 
vzhľadom k sledovaniu dosahovaní cieľov HP RP, t.j. nemá ich ani dostatočný počet vzhľadom na 
šírku záberu riešených oblastí tak, aby bolo možné hodnotiť komplexnejší prínos projektov k HP RP. 
Vzhľadom na nastavenie ukazovateľov preto nie je možné sledovať ani to, prečo je pomer mužov 
a žien na obsadených novovytvorených pracovných miestach taký, aký je. 
OPBK vykazuje výsledky so zreteľom na skupinu osôb s postihnutím (ukazovateľ bezbariérových prí-
stupov a opatrení) alebo výsledky s dosahom na osoby s iným znevýhodnením (ukazovateľ elektro-
nických služieb a služieb dostupných on-line). Vynecháva však ďalšie relevantné skupiny, ako sú oso-
by znevýhodnené na pracovnom trhu z dôvodu veku (absolventi/ky a osoby v preddôchodkovom ve-
ku), ženy začínajúce podnikateľky a pod. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že aktivity napríklad na 
podporu mestskej hromadnej dopravy (bezbariérovej), obnovu zelených častí mesta Bratislavy alebo 
ochranu oblastí CHKO sú taktiež rodové, nakoľko majú vplyv na osoby s nižšou schopnosťou pohybu, 
ženy, ktoré častejšie cestujú mestskou verejnou dopravou či častejšie využívajú zelené mestské prie-
stranstvá, aby ako matky (v kontextu stereotypu ženy opatrovateľky a muža živiteľa rodiny) vytvorili 
dennú náplň pre deti. 
 
Zabezpečenie informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej cieľoch 
v rámci implementácie OPBK 
V sledovanom období od 1.1.2014 do 31.12.2014 RO OPBK vyhlásil: 

- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 Informatizácia  spoločnosti, ktorá bola 
vyhlásená dňa 25. júna 2014, (kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13) 

Kampaň „Trinásta výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Ino-
vácie a technologické transfery (č. výzvy OPBK/2014/2.1/13) bola zverejnená dňa 25.6.2014 na inter-
netových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk.  Výzva bola vyhlásená ako časovo 
ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 25.9.2014. 
 

- Dňa 17.7.2014 bol v denníku Pravda uverejnený inzertný oznam o rozmeroch ½ strany formá-
tu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj informoval o vyhlá-
sení troch výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 
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Informovanie žiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej prostredníc-
tvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informačnom a poradenskom centre v 
sídle RO OPBK, v sídle BSK – SO/RO OPBK a v regionálnych rozvojových agentúrach na území BSK 
– Záhorie a Senec-Pezinok). 
 
Prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk, ktorý patrí medzi hlavné informačné nástroje 
OPBK, sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. Vzhľadom k tomu, že OPBK 
svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít, informačný 
portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch horizontálnych prioritách Národného 
strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. 
 
Informovanie žiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej prostredníc-
tvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informačnom a poradenskom centre 
v sídle RO OPBK, v sídle BSK – SO/RO OPBK a v regionálnych rozvojových agentúrach na území 
BSK – Záhorie a Senec-Pezinok). 
 
Prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk, ktorý patrí medzi hlavné informačné nástroje 
OPBK, sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. Vzhľadom k tomu, že OPBK 
svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít, informačný 
portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch horizontálnych prioritách Národného 
strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. 
 
Príklady dobrej praxe 

opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 

názov projektu 
Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Brati-

slava - Čunovo 

prijímateľ pomoci Mestská časť Bratislava - Čunovo 

celkové oprávnené výdavky 271 868,47 EUR 

z toho EÚ zdroje (EFRR,ESF) 258 275,05 EUR 

stručný opis projektu 

Revitalizovaná plocha rešpektuje pôvodné historické, priestorové a funkčné 
danosti riešenej lokality. Hlavnou časťou riešeného územia bolo vytvorenie 
kvalitných a bezpečných peších trás a pred úradom sa vytvorila súvislá plocha, 
ktorá tvorí námestie. Pri vstupe sa osadili informačné tabule obce s informácia-
mi mestskej časti. Kontajnery pre separovaný odpad boli združené do jedného 
bloku, opticky zakryté trvalým paravánom. V zadnej časti sa nachádza detské 
ihrisko, ktoré má bezpečný povrch z recyklovaného granulátu. Celý priestor bol 
doplnený mobiliárom – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle, pitnou 
fontánkou. Verejné osvetlenie bolo zrekonštruované s výmenou zdrojov svetla. 
V rámci projektu bol nutný výrub nevhodnej a prerastenej zelene s nahradením 
novej esteticky i funkčne vhodnejšej. 

