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ÚVOD 

Výročná správa o vykonávaní horizontálnej priority rovnosť príleţitostí sa zameriava na stav im-

plementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí na úrovni Národného strategického refe-

renčného rámca ku dňu 31.12.2013. Obsahuje taktieţ 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 pripo-

mienkovanie. Výročnú správu HP RP schvaľuje riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti prí-

leţitostí MPSVR SR, ktorá je poverená zabezpečovať procesy koordinácie implementácie HP RP. 

Výročná správa slúţi ako východisko pre posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajú-

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

RP a Európsku komisiu. 

Výročná správa bola 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. 



 

 

 

 

1 IDENTIFIKÁCIA 

 

Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým for-

mám diskriminácie. 
 

 

NUTS I – Slovensko 

  

 

Programové obdobie: 2007 - 2013 

 

 

relevantné pre všetky Operačné programy 

 

 

Názov: Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 

Výročná                 správa                o 

vykonávaní   horizontálnej 

priority 

 

Vykazovaný rok: 2013 

 

 

Dátum schválenia:  

Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí Národného strategického referenčného rámca je priorita, 

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

dosiahnutie rovnosti príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. 

Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí 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 dostupnosti verejných sluţieb a zdrojov pre všet-

kých. Cieľom je teda odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, 

politického, spoločenského, pracovného ţivota, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je 

pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboţenstvo, sexuálna orientácia, zdravot-

né postihnutie atď. Cieľom je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto 

znakov.  

Rovnosť príleţitostí neznamená len rovnaké podmienky vstupu, ale najmä podmienky, ktoré zo-

hľadňujú špecifické potreby a skúsenosti týchto rôznorodých znevýhodnených skupín ľudí. Tento 

cieľ sa týka všetkých operačných programov NSRR. Horizontálna priorita Rovnosť príleţitosti 

bola v rámci NSRR zadefinovaná ako jedna zo štyroch horizontálnych priorít v programovom 

období 2007 - 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 PREHĽAD  REALIZÁCIE  HP RP 

HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná  od iných horizontálnych priorít, vyţa-

duje si preto v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa 

kladie na princíp rodovej rovnosti. 

Dosiahnutý  výsledok a analýza dosiahnutého pokroku  

2.1.1. Stav fyzického pokroku horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí  

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na  

úrovni NSRR  k 31.12. 2013 
 

Tabuľka 1 Projekty s príspevkom k HP RP na  úrovni NSRR k 31.12. 2013 

 

 

ROK Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov, 

s príspevkom k HP 

RP 

Objem finančných 

prostriedkov pro-

jektov celkovo € 

(zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov projektov 

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 

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

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   je 

uvádzaný mimo projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené. Počet mimoriadne ukončených projektov je celkovo za všetky ope-

račné programy 810, t.j. celkový počet projektov s príspevkom k HP RP aj s prirátaním mimoriadne ukončených projektov je 4728 

a počet projektov celkovo je 7943. Zdroj : ITMS 

 

Ku koncu roka 2013 v porovnaní s koncom roka 2012 stúpol počet projektov s príspevkom k HP 

RP. V roku 2013 bol počet zazmluvnených projektov s prípevkom k HP RP aţ 426 projektov vyš-

ší . Na prvý pohľad nie je viditeľný prírastok projektov a to z toho dôvodu, ţe počas implementá-

cie bol zmenený spôsob vykazovania údajov. 
 

Graf 1 Porovnanie vývoja počtu projektov celkovo a počtu s príspevkom k HP RP v období r. 2012 a r. 2013 
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Počet projektov celkovo za celé NSRR stúpol percentuálne pribliţne len o tretinu oproti predchá-

dzajúcemu roku  2011 avšak počet projektov s príspevkom k HP RP len o 329 projektov, keď rá-

tame aj projekty, ktoré boli v priebehu programového obdobia mimoriadne ukončené. 

 

Tabuľka 1 Zazmluvnené projekty v realizácii s príspevkom k HP RP na úrovni NSRR a jednotlivých OP k 

31.12.2013 (projekty sa uvádzajú kumulatívne k sledovanému obdobiu) 

 Zdroj: ITMS – Stav k 31.12.2012 

V tabuľke č. 2 sú uvádzané údaje skonsolidované v rámci jednotlivých RO na základe trilaterá-

nych rozporových konaní s koordinátorom HP RP a zástupcom odboru ITMS. V tabuľke sú uvá-

dzané iba tie projekt, ktoré sú zazmluvnené a riadne ukončené. Mimoriadne ukončené projekty sa 

na základe dohody s CKO a Metodického pokynu CKO č.9 aktualizácia č. 5 sa nevykazujú.    

Graf 2 Percentuálny podiel finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP v jednotlivých OP  
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OP V; 20,59

OP VaV; 62,21
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OPIS; 100
OP KaHR; 48,63

OP ŽP; 31,44

OP D; 38,71

ROP; 86,33

OP TP; 44,93
OP BK; 37,47

 

OP 

 

Počet 

projektov 

celkovo 

 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP RP 

  

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov celkovo € 

(zdroje EÚ)
1
 

 

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov 

s príspevkom k HP 

RP v € (zdroje EÚ) 

 

OP ZaSI 1 336 1 195 89,5 928 515 745,56 868 392 705,93 93,52 

OP V 907 241 26,6 612 842 431,70 126 189 143,55 20,59 

OP VaV 504 306 60,7 1 260 584 980,04 784 212 737,94 62,21 

OP Z 60 49 81,7 236 300 604,90 215 268 942,35 91,09 

OPIS 69 69 100 881 113 925,98 881 113 925,98 100 

OP KaHR* 1195 506 42,3 685 866 620,82 320 401 785,63 48,63 

OP ŢP 709 248 34,9 1 572 943 177 494 506 953 31,44 

OP D 72 10 13,9 2 831 501 682,10 1 096 130 487,84 38,71 

ROP 1 855 1610 86,8 12 39 185 466,8 1 069 841 410,3 86,33 

OP TP 108 38 35,2 76 091 232,58 34 188 069,63 44,93 

OP BK 318 88 27,7 71 234 414,03 26 691 009,17 37,47 

Spolu 

NSRR 
6441 3 934 61,1 

5 633 444 839,40 

 

3 042 848 639,80 
54,01 



 

 

Graf. č. 2 zobrazuje percentuálny podiel finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP. Z grafu 

vyplýva, ţe OP IS malo za rok 2013 100 %  čerpania finančných prostriedkov  na projektoch 

s príspevkom k HP RP.  Za ním nasleduje OP ZaSI, OP Zdravotníctvo a Regionálny operačný 

program.  Aj keď na základe počtov projektov v rámci OP je iný rebríček ( OP IS, ROP, OP ZaSI, 

OP Z) môţe z týchto údajov zistiť, ţe aj napriek tomu, ţe ROP zo svojho celkového počtu za-

zmluvnených projektov prispieval k zvýšeniu bezbariérovosti vyšším počtom zazmluvnených pro-

jektov s príspevkom k HP RP ako OP ZaSI. Najviac finančných prostriedkov alokovaných do pro-

jektov v realizácii prispieval OP ZaSI k cieľom v oblasti rodovej rovnosti (pri vstupe na trh práce, 

zosúlaďovaní pracovného a rodinného ţivota, horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie, násilí 

páchanom na ţenách. V  porovnaní s ROP alokoval OP ZaSI viac finančných prostriedkov na 

menší počet projektov s príspevkom k HP RP. 

Najniţší počet projektov s príspevkom k HP RP mal OP V (20,59%) zo svojho celkového počtu 

zazmluvnených projektov.  

Graf 3 Podiely projektov s príspevkom k HP RP z jednotlivých OP   

 

 
 

 

Graf č. 3 zobrazuje podiel projektov s príspevkom k HP RP v jednotlivých OP. Najväčší podiel 

projektov s príspevkom k HP RP z svojho celkového objemu finančných prostriedkov jednotli-

vých OP mal OP IS (100 %). Najmenší podiel čerpania finančných prostriedkov s príspevkom 

k HP RP z celkového objemu samostatných OP mal OP D (13,9%). HP RP je najviac relevantné 

svojimi aktivitami k OP Za SI.  Plnenie merateľných ukazovateľov. 