popis príspevku k cieľom HP 

RP 

Projekt svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP, a to k eliminá-
cii a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie a k zabezpečeniu dostup-
nosti revitalizovaných priestranstiev pre všetkých. Cieľovú skupinu tvoria všetci 
obyvatelia MČ i jej návštevníci bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, prí-
slušnosť k národnosti alebo etnickej skupine. Realizácia projektu prispela k 
zvýšeniu kvality života v obci (obnovenie zelene, osadenie mobiliáru, výstavba 
detského ihriska a vytvorenie spevnených plôch). Napĺňanie horizontálnej priori-
ty je sledované ukazovateľom výsledku - počet bezbariérových opatrení, kde 
ukazovateľ dosiahol hodnotu 1. 

1.1.1.1.1.1.1.1.1 plnenie hodnôt vybraných 

merateľných ukazovateľov 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

Počet bezbariérových prí-

stupov a opatrení na uľah-

čenie orientácie 

0 1 1 

Zdroj: RO OPBK 
 

4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 

Nerelevantné. 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA  

Nerelevantné. 
 

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY 

Nerelevantné. 
 

7 TECHNICKÁ POMOC 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  ako koordinátor HP RP, je oprávnený prijímateľ v 
rámci Operačného programu Technická pomoc Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, len v rámci Prioritnej osi 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, Opatrenia 1.2 Hodnote-
nie a štúdie a Opatrenie 1.3 Informovanosť a publicita. 
Koordinátor HP RP nebol oprávnený na čerpanie finančných prostriedkov z ostatných opatrení OP TP, 
aj keď  stav administratívnych kapacít je stále hlboko poddimenzovaný a riadenie, implementácia 
a tým ďalšie aktivity strácajú účinnosť a efektívnosť. Refundácia miezd Koordinátora HP RP nie je 
oprávneným výdavkom v rámci Operačného programu Technická pomoc ani v rámci iného operačné-
ho programu a mzdy Koordinátora HP RP sú hradené zo štátneho rozpočtu SR. 
Koordinátor HP RP nebol počas roku 2014 ešte vždy oprávnený na čerpanie finančných prostriedkov 
z iných opatrení ako je 1.2 a 1.3 OP TP, aj keď stav administratívnych kapacít bol  hlboko poddimen-
zovaný. Riadenie, implementácia, spôsob koordinácie a aj ďalšie aktivity strácali účinnosť 
a efektívnosť. Odrezanie od finančných zdrojov, spôsobilo maximálne zníženie efektívneho 
a hospodárneho využívania administratívnych kapacít, zníženie účinnej implementácie koordinácie 
horizontálnej priority v rámci prierezovej témy, pod ktorú ako jedinú horizontálnu prioritu spadajú všet-
ky operačné programy aj v novom programovom období.   
Všetky interné aj externé  hodnotenia boli interne presunuté do projektu Hodnotenie uplatňovania 

HPRP v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. V rámci schváleného a implementovaného 

projektu budú vykonané Externé hodnotenia uplatňovania HP RO na úrovni programov a taktiež prie-

bežné interné operačné hodnotenia. Projekt bol schválený na sumu 194 200 € na dobu realizácie od 

apríla 2013 do apríla 2015.  

 

8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA  

V oblasti informovania a publicity bolo informovanie zabezpečené uverejňovaním aktuálnych informá-
cií na stránke www.gender.gov.sk. Ku koncu sledovaného obdobia boli uskutočnené práce na novom 
webovom sídle www. gender.gov.sk, kde má  horizontálna priorita rovnosť príležitostí osobitné miesto.  
 

 

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