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 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 príspev-

kom k rovnosti 

príleţitostí 

(EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 624 

533 

652,8 

1 302 

084 19

7, 

73 

3 

681 056 

34,03 

4 231 

070850 

4 653  

355 99 

1, 79 

6 122  

009 79 

1,06 

N/A N/A 6 122 009 791,06* 

(3 042 848 639,80 

– suma po odra-

tani ) 

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 

Dosiahnutý 

výsledok 

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

(4360- po odrátaní) 

89,5

26,6

60,7

81,7

100

42,3

34,9

13,9

86,8

35,2

27,7

0 20 40 60 80 100 120

OP ZaSI

OP V

OP VaV

OP Z

OPIS

OP KaHR*

OP ŽP

OP D

ROP

OP TP

OP BK



 

rovnosti príleţi-

tostí 

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 obsade-

ných muţmi 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 56 3 253 11 664,5 17 770 36 388 N/A N/A 36 388 

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 N/A N/A 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest obsade-

ných ţenami 

Dosiahnutý 

výsledok 

0 0 3 2 393 8 137 12 496,

5 

32 730,

5 

N/A N/A 32 730,5 

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  

N/A N/A N/A 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest pre znevý-

hodnené skupiny 

v dôsledku reali-

zácie projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 

 

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

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 N/A N/A N/A 

Počet opatrení 

na zlepšenie 

bezbariérového a 

bezpečného 

prístupu a na 

uţívanie výsled-

kov zo strany 

znevýhodnených 

skupín 3 

Dosiahnutý 

výsledok 

 

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

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 N/A N/A N/A 

Miera 

zamestnanosti 

muţi    v % (15-

64) 

Dosiahnutý 

výsledok 

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

Cieľ 

 

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

Východiskoi 

(2006) 

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Miera 

zamestnanosti 

ţeny    v %(15-

64) 

 

 

Dosiahnutý 

výsledok 

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

Cieľ 

 

nárast nárast nárast nárast nárast nárast nárast nárast ná-

rast 

nárast 

Východisko 
ii (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, ţe aj za predchádzajúce roky sú 

v tabuľke uvedené projekty aj s mimoriadne ukončenými projektmi. 

   

Z hľadiska vývoja v oblasti rodovej rovnosti musíme konštatovať, ţe napriek nespornému pokro-

ku pretrvávajú stále nerovnosti medzi muţmi a ţenami takmer vo všetkých oblastiach súkromného 

a verejného ţivota. V nasledujúcom texte uvádzame hodnotenie dosiahnutého stavu a pomenova-

nie najmarkantnejších rodových rozdielov v sledovanej oblasti zamestnania a trhu práce vychádza-

júc zo zistení  Súhrnnej správy o rodovej rovnosti za rok 2013. 

 

ZAMESTNANIE A TRH PRÁCE  

Jednou z oblastí, kde je pomerne výrazná rodová nerovnosť, je zamestnanosť a mzdy. V súčasnos-

ti ţeny aj muţi musia čeliť dôsledkom ekonomickej krízy, ktorá zhoršila ich ţivotné podmienky a 

oslabila ich pozíciu na trhu práce. Ţeny uţ pred krízou boli v porovnaní s muţmi viac zaťaţené 



 

nezamestnanosťou, častejším prerušovaním pracovnej kariéry, niţšími mzdami a neplatenou prá-

cou. Miera zamestnanosti ţien vo veku od 15 rokov dosiahla v roku 2013 hodnotu 43,6 % a mu-

ţov 58,6 %, u skupiny 15-64 rokov predstavoval tento pomer 53,3% u ţien a 66,4% u muţov. 

Podľa toho rodový rozdiel v mierach zamestnanosti medzi ţenami a muţmi dosiahol hodnotu 15 

p.b. v neprospech ţien. Hoci miera zamestnanosti ţien poklesla v krízovom období menej inten-

zívne ako u muţov, stále ďaleko zaostáva za ich úrovňou.  Miera nezamestnanosti u muţov a ţien 

je porovnateľná (14% u muţov a 14,5% u ţien); vyrovnanie nastalo najmä v priebehu krízových 

rokov. V pracovnom procese sú ţeny konfrontované s horizontálnou i vertikálnou rodovou segre-

gáciou. V oblastiach ako zdravotníctvo, sociálna pomoc a vzdelávanie ţeny tvoria viac neţ štyri 

pätiny pracovnej sily, v sektore verejnej správy tri pätiny. V súkromnom sektore s vyššími prie-

mernými zárobkami ţeny predstavujú necelých 41 % zamestnancov. Iba 9,8 % ţien (oproti 19,8 % 

muţov) sa v roku 2012 venovalo v rámci hlavného zamestnania podnikaniu. Rodové rozdiely sú 

najmarkantnejšie v podnikateľskej sfére, kde na jednu podnikateľku pripadajú traja muţi - podni-

katelia. Slovenský trh práce patrí medzi rodovo najsegregovanejšie trhy práce v Európe, t. j. ţeny 

napriek zvyšovaniu svojho podielu vo vedúcich a manaţérskych pozíciách pracujú výrazne častej-

šie na niţších pozíciách v porovnaní s muţmi.  

S rodovou segregáciou úzko súvisia aj celkovo niţšie príjmy ţien, keď stále pretrvávajú výrazné 

rozdiely v platovom ohodnotení ţien a muţov. Ţeny patria častejšie medzi nízkopríjmové skupiny 

zamestnaných, t.j. ich hodinová mzda nedosahuje ani 2/3 mediánu hodinovej mzdy v hospodárstve 

Slovenskej republiky. Napriek veľmi dobrej vzdelanostnej úrovni ţien (na Slovensku dokonca 

vyššej ako u muţov) ţeny nedosahujú porovnateľné zárobky s muţmi, nakoľko vzdelanie v „ty-

picky ţenských oblastiach“ je oceňované niţšie. Rodový mzdový rozdiel na Slovensku sa uţ dl-

hodobo pohybuje nad priemerom EÚ, pozitívny je však neustály pokles tohto rozdielu.  

Pri porovnávaní hodinovej mzdy ţien a muţov bol v roku 2013 na úrovni 17,9 %12, kým v roku 

2012 21,5%. V súkromnom sektore mzdové rozdiely na Slovenku dosiahli v roku 2013 úroveň 

19,2 %, vo verejnom 11 %. Rodová štruktúra zamestnancov v oboch sektoroch vykazuje značné 

rozdiely, keď v nepodnikateľskom sektore predstavuje podiel ţien 68 %, kým v podnikateľskom 

iba 42 %.  

Vyšší rodový rozdiel v zárobkoch je markantný pri porovnávaní mesačných miezd; v priemere 

bola v roku 2013 hrubá mesačná mzda ţien o 20,8% (v roku 2012 -  23 % podľa Treximy a 24,1 

% podľa ŠÚ SR) pod úrovňou priemernej hrubej mesačnej mzdy muţov. Najvyššie mzdové roz-

diely medzi pohlaviami boli vo vekovej kategórii 35-39-ročných (31,5 %) a u osôb s ukončeným 

učňovským vzdelaním bez maturity (31 %). Z hľadiska klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08) sú 

priemerné mzdy ţien niţšie neţ u muţov vo všetkých triedach, najvýraznejšie (o 31,7 %) u záko-

nodarcov a riadiacich pracovníkov a u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.13 Rodový 

mzdový rozdiel v neprospech ţien platí takisto pre všetky segmenty trhu práce na základe klasifi-

kácie KZAM, najvyšší je za oblasť finančné a poisťovacie činnosti (40,4 %) a informácie a komu-

nikácia (31,4 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 4  : Vývoj nezamestnanosti u muţov a ţien za roky 2008-2013 

 

 
 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

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

SR za rok 2012 , v ktorej sa  podľa rodového členenia uvádzajú relevantné údaje  o odmeňovaní  

muţov a ţien. Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2012  u muţov bola 994 € (v podnikateľskej 

sfére 1 016 € a v nepodnikateľskej sfére 851 €) u ţien sa predmetná mzda pohybuje vo výške 756 

€ (v podnikateľskej sfére 779 € a v nepodnikateľskej sfére 717 €). Priemerná hrubá mesačná mzda 

ţien teda predstavovala 76,0 % priemernej hrubej mesačnej mzdy muţov, a bola na rovnakej 

úrovni ako v roku 2011.  

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

na vzdelanie, a to tak u muţov, ako aj u ţien. 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 2012 dosahovali najvyššiu priemernú mesačnú mzdu 

ţeny s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa v podnikateľskej sfére (1 501 €) a v nepodnikateľ-

skej sfére (1 091 €). Muţi s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa poberali najvyššiu priemernú 

mesačnú mzdu v podnikateľskej sfére (2 483 €) i v nepodnikateľskej sfére (1 193 €). Najniţšie 

priemerné mesačné mzdy poberali zamestnanci v podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére so zá-

kladným vzdelaním. Najväčšie rozdiely podľa vzdelania medzi podnikateľskou a nepodnikateľ-

skou sférou sú v mzdách muţov s vysokoškolskou kvalifikáciou III. stupňa, kde tento rozdiel 

predstavoval aţ 1 290 €. Rozdiel medzi zárobkami ţien v tejto kategórii bol 410 €.  

Z pohľadu hlavných tried SK ISCO-08 muţi aj ţeny zarábali v podnikateľskej aj nepodnikateľskej 

sfére v priemere najviac v triede SK ISCO-08 1 - zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci. 

Muţi zarábali v priemere najmenej v triede SK ISCO-08 9 – pomocní a nekvalifikovaní zamest-

nanci (v podnikateľskej sfére 591 € a v nepodnikateľskej sfére 464 €). U ţien boli v priemere naj-



 

niţšie mzdy, rovnako ako u muţov, v triede SK ISCO-08 9 - pomocní a nekvalifikovaní zamest-

nanci (v podnikateľskej sfére 451 € a v nepodnikateľskej sfére 381 €)   

V súlade s vyššie uvedenými výsledkami porovnávania zárobkov zamestnancov v podnikateľskej 

a nepodnikateľskej sfére vychádza uţ dlhodobo priaznivejší výsledok v prospech podnikateľskej 

sféry. Takmer vo všetkých triedeniach sú platy v podnikateľskej sfére vyššie. Podľa hlavných tried 

SK ISCO-08 sú výnimkou len muţi v triede SK ISCO-08 5 - prevádzkoví zamestnanci v sluţbách 

a obchode, čoho dôvodom je zamestnanie hasič, ktoré sa nachádza v nepodnikateľskej sfére. Naj-

väčšie rozdiely v platoch u muţov aj u ţien sú u vedúcich, riadiacich zamestnancov. Muţi v pod-

nikateľskej sfére zarábajú o 165 € viac a ţeny o 62 € viac ako v nepodnikateľskej sfére.  

Z celkového počtu zamestnancov (1 050 052) vo výberovom súbore Informačného systému o cene 

práce v roku 2012, bez ohľadu na dĺţku pracovného úväzku, poberalo 65,09 % zamestnancov niţ-

šiu mzdu ako zistený celorepublikový priemer 878 €. Priemerná hrubá mesačná mzda týchto za-

mestnancov bola 584 €. Z počtu zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok poberalo 

minimálnu mzdu 1,32 % zamestnancov. Na základe uvedených podkladov môţeme konštatovať, 

ţe presadzovanie rodovej rovnosti a zmeny v postavení (v mzdovom) v členení na muţov a ţeny 

patria k tým sociálnym zmenám, ktoré si budú vyţadovať pre dosiahnutie pozitívneho výsledku 

relatívne väčší časový priestor. 

 

Tabuľka 3 Súhrn indikátorov rodovej rovnosti   

Indikátor 
Ţeny Muţi 

Rodový 

rozdiel 

SK 
EÚ-

28 
SK 

EÚ-

28 
SK 

EÚ-

28 

Miera zamestnanosti (v %,  20 – 64 rokov, 2013,ŠÚ SR a  Eurostat) 57,8 62,3* 72,2 74,5* 14,4 -12,2 

Miera zamestnanosti (v %,  15 – 64 rokov, 2013, ŠÚ SR a Eurostat) 53,3 58,5* 66,4 69,6* 13,1 -11,1 

Miera zamestnanosti mladých (v %, 15 – 24 rokov, 2013, ŠÚ SR a 

Eurostat) 
16,2 30,7* 24,5 34,7* 8,3 - 4 

Miera zamestnanosti starších (v %, 50 – 64 rokov, 2013, ŠÚ SR) 48,7 n.a. 62 n.a. 13,3 n.a. 

Miera nezamestnanosti  (v %, všetky vekové skupiny, 2013, Euro-

stat) 
14,5 10,9 14 10,9 -0,5 0 

Miera nezamestnanosti mladých (v %, 15–24 rokov, 2013, ŠÚ SR) 31,6 n.a. 34,9 n.a 3,3 n.a. 

Miera nezamestnanosti starších (v %, 50 – 64 rokov, 2013, ŠÚ SR) 12 n.a. 11,1 n.a -0,9 n.a. 

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  (v %, 2012, Eurostat) 21,5% 
16,4

% 

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  (priemerná hodinová 

mzda)  (v EUR, 2013, Trexima) 
4,81 n.a. 5,86 n.a 17,9% n.a. 

Priemerná hodinová mzda v nepodnikateľskej sfére  (v EUR, 2013, 

Trexima) 
4,88 n.a. 5,48 n.a 11% n.a. 

Priemerná hodinová mzda v podnikateľskej sfére (v EUR, 2013, 

Trexima) 
4,78 n.a. 5,92 n.a 19,2% n.a. 

Rodová distribúcia neplatenej práce  rodičov detí do 6 rokov 

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

31,9 

hod/týţ 
n.a. 

Celková dotácia platenej a neplatenej práce rodičov detí do 6 rokov  

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

24,7 

hod/týţ 
n.a. 

Rozdiel v mierach zamestnanosti 20 – 49 ročných ţien 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 muţov s deťmi od 

0-6 rokov a bez detí (v p.b.,  2012, EC) 
 12,2** 11,4** 

Podiel absolventov vysokých škôl ( v %, 2012, všetky školy a všetky 

formy štúdia, MŠVVaŠ SR) 
64 n.a. 36 n.a. 28 n.a. 

Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2012, EU SILC, Eurostat) 13,3 17,6 13,2 16,3 0,1 1,3 

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

2012, EU SILC, Eurostat) 
9 16,4 5,9 12,1 3,1 0 



 

Miera rizika  príjmovej chudoby neúplných rodín (v %, najmenej 1 dieťa, 2012, EU SILC, Eurostat) 27,5 34,2 

Miera rizika príjmovej chudoby jednočlennej domácnosti (v %, 2012, 

EU SILC, Eurostat) 
17,5 25,8 23,5 24,8 6 -1 

Miera rizika chudoby z príjmu zo zamestnania ( v %, 2012, EU SILC) 23,9 n.a. 18,2 n.a. 5,7 n.a. 

Miera pretrvávajúcej príjmovej chudoby (v %, 2011, EU SILC, Euro-

stat) 
8 10,1 7,6 9,1 0,4 1 

Miera materiálnej deprivácie (v %,4 a viac poloţiek, 2012, EU SILC, 

Eurostat) 
10,8 10,2 10,1 9,6 0,7 0,6 

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

Eurostat) 
21,3 25,7 19,7 23,8 1,6 1,9 

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia  starších (v %, 65+ ro-

kov, 2012, EU SILC, Eurostat) 
19 21,7 11,9 16,3 7,1 5,4 

Priemerná mesačná výška sólo starobných dôchodkov ( v EUR,  2012, 

Sociálna poisťovňa) 
333,4 n.a. 

427,

8 
n.a. 22% n.a. 

Stredná dĺţka ţivota pri narodení (v rokoch, 2012, ŠÚ SR) 79,45 82,4 
72,4

7 
76,8 

6,98 

rokov 

5,6 

rokov 

Prípady pracovnej neschopnosti pre pracovné úrazy na 100 obyv. 

(2012, ŠÚ SR) 
0,25 n.a. 0,5 n.a. n.a. n.a. 

Samovraţdy na 100 000 obyvateľov  ( 2011, ŠÚ SR) 2,9 n.a. 17,4 n.a. n.a. n.a. 

Politická participácia na  európskej úrovni (v %, Európsky parla-

ment, 02/2014, EC) 
38 36 62 64 24 -28 

Politická participácia na národnej úrovni (v %,  národné parlamenty, 

02/2014, EC) 
19 27 81 73 62 -46 

Politická participácia v národných vládach (v %, 02/2014, EC) 7 28 93 72 86 -44 

Politická participácia vo vedení regionálnych zastupiteľstiev (v %, 

02/2014, EC) 
0 14 100 86 100 -72 

Politická participácia na regionálnej úrovni ( v %,  regionálne zastupi-

teľstvá, 02/2014, EC) 
16 32 84 68 68 -36 

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

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

Politická participácia - vedenie politických strán s najmenej 5% miest 

v nár. parlamentoch ( v %, 04/2013, EC) 
0 12 100 88 100 -76 

Miera participácie na riadení v najväčších firmách kótovaných na 

burze (v %, 10/2013, EC) 
24 26 76 74 52 -48 

Rodová skladba najvyššieho súdu (v %, 08/2013, EC) 54 35 46 65 -8 -30 

 

Vysvetlivky: Rodový rozdiel = hodnoty muţov mínus hodnoty ţien, v percentuálnych bodoch (p. b.), ak nie je uvedené inak. * rok 

2012, ročný priemer n.a. = nedostupný údaj, ISSP = International Social Survey Programme, Slovensko 2012 ** rozdiel 

v percentuálnych bodoch medzi ţenami/muţmi s deťmi a ţenami/muţmi bez detí .Riziko príjmovej chudoby = príjem pod hranicou 

60% mediánu národného disponibilného príjmu po sociálnych transferoch EC = Databáza Európskej komisie Muţi a ţeny 

v riadiacich pozíciách 

 

SOCIÁLNE VYLÚČENIE A RIZIKO CHUDOBY 

O dôsledkoch niţšej ekonomickej nezávislosti ţien spôsobenej častejším a dlhším prerušovaním 

plateného zamestnania, nízkym ohodnotením ich práce a vyšším zaťaţením neplatenou prácou 

v porovnaní s muţmi vypovedajú nasledovné ukazovatele. Ženy na Slovensku sú dlhodobo 

viac ohrozené rizikom chudoby a sociálnym vylúčením ako muži .Vo všeobecnosti platí, 

že s rastúcim počtom detí v domácnosti sa zvyšuje aj miera rizika chudoby. Ďalšou rizikovou 

skupinou sú neúplné domácnosti (27,5 %), teda domácnosti jedného rodiča s aspoň jed-

ným závislým dieťaťom, z ktorých valnú väčšinu tvoria domácnosti vedené ženami. Na zá-

klade EU SILC 2012 je však zjavné, že rodové rozdiely v ohrození rizikom chudoby sa 

v ostatnom čase takmer vyrovnali; u žien to bolo 13,3 % a u mužov 13,2 %.  Pri posudzo-

vaní jednotlivých statusov ekonomickej aktivity sa rodová disparita najviac zo všetkých pre-

javila v kategórii neaktívne osoby a dôchodcovia. 



 

 Neaktívne osoby – ţeny boli častejšie vysta-

vené riziku chudoby – 20,3 % ako muţi 15,0 

%. Najmenšia rodová disparita sa prejavila 

v prípade pracujúcich, kde miera rizika chudo-

by pracujúcich muţov bola 6,6 % a miera rizi-

ka chudoby pracujúcich ţien bola 5,6 %.
2
 Ak 

však sledujeme príjem zo zamestnania, pod 

hranicou chudoby sa v roku 2012 ocitlo 23,9 

% ţien a 18,2 % muţov.
3
 Starnutím a odcho-

dom do dôchodku, napriek odpracovaným 

rokom a prispievaniu do dôchodkového systé-

mu, výchove a starostlivosti o deti, dvojnásob-

nej záťaţi neplatenou prácou v domácnosti 

oproti muţom sa ţeny 65 a viac ročné ocitajú v 

riziku príjmovej chudoby a sociálneho vylúče-

nia 1,5-krát častejšie v porovnaní s muţmi tej 

istej vekovej kategórie. Ţeny prevládajú medzi 

osobami poberajúcimi starobný, vdovský a 

sociálny dôchodok, muţi zase medzi invalid-

nými dôchodcami. Ţeny odchádzajú do dô-

chodku skôr a v priemere sa doţívajú vyššieho 

veku, čím dôchodok poberajú dlhšie. Ţeny v 

roku 2012 v priemere poberali o 22,1 % niţší 

starobný sólo dôchodok neţ muţi. Rodový 

rozdiel v starobných dôchodkoch s prihliad-

nutím na starobné dôchodky vyplácané v sú-

behu s vdovským, resp. vdoveckým dôchod 

Zdroj: ŠÚ SR       kom sa zníţil na 15,8 %. Ţeny sú výrazne viac 

zastúpené v najniţších výškových pásmach sólo starobných dôchodkov, často pod hranicou ţivot-

ného minima. 

V ústavných zariadeniach sociálnych sluţieb je starostlivosť poskytovaná väčšiemu počtu ţien 

(o 26,4 %) neţ muţom. V domovoch pre seniorov je umiestnených ţien 2,2-krát viac oproti mu-

ţom. Muţi vo väčšej miere vyuţívajú sluţby nocľahární (2,4-krát viac neţ ţeny), resocializačných 

stredísk a útulkov. 

Starnutím a vstupom do dôchodku, napriek odpracovaným rokom a prispievaniu do dôchodkové-

ho systému,  výchove a starostlivosti o deti,  dvojnásobnej záťaţi neplatenou prácou v domácnosti 

v porovnaní s muţmi sa ţeny 65 a viac ročné ocitajú v riziku príjmovej chudoby a sociálneho 

vylúčenia  častejšie v porovnaní s muţmi tej istej vekovej kategórie. U dôchodcov boli ţeny – 8,8 

% vystavené riziku chudoby 1,5 násobne častejšie ako muţi 5,8 %. V tomto kontexte hovoríme 

o feminizácii chudoby najmä vo vyššom veku. 

 

                                                 
2
 Zdroj – EU SILC 2012, ŠÚ SR, 2013 

3
 Na základe údajov EU SILC 2012  ( zdroj: Ivančíková, Vlačuha, Holubová, 2014, Systém indikátorov rodovej rov-

nosti a metodologické  štandardy ich konštrukcie, Centrum vzdelávania MPSVR SR. Publikácia pripravená v rámci 

národného projektu Inštitútu rodovej rovnosti, finančne podporeného z OP ZaSI (ESF), v tlači. 



 

2.1.2 Finančné implementácia HP RP 

 

Nerelevantné. 

 

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

 

Tabuľka 4  Prehľad   implementácie   projektov   s vplyvom   na   HP   RP   podľa   samosprávnych   krajov   a  

OP k 31.12.2012 

 

Zdroj: ITMS 

 

 

2.1.4 Finančná kontrola a audit  

 

V roku 2013 prebehol u koordinátora HP rovnosť príleţitostí vládny auditu č. A472, K2992. 

Z hľadiska systémového auditu zistil orgán auditu (OA) hlavne formálne nedostatky: 

- 4 nedostatky nízkej závaţnosti nesystémového charakteru; 

- 3 nedostatky strednej závaţnosti nesystémového charakteru, vrátane poukázania na nedos-

tatočné administratívne kapacity u koordinátora HPRP. 

 

Celkovo bolo audítorskou skupinou identifikovaných 7 nedostatkov v rámci všetkých overova-

ných oblastí. Celkový výrok pre účinnosť riadiaceho a kontrolného systému auditovanej osoby: 

Systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia (2. stupeň uistenia). 

Z hľadiska kontroly plnení odporúčaní z predchádzajúceho auditu nám boli vytknuté 3 nedosta-

točne plnené odporúčania, z toho 2 formálneho charakteru a 1 nedostatok vecného charakteru, 

v ktorom OA navrhuje zabezpečiť mechanizmus nechválenia takého projektu, ktorý má negatívny 

vplyv na rovnosť príleţitostí. Toto však nie je v našich právomociach a moţnostiach, môţeme 

jedine nastaviť zodpovedajúce procesy na nové PO. 

 

NUTS III Počet projek-

tov celkovo 

Počet projek-

tov 

s príspevkom 

k cieľom HP 

RP 

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov celkovo € 

(zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov 

s príspevkom k HP RP v 

€ (zdroje EÚ) 

Bratislavský 766 215 585 502 524,78 213 347 263,67 

Trnavský 499 322 425 518 793,98 206 619 507,00 

Trenčiansky 521 337 1 071 047 217,74 696 666 724,59 

Nitriansky 698 482 533 190 204,43 326 120 753,54 

Ţilinský 805 513 997 955 943,36 480 755 253,35 

Banskobystrický 920 615 810 527 587,76 408 255 765,87 

Prešovský 1324 892 1 133 623 243,60 466 780 618,52 

Košický 903 749 761 704 718,19 461 813 683,35 

Nezaradené do NUTS 

III 
613 292 2 244 199 160,80 1 427 688 299,63 

NSRR 
7 049 4 257 

8 563 269 394,64 

 

4 688 047 869,52 

 



 

Záverom uvádzame, ţe v porovnaní s predchádzajúcim auditom, kde boli zistené 1 nedostatok 

vysoko závaţného charakteru, 4 strednej závaţnosti a 2 nízkeho charakteru a systém bol vyhodno-

tený ako nefunkčný, je výsledok súčasného auditu priaznivý, najmä ak zohľadníme obmedzené 

administratívne kapacity na ORRRP. 

 

2.1.5 Vyuţívanie fondov podľa kategórií  

 

Nerelevantné. 

 

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020  

 

V rámci HP RP sa analyzuje príspevok k nasledovným cieľom Lisabonskej stratégie: 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť ţien vo výške 60%, 

 dosiahnuť priemernú zamestnanosť starších ľudí vo výške 50%, 

 zredukovať nezamestnanosť mladých, 

 zvýšiť participáciu ţien a zníţiť rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti, neza-

mestnanosti a miezd, 

 podporiť zlepšenie zosúladenia pracovného a súkromného ţivota a zabezpečiť dostupnú 

starostlivosť o deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť, 

 zaistiť inkluzívne trhy práce so zameraním na zdravotne postihnuté osoby, 

 podporiť aktívne starnutie, 

 uľahčiť prístup k SŠ a VŠ vzdelaniu prostredníctvom inkluzívnych politík v oblasti vzde-

lávania a školení, 

 zabezpečiť pre všetkých ľudí efektívne stratégie celoţivotného vzdelávania.  

 

2.1.7 Opis partnerských dohôd  

 

PRACOVNÁ SKUPINA HP RP 

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

implementáciu jednotlivých OP zriadil pracovnú skupinu pre HP RP. V roku 2013 uskutočnil ko-

ordinátor HPRP dve zasadnutia Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Rovnosť príleţitostí 

(PS pre HP RP) a to dňa 12.7.201 3 a 16.12.2013.  

Júlové zasadnutie PS pre HP RP sa konalo v priestoroch MPSVR SR za účelom prejednania na-

sledovných oblastí:  

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

covnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príleţitostí 

2. Vyhodnotenie a schválenie Výročnej správy za rok 2012 za HP RP 

3. Stav implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí: pokrok implementácie, prob-

lémy v implementácii. 

4. Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 – HP RP  



 

5. Nové programové obdobie 2014 – 2020 

6. Informácia o príprave projektu na publicitu, návrhy, podnety 

 

V období od januára do júna 2013 sa koordinátorka HP RP venovala hlavne týmto aktivitám: 

príprava podkladov pre výročné správy pre všetky riadiace orgány, príprava stanovísk pre jednot-

livé RO na pripravované výzvy, merateľné kritériá, stanoviská k písomným vyzvaniam pre národ-

né projekty, vypracovávanie vyţiadaných informácií, stanovísk v rámci VPK aj MPK, renominá-

cie a následné aktívne členstvá v pracovných skupinách, komisiách a výboroch, pravidelná komu-

nikácia so zástupcami rezortov téme HP rovnosti príleţitostí, 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 pra-

covnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príleţitostí 

2. Stav implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí: pokrok implementácie, zme-

ny, problémy 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 kaţ-

dom projekte. V súčasnosti sa implementácia štrukturálnych fondov  nachádza pred koncom prog-

ramovacieho obdobia, preto si koordinácia implementácie HP RP vyţaduje zvýšenú pozornosť. 

V tomto období s rastúcim počtom zazmluvnených a realizovaných projektov vo všetkých operač-

ných programoch sa zvyšuje aj náročnosť pri vykonávaní povinných úloh. Monitorovanie 

a hodnotenie operačných programov na úrovni NSRR z hľadiska rovností príleţitostí nekončí ro-

kom 2013, keď sa ukončuje programové obdobie, naše úlohy hodnotenia pokračujú po ukončení 

implementácií projektov, hodnotenie výziev, či napĺňanie celkových cieľov NSRR aţ do roku 

2015.  

 

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

 

Jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ je podpora základných práv, nediskriminá-

cie a rovnosti príleţitostí. Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí (okrem iného zahŕňa tému ro-

dovej rovnosti) je implementovaná cez všetky operačné programy. Riadiace orgány a taktieţ SO-

RO o téme rodovej rovnosti, poskytuje ţiadateľom všetky potrebné informácie vo výzvach 

a vyzvaniach, ktoré majú zaručiť dodrţiavanie rodovej rovnosti v kaţdom implementovanom pro-

jekte. Pri vyhlasovaní nových výziev a vyzvaní je uvedené, ku ktorým cieľom horizontálnej priori-

ty rovnosti príleţitostí aktivity v rámci daného opatrenia môţu prispievať a zároveň sú zadefino-

vané merateľné ukazovatele, cez ktoré sa sleduje dodrţiavanie rodovej rovnosti a rovnosti príleţi-

tostí. Uvedené je neskôr vyhodnocované prostredníctvom monitorovacích správ, ktoré prijímateľ 

zasiela v polročných (štvrťročných) intervaloch a zároveň v „Informácii o účastníkoch projektu“, 

ktorú sú povinní prijímatelia zasielať v ročných intervaloch. V predkladaných ŢoNFP prijímatelia 

deklarujú príspevok k HP RP a týmto deklarujú zabezpečenie mechanizmov dodrţiavania rovnosti 

príleţitostí. 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.  

 

Tabuľka č. 9 : Sledovanie cieľových skupín OP ZaSI 

Ukazovateľ Kalendárny rok: 2013 
   

  Prichádzajúci 

účastníci 

projektu 

  Odchádzajúci 

účastníci 

projektu 

  Účastníci 

pokračujúci 

z predošlé-

ho roku 

  

  Spolu Z toho 

ženy 

Spolu Z toho 

ženy 

Spolu Z toho 

ženy 

Celkový počet účastníkov 134 107 68 307 699 062 326 988 716 592 337 937 

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na 

trhu práce 
            

Zamestnaní 51 653 25 514 34 836 17 984 28 314 15 539 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 8 063 3 689 4 455 2 551 7 380 3 640 

Nezamestnaní 76 670 39 366 582 779 273 658 603 337 286 072 

z toho dlhodobo nezamestnaní 47 437 24 366 94 403 47 161 116 032 60 193 

Neaktívne osoby 5 674 3 305 81 239 35 292 84 896 36 275 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 2 530 1 508 1 353 857 3 513 2 338 

Rozdelenie účastníkov podľa veku             

Mládež (15-24 rokov) 32 956 17 300 245 989 106 795 240 938 108 507 

Staršie osoby (55-64 rokov) 14 691 6 984 53 442 20 189 54 574 21 455 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľ-

nosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 
            

Migranti 17 7 3 1 3 1 

Menšiny 24 386 13 685 7 882 4 856 53 859 29 782 

Zdravotne postihnutí 31 832 15 156 37 022 18 779 36 538 18 738 

Iné znevýhodnené osoby 56 793 28 488 252 250 120 104 230 304 109 525 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého 

vzdelania 
            

Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (IS-

CED1 a 2) 
60 470 30 202 389 399 172 499 460 782 200 057 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 52 848 26 543 238 077 115 995 119 209 62 897 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 3 973 2 141 11 956 6 897 43 622 19 398 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 

15 664 8 819 57 750 30 516 90 151 53 818 

Zdroj: RO, SORO, monitorovacie správy,  ITMS 

 

Na základe vyššie uvedeného je moţné konštatovať, ţe OP ZaSI svojimi aktivitami podporuje 

široké spektrum znevýhodnených osôb a marginalizovaných skupín, bez rozdielu veku, vzdelania 

či rodu.  

 

Napriek skutočnosti, ţe údaje nie sú sumarizované ručne, čím sa čiastočne eliminovalo riziko chy-

bovosti, môţeme konštatovať, ţe údaje obsiahnuté v tabuľke „Rozdelenie účastníkov projektu“ 

nebudú nikdy na 100% presné, pretoţe konkrétne osoby (cieľová skupina) nemusia vţdy dáta po-

skytnúť, vzhľadom na ich osobný charakter, najmä napr. údaje o zdravotnom postihnutí (ktoré ak 



 

nie je priamo viditeľné, účastník nie je povinný niekomu 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 uţ ale v tomto programovom období nebude upravovaný 

a korekcie zostávajú na manaţéroch RO, SORO. 

 

Tabuľka č. 10: Porovnanie zastúpenia jednotlivých sledovaných skupín medzi novými účastníkmi projektov 

v roku 2012 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 134 107 102 459 29 417 1 237 664 330 

Rozdelenie účastníkov podľa jednotlivých prioritných osí 

v % 
100,00 70,60 27,58 1,01 0,78 0,03 

zastúpenie jednotlivých skupín v % 

Zamestnaní 38,52 46,27 7,83 77,12 99,55 100,00 

z toho samostatne zárobkovo činné osoby 6,01 7,71 0,39 3,56 0,00 0,00 

Nezamestnaní 57,17 53,23 74,92 7,36 0,00 0,00 

z toho dlhodobo nezamestnaní 35,37 26,62 68,36 4,37 0,00 0,00 

Neaktívne osoby 4,23 0,50 16,88 15,52 0,45 0,00 

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy 1,89 0,06 7,87 12,29 0,00 0,00 

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

Mládeţ (15-24 rokov) 24,57 25,53 22,74 8,25 0,60 0,61 

Staršie osoby (55-64 rokov) 10,95 11,09 10,81 2,83 13,40 7,88 

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v 

súlade s vnútroštátnymi predpismi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Migranti 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

Menšiny 18,18 0,67 80,58 0,00 0,00 0,00 

Zdravotne postihnutí 23,74 26,72 15,10 0,73 0,00 1,52 

Iné znevýhodnené osoby 42,35 53,01 8,20 5,50 0,00 0,00 

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základné alebo niţšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2) 45,09 34,58 84,59 12,69 0,00 0,00 

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3) 39,41 48,41 8,86 42,20 12,35 11,21 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 2,96 3,48 0,88 9,54 5,12 0,00 

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6) 11,68 13,35 2,39 35,41 82,53 88,79 

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 2013 sa v najväčšom počte zapojili do projektov v rámci 

prioritnej osi 1 (102 459 osôb) a v prioritnej osi č. 2 to bolo 29 417 osôb. V porovnaní s tým sa 

početné zastúpenie v prioritnej osi 3 a 4 pribliţuje 1% z celkového počtu nových účastníkov za 

rok 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uplatňovanie rodového hľadiska v rámci účastníkov projektov OP ZaSI 
 

Tabuľka č. 11: Percentuálne zastúpenie ţien medzi novými účastníkmi projektov OP ZaSI v roku 2013 

podiel ţien 2013 
Prichádzajúci účastníci projek-

tu 

Odchádzajúci účastníci projek-

tu 

Účastníci pokračujúci z predchádzajúce-

ho roku 

OP ZaSI  50,93 46,78 47,16 

os 1 48,91 46,57 46,54 

os 2 56,00 55,59 53,78 

os 3 84,32 58,34 58,21 

os 4 65,81 66,49 54,43 

os 5 74,24 74,07 72,53 

Zdroj: prijímatelia, RO, SORO, ITMS 

 

V ťaţiskových prioritných osiach č. 1 a 2 sa zastúpenie ţien pohybovalo okolo 50%, prioritné osi 

3 a 4 vykazujú výrazne vyššie zastúpenie ţien. Celkovo v cieľovej skupine mierne vzrástlo zastú-

penie ţien (1%) v porovnaní s rokom 2012, v rámci prioritnej osi 3 bol nárast 22%. 

 

Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  

 

Migranti zastúpením 17 osôb spomedzi 134 107 nových účastníkov projektov predstavujú len 

0,01%. OP ZaSI teda prakticky nerieši špecifické otázky migrantov. 

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín a zlepšenie ich sociálnej inklúzie 

 

OP ZaSI sa usiluje prostredníctvom výziev posilniť aj integráciu pri zamestnávaní menšín a tým 

zlepšiť ich sociálnu inklúziu. Uvedené aktivity sú podporované predovšetkým prostredníctvom 

výziev Fondu sociálneho rozvoja, ktorých cieľom je (okrem iného) aj posilnenie integrácie pri 

zamestnávaní menšín. 

Z čísiel uvedených v tabuľke č. 2.1/16 vyplýva, ţe menšiny predstavujú 18,18% všetkých nových 

účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2013, pričom ťaţisko ich účasti je v projektoch prioritnej osi 

2 (80,58%). V porovnaní s rokom 2012 zastúpenie menšín v cieľovej skupine pokleslo (cca 5%). 

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených sku-

pín vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

 

Iné znevýhodnené osoby ako aj osoby so zdravotným postihnutím boli podporované prostredníc-

tvom výziev Fondu sociálneho rozvoja  a vyzvaní na národné projekty. 

Prostredníctvom národných projektov bola osobám so zdravotným postihnutím poskytovaná pod-

pora formou poskytovania príspevkov na podporu vytrvávania pracovných miest v chránených 

dielňach a chránených pracoviskách, príspevky na udrţanie pracovných miest a na prípravu na ich 

pracovné uplatnenie  formou zaškolenia a prípravy na prácu. Táto podpora bola poskytnutá pro-

stredníctvom projektov realizovaných prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Osoby so zdravotným postihnutím tvorili 23,74% a osoby inak znevýhodnené 42,35% všetkých 

nových účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2013. 

Početnosť osôb so zdravotným postihnutím výrazne vzrástla za celé OP ZaSI (o 18%), 

v prioritných osiach 1 (o 20%), 2 (o 11%) a mierne poklesla v prioritnej osi 3 (okolo 5%), kde 

spomedzi 1237 nových účastníkov projektov bolo 9 osôb so zdravotným postihnutím.  

 



 

Presnosť vykazovaných údajov  

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

dostatkom v tomto kroku, ale pri samotnom zbere údajov prijímateľmi. Pri kríţovej kontrole 

vzťahu „počet prichádzajúcich účastníkov = počet zamestnaných + počet nezamestnaných + počet 

neaktívnych“ bola zhoda od 100 do 98,6%. 

 

Inovačné činnosti 

Neuplatnené v roku 2013. 

 

 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva  

Základná legislatíva a strategické dokumenty EÚ a SR v oblasti rovnosti príleţitostí sú v prílohe 

č.1 SKI HP RP (dostupná na stránke www.gender.gov.sk). 

Implementácia HP RP bola v roku 2013 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 od-

víjajú od plnenia Nariadení ES č.1083/2006. 

 

 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a prijaté opatrenia na ich prekonanie 

Tabuľka 12 Sledovanie odpočtu  prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované 

problémy 

Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

1. Existen-

cia neko-

rektných dát 

v ITMS 

odbor ITMS od 1. no-

vembra 2011 pristúpil k 

procesu konsolidácie 

dát v systéme ITMS. 

Vypracovanie súboru analýz za účelom zmapovania sta-

vu(výzvy, projekty, ŢoNFP, ŢoP) a ich logického 

a metodického statusu v systéme, spolu s ich väzbou na 

dátové výstupy a štandardnú monitorovaciu tabuľku, ako 

najvyššieho relevantného zdroja údajov predkladaného EK.  

Odbor ITMS pravidelne zasiela na jednotlivé OP výstupy 

s uvedenými nezrovnalosťami spolu s harmonogramom na 

ich odstránenie a zdôvodnenie nesúladu dát. 

2. Nízky 

počet admi-

nistratív-

nych kapa-

cít 

k napĺňaniu 

cieľov  HP 

RP 

 

Navýšenie stavu za-

mestnancov / kýň 

u koordinátora HP RP 

K 1.4.2013 bolo v rámci zmeny štruktúry MPSVR SR vy-

tvorené pracovné miesto pre ďalšieho koordinátora HP RP. 

Miesta koordinátora HP RP neboli počas obdobia PO 2007 

– 2013 refundované v rámci technickej asistencie.  
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 Zmeny v kontexte realizácie  

LEGISLATÍVNY KONTEXT 

Programové vyhlásenie vlády SR - Programové vyhlásenie vlády SR bolo prijaté v máji 2012 a 

v  oblasti rovnosti príleţitostí moţno 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 vyváţený stav 

medzi spoločnými záujmami Európskej únie, jej členských štátov a obhajobou národných 

a štátnych záujmov Slovenskej republiky. Vláda SR v rámci podpory hospodárskeho rozvoja s 

vyuţitím prostriedkov z fondov Európskej únie zabezpečí procesy vedúce k reálnemu a efektív-

nemu 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 zloţkami. Vláda SR posilní súdrţnosť spoločnosti ako základný 

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

pracovného a rodinného práva tak, aby sa výraznejšie akceptovali potreby vyváţeného vzťahu 

ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny. Vláda SR bude cieľavedomejšie presadzovať princípy 

rodovej rovnosti vo všetkých legislatívnych návrhoch, posilní inštitucionalizáciu rodovej rovnosti 

a bude systematicky monitorovať jej vývoj. Vláda SR sa zaviazala ucelenou sociálnou politikou 

zameranou na kvalitu ţivota dosiahnuť súdrţnosťou všetkých vrstiev spoločnosti, posilniť integri-

tu spoločnosti na základe rovnakých práv sociálneho občianstva a vytvoriť zodpovedajúci inštitu-

cionálny rámec, ktorý spája rodinu, komunitu, obec, región, cirkvi a náboţenské spoločnosti, tretí 

sektor a štát ako harmonický celok. Vláda SR sa zároveň zaviazala vytvoriť kultúru zabraňovania 

všetkým druhom diskriminácie pri vzniku zamestnaneckých vzťahov na pracoviskách, v tomto 

zmysle zefektívni najmä činnosť Národného inšpektorátu práce. Vláda SR zdôraznila hlavný krát-

kodobý cieľ, ktorým je zníţenie vysokej nezamestnanosti s osobitným zreteľom na nezamestna-

nosť mladých, najmä absolventov škôl a riešenie dlhodobej nezamestnanosti vyuţitím realokova-

ných zdrojov 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 príleţitostí 

v štrukturálnych fondoch s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti mladých“ a ďalšia úloha je „Vy-

pracovať účinné mechanizmy pre implementáciu horizontálnej priority rovnosť príleţitostí  

a rodová rovnosť v novom programovom období“. 

Rok 2013 zaznamenal v problematike rodovej rovnosti na jednej strane pozitívne zmeny vo vývoji 

legislatívy a strategických materiálov ako aj konkrétnych výsledkov ako je zníţenie rodového 

mzdového rozdielu; na druhej strane priniesol emotívnu a kontroverznú verejnú diskusiu, v ktorej 

boli často spochybňované aj základné ľudskoprávne princípy a základné východiská rodovej rov-

nosti.   

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

ktorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (an-

tidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá doplnila ustanovenie § 8a  – inštitút 

dočasných vyrovnávacích opatrení tak, aby pokrývali osobitne v celom komplexe oblasti prístu-

pu k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.  Súčasne vymedzenie dočas-

ných vyrovnávacích opatrení je nasledujúce: 



 

Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo 

inými právnickými osobami smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov 

rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, 

rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť 

príleţitostí v praxi.  Dočasnými vyrovnávacími opatreniami sú najmä opatrenia 

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

postihnutí príslušníci znevýhodnených skupín, 

b) spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie,  vzde-

lávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť a sluţby, 

c) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivos-

ti a bývaniu, a to najmä prostredníctvom cielených prípravných programov pre príslušníkov 

znevýhodnených skupín alebo prostredníctvom šírenia informácií o týchto programoch alebo o 

moţnostiach uchádzať sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania. 

Dočasné vyrovnávacie opatrenia môţu byť prijaté, ak: 

a) existuje preukázateľná nerovnosť, 

b) cieľom opatrení je zníţenie 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 moţnosť ich prijatia aj 

z dôvodu pohlavia/rodu, a to pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje túto moţnosť aj iným 

právnickým osobám. Ustanovenie je v súlade s odporúčaniami Výboru pre odstránenie diskrimi-

nácie ţien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej 

správe SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien. Na základe novely je 

moţné prijímať a vytvárať základné podmienky pre účinné opatrenia napríklad na zvýšenie 

zastúpenia ţien v rozhodovacích pozíciách.  SR sa metodicky pripravuje na prijímanie rozšíre-

ného konceptu dočasných vyrovnávacích opatrení. MS SR a MPSVR SR v spolupráci 

s ostatnými relevantnými rezortmi a občianskou spoločnosťou vypracovali metodiky pre prijíma-

nie dočasných vyrovnávacích opatrení, určené  pre verejné aj súkromné subjekty. Podobnú publi-

káciu vypracovalo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
4
. MPSVR SR podporilo 

v rámci dotačnej schémy na rodovú rovnosť projekt OZ Moţnosť voľby, zameraný na vypracova-

nie metodiky pre uplatňovanie dočasných vyrovnávacích opatrení z hľadiska pohlavia/rodu. 

Novelou tzv. kompetenčného zákona
5
 bola zakotvená prvý raz legislatívne oblasť rodovej rov-

nosti ako kompetencia ústredného orgánu štátnej správy, ktorým je Ministerstvo práce, so-

ciálnych 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 príleţitostí a koordiná-

ciu štátnej politiky v danej oblasti. Aj keď na MPSVR SR pôsobil od roku 1999 odbor zastrešujúci 

agendu rodovej rovnosti, rovnosti príleţitostí a antidiskriminácie, aţ uvedenou novelou sa záko-

nom ustanovili právomoci národného inštitucionálneho mechanizmu a kontaktného bodu v oblasti 

rodovej rovnosti. Odbor   rodovej  rovnosti  a rovnosti   príleţitosti (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 štandard-

                                                 
4 Mesároš a kol: Dočasné vyrovnávacie opatrenia. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, v 

Bratislave 2013. ISBN: 978 – 80 – 89016 – 73 – 0 
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ných úlohách aj funkciu  koordinátora pre horizontálnu prioritu rovnosť príleţitostí 

v štrukturálnych fondoch.   

Významným prínosom bola novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách,
6
ktorá zavied-

la pojem „rodovo podmienené násilie“ ako druh krízovej sociálnej situácie, teda ohrozenie ţivota 

alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyţaduje bezodkladné riešenie sociálnou sluţbou. 

Novela definovala, ţe zariadenie núdzového bývania môţe poskytovať aj oddelene len pre niekto-

rú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb, pričom osobe moţno zachovať anonymitu. Novela 

tak umoţnila poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a poskytovanie sluţieb 

v zariadeniach núdzového ubytovania pre špecifické cieľové skupiny, teda aj ţeny ohrozené nási-

lím.  

Na podporu aktivít a činností mimovládnych organizácií v oblasti rodovej rovnosti bola vytvorená  

dotačná schéma MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti. Dotácie sa poskytujú podľa zákona 

č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-

venskej republiky, ktorý bol v novembri 2012 novelizovaný. V zmysle novely zákona (§ 9a) do-

táciu na podporu rodovej rovnosti moţno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na do-

siahnutie 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. MPSVR SR bude kaţdoročne definovať prioritné oblasti pre po-

skytovanie dotácií so zameraním aj na plnenie odporúčaní vyplývajúcich zo Záverečných zistení 

Výboru pre odstránenie diskriminácie ţien k plneniu Dohovoru o odstránení všetkých foriem dis-

kriminácie ţien (CEDAW). 

Z hľadiska zladenia rodinného, pracovného a osobného ţivota Zákonník práce upravuje pruţné 

formy  zamestnávania, ktoré môţu pozitívne vplývať na zamestnávanie ţien, ktoré si chcú zosúla-

diť svoje rodinné a pracovné povinnosti. Ide napríklad o tieto pruţné formy zamestnávania: 

pracovný pomer na kratší pracovný čas – zamestnávateľ môţe so zamestnancom dohodnúť 

v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týţdenný pracovný čas. Dôvodom pre-

čo sa vo väčšej miere nevyuţíva táto forma zamestnávania napríklad u zamestnancov, ktorí sa 

vrátia z rodičovskej dovolenky je, ţe 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 moţnosť zamestnávateľa vytvoriť pre zamestnancov na kratší pra-

covný čas delené pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci sami medzi sebou rozvrhnú pracov-

ný čas a pracovnú náplň pripadajúcu  na  toto pracovné miesto (doplnené do Zákonníka práce 

zákonom č. 257/2011 Z. z., účinnosť 1. septembra 2011); 

pracovný pomer na určitú dobu;  

pruţný pracovný čas – flexibilnejšia úprava pruţného rozvrhnutia pracovného času – zrušenie 

povinnosti stanoviť voliteľný pracovný čas. Uvedené môţe viesť k vyššej efektivite práce. Za-

mestnanec si volí obdobia, kedy mu vyhovuje pracovať  (zmena  zákonom č. 257/2011 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník  práce  v  znení neskorších pred-

pisov, účinnosť  od 1. septembra 2011);  

domácka práca a telepráca – táto forma zamestnávania je vyuţiteľná najmä pri prechode z rodi-

čovskej dovolenky do zamestnania, pre rodičov s malými deťmi. 
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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. Kaţdá 

z uvedených flexibilných foriem zamestnávania má svoje špecifiká, pričom zamestnávateľ 

a zamestnanec majú moţnosť, v závislosti od dohodnutého druhu pracovnoprávneho vzťahu, 

v rámci platných predpisov, zvoliť si najoptimálnejší model. Zamestnanci na Slovensku ich vyu-

ţívajú v menšom rozsahu aký je typický pre krajiny Západnej Európy. Z tohto hľadiska teda nejde 

ani tak o právnu stránku, pretoţe Slovenská republika disponuje dostatočným počtom nástrojov, 

ktoré umoţňujú usporiadanie pracovného alebo rodinného ţivota, ako skôr o záujem, motiváciu a 

priestor vyuţívať tieto formy. Nie vţdy sú však tieto flexibilné formy výhodné pre zamestnanca 

starajúceho sa o dieťa, napríklad Zákonník práce dáva zamestnávateľovi a zamestnancovi moţ-

nosť 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 niţšiu mzdu. Z tohto hľadiska je skôr zreteľná motivácia zamestnanca vôbec neopúš-

ťať pracovný 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 ţivota existujú v SR ešte značné barié-

ry a nedostatky. Najčastejším zavedeným a aj vyuţívaným opatrením na zosúlaďovanie práce 

a rodiny  je pruţný pracovný čas.  Za starostlivosť o deti a o iných členov rodiny zodpovedajú v 

dôsledku pretrvávajúcich rodových stereotypov naďalej prevaţne ţeny. Len veľmi málo otcov 

zostáva na rodičovskej dovolenke. Nízky podiel muţov na domácich prácach a absentujúce verej-

né aj súkromné sluţby (resp. ich finančná nedostupnosť) mnohým ţenám bráni v návrate na trh 

práce.
 
 Nakoľko väčšina zodpovednosti za starostlivosť o závislých členov rodiny pripadá na Slo-

vensku stále ţenám, ich rastúca úloha v svete platenej práce znamená, ţe sú stále viac konfronto-

vané s dvojitým bremenom. Mnohé ţeny poskytujú starostlivosť starším členom rodiny bez zod-

povedajúceho vybavenia alebo dostupných sluţieb. 

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

a muţov. Celkovo však moţno konštatovať, ţe prítomnosť detí mladších ako 6 rokov v rodine 

významne zniţuje mieru zamestnanosti ţien, ale iba minimálne zamestnanosť muţov. Miera za-

mestnanosti ţien 25–49 ročných s dieťaťom mladším ako 6 rokov je niţšia ako  40 %, u muţov tej 

istej vekovej kategórie a v tej istej fáze rodičovstva však viac ako 83 %. Noţnice medzi odmenou 

za prácu sa medzi muţmi a ţenami roztvárajú viac a viac po narodení kaţdého dieťaťa. V tejto 

súvislosti sa potom za jednu z pretrvávajúcich príčin štrukturálnych problémov povaţuje fakt, ţe  

prechod ţien na trh práce  nebol dostatočne prepojený s prechodom muţov do neplatenej práce 

v domácnosti.
7
 

Kľúčovým faktorom postavenia ţien a muţov spoločnosti, resp.  rovnakej ekonomickej nezávis-

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

muţov a ţeny. V tomto kontexte treba vnímať aj opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny, ktoré  

by mali podporovať muţov v ich väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň zabezpe-

čili, aby ţeny a muţi vyuţívali moţnosti na zosúladenie práce  a rodiny rovnako. Bez takejto pod-

pory sa len reprodukuje neúmerná záťaţ ţien neplatenou prácou. 

Dozor nad dodrţiavaním ustanovených povinnosti zamestnávateľa zaobchádzať so zamestnancami 

v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je súčasťou inšpekcie práce zameranej na dodrţia-
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vanie pracovnoprávnych predpisov. Cieľom vykonávaných kontrol  je okrem iného monitorovanie 

stavu v oblasti diskriminácie a jej odhaľovanie na pracoviskách. 

Inšpektoráty práce vykonali v roku 2013 z podnetu Národného inšpektorátu práce  dve celoslo-

venské systémové kontroly dodrţiavania rovnosti odmeňovania ţien a muţov za rovnakú prácu 

a prácu rovnakej hodnoty. Inšpekciami práce vykonanými v rámci systémových previerok, ako aj 

na základe podnetov zamestnancov či zástupcov zamestnancov, bolo zistených 44 porušení usta-

novení Zákonníka práce, ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru 

v súvislosti s uplatňovaním zásady rovnakého odmeňovania. Inšpektoráty práce v zmysle svojich 

oprávnení poskytovali v rámci všetkých výkonov inšpekcie práce, ako aj na základe poţiadaviek 

zamestnávateľov či fyzických osôb, bezplatné poradenstvo v rozsahu základných odborných in-

formácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodrţiavať predpisy upravujúce uvedenú oblasť.  

Na inšpektoráty práce bolo v roku 2013 doručených 39 podnetov zamestnancov oukazujúcich na 

porušenia zásady rovnakého zaobchádzania ustanoveného pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov a 

diskriminácie v odmeňovaní. Vykonanými inšpekciami práce bolo zistených 62 porušení povin-

nosti zamestnávateľov ustanovených Zákonníkom práce v sledovaných oblastiach. Nárast počtu 

podnetov oproti roku 2012 poukazuje na trend spoločnosti s neustále sa zvyšujúcim právnym 

povedomím občanov/iek Slovenskej republiky, ktorí sa aj prostredníctvom orgánov inšpekcie 

práce domáhajú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne vyhlasuje súťaţ Zamestnávateľ ús-

tretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí. K základným cieľom súťaţe patrí 

motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé k rodinným povinnos-

tiam zamestnancov a verejné ocenenie tých zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť 

harmonizácií pracovného a rodinného ţivota, ako aj vytváraniu rovnosti príleţitostí ţien a muţov. 

Súťaţ bola vyhlásená pri príleţitosti Medzinárodného dňa rodín (15.5.2000), k tomuto dátumu 

je vyhodnocovaná najskôr v kaţdoročnom cykle, od roku 2011 v dvojročnom cykle.  

K situácii narastajúcej nezamestnanosti a slabšej ekonomickej nezávislosti ţien negatívne prispie-

va aj nedostatok sluţieb starostlivosti o deti. Od roku 2006 sa kaţdý rok zhoršuje dostupnosť 

predškolských zariadení a kritická je hlavne v Bratislavskom kraji  K septembru 2013 dosiahol 

počet evidovaných ţiadostí spolu 9 682, v štátnych škôlkach to bolo 8 952. Umiestnenie detí do 

kvalitnej a dostupnej inštitucionálnej starostlivosti vedie k zníţeniu rizika rodových príjmových 

rozdielov medzi partnermi a rizika dlhodobej nezamestnanosti či ekonomickej neaktivity ţien 

a ich následnej odkázanosti na sociálny systém.   

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

poskytuje najlepšie ţivotné príleţitosti, prejavujú sa ale viaceré problémy z hľadiska dostupnosti, 

prístupu, ale aj spôsobilosti a voľby rodičov. Najzraniteľnejšie rodiny (s viacerými deťmi, osamelí 

rodičia, rómske rodiny z priestorovo vylúčeného prostredia) majú všeobecne niţšiu mieru účasti v 

dôsledku obmedzenej priestorovej dostupnosti a prístupu, finančnej dostupnosti, spôsobilosti a 

rodičovskej voľby. 

Výskumy potvrdili značný rozdiel medzi mestskými a vidieckejšími oblasťami v dostupnosti škô-

lok. V  mnohých rodinách sú problémom vysoké náklady, ktoré musia znášať rodičia, ako aj dĺţka 

otváracích hodín sluţieb starostlivosti, ktoré často neboli dostatočné na to, aby ich bolo moţné 

zosúladiť s prácou na plný úväzok. 

Formálne sluţby starostlivosti o deti pomáhajú rodičom vstúpiť a/alebo udrţať sa na pracovnom 

trhu len vtedy, keď sú finančne prístupné. Nedostatok sluţieb na plný čas môţe pôsobiť ako pre-

káţka pri vykonávaní zamestnania na plný úväzok, najmä pre osamelé matky. 



 

Vyuţívanie neformálnej starostlivosti (zväčša starí rodičia) sa v obidvoch vekových kategóriách 

vyuţíva vo veľkej miere, ale iba na obmedzený čas a nemôţe sa povaţovať za dostatočné riešenie, 

ktoré rodičom umoţní pracovať na plný úväzok. Trend predlţovania aktívneho ţivota môţe spô-

sobiť, ţe sa bude čoraz ťaţšie 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 zne-

moţňuje sa tak druhému tvorcovi príjmov opätovne sa zapojiť do aktívneho ţivota. 

Relatívne slabá miera účasti v MŠ sa nemusí nevyhnutne spájať s nedostatkom sluţieb starostli-

vosti o deti. Na dopyt po starostlivosti o najmenšie deti môţe mať vplyv vymedzenie nároku na 

rodičovskú dovolenku.
8
 Na Slovensku je hradená dovolenka oveľa dlhšia, ak ju sprevádza nedos-

tatok sluţieb starostlivosti, môţe to mať vplyv na účasť ţien na pracovnom trhu.  

 

Na dosiahnutie barcelonských cieľov je potrebné zabezpečiť dostupnosť a finančnú prístupnosť 

sluţieb. Priame verejné financovanie sluţieb umoţňuje 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 sluţieb 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 môţu posilniť me-

dziregionálne rozdiely v prístupe a kvalite sluţieb. Bolo by preto vhodné prijať všeobecný 

a integrovanejší prístup k sluţbám vzdelávania a starostlivosti, do ktorého sa zahrnú všetky dotk-

nuté strany vrátane rodín, a rozvíjať úzku medzisektorovú spoluprácu medzi jednotlivými akčný-

mi oblasťami, medzi ktoré patrí vzdelávanie, kultúra, sociálne otázky, zamestnanosť, zdravie 

a spravodlivosť. 

Okrem zabezpečenia sluţieb starostlivosti o deti zároveň s rodičovskou dovolenkou sa zdá byť 

nevyhnutné, aby sa vytvorila moţnosť dovolenky na opatrovanie pre otcov. Súčasné nastavenie 

schém rodičovskej dovolenky, dávok zo sociálneho poistenia a štátnych sociálnych dávok na pod-

poru rodiny bez zámernej a vyššej podpory otcov bude viesť k ďalším štrukturálnym rodovým 

nerovnostiam.  

Pritom viaceré štáty uţ pristúpili, podľa vzoru severských štátov, k zavedeniu „otcovských kvót“, 

t.j. neprenositeľných mesiacov rodičovského voľna vymedzených iba pre otcov. V období 

2011/2012 malo otcovskú dovolenku zavedenú 22 štátov s priemernou dĺţkou 4,8 týţdňa, z toho 

preplácaných 100 % predchádzajúcej mzdy 2,8 týţdňa.  

Hoci dĺţka 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 niţšou mierou rozvodovosti, 

zlepšením zdravia a zníţením úmrtnosti muţov, z hľadiská detí ide o zlepšenie ich prístupu 

k obom rodičom.  

                                                 
8
 V severských krajinách či Slovinsku je beţné, ţe rodičia sa starajú o svoje dieťa počas prvého 

roku ţivota, na konci ktorého vzniká dieťaťu právo na vyuţívanie kolektívnej starostlivosti. 



 

Z hľadiska ţien ide o zmierňovanie rizík zo straty ľudského kapitálu so sekundárnym vply-

vom na zniţovanie rizika chudoby ţien a detí a vo viacerých krajinách opakovaný pozitívny 

efekt zvyšovania počtu plánovaných detí v domácnosti.  

Dlhodobý efekt vyváţenejšej deľby neplatenej práce v domácnosti však nastáva aţ pri čerpaní 90 

a viacdňovej otcovskej dovolenky, kratšie obdobie nevedie k narušeniu tradičných rodových oča-

kávaní. 

  

INŠTITUCIONÁLNY KONTEXT OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV 

Od roku 2011 sa plynule vytváral priestor pre deliberatívnu demokraciu predovšetkým novým 

inštitucionálnym mechanizmom v podobe Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada vlády“), ktorá zavŕšila reformu poradných orgánov vlády Slo-

venskej republiky. Podľa schváleného štatútu je Rada stálym odborným, poradným, koordinačným 

a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky aj v oblasti presadzovania zásady rovnaké-

ho zaobchádzania a princípu rovnosti vrátane rodovej rovnosti, sleduje vnútroštátne plnenie me-

dzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým zá-

väzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, vrátane súvisiacich opčných protokolov rati-

fikovaných Slovenskou republikou.  Kompetencie sekretariátu Rady vlády vykonáva Minister-

stvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí (ďalej len: „MZVaEZ SR“), ktoré bolo poverené 

koordináciou ľudsko-právnych politík. Minister zahraničných  vecí  a európskych  záleţitosti , 

ktorý je zároveň podpredsedom vlády SR, je predsedom Rady vlády. Členkami a členmi rady sú 

najmä štátni tajomníci/čky, verejná správa  a odborníci/čky z oblasti ľudských práv. Rada má vy-

tvorené výbory, ktoré sú odborné orgány Rady vlády. 

Jedným z výborov rady je Výbor pre rodovú rovnosť
9
, ustanovený ako odborný poradný orgán 

Rady vlády. Sekretariát výboru je spoločným sekretariátom aj pre tri výbory rady a sídli na 

MPSVR SR. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí odborne zastrešuje činnosť výboru. 

Riaditeľka odboru je zároveň výkonnou tajomníčkou výboru bez hlasovacieho práva. Výbor má 

60 členov a členiek, pričom polovica je z občianskej spoločnosti, najmä mimovládnych   organi-

zácii ( ďalej  len: „MVO“). 

 

STRATEGICKO –KONCEPČNÝ KONTEXT 

Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

 

Vláda Slovenskej republiky v novembri 2011 prijala úlohu vypracovať Celoštátnu stratégiu 

ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
10

. Koordinovaním činnosti, vypra-

covania stratégie a predloţením stratégie na rokovanie vlády Slovenskej republiky v termíne do 

konca júna 2014 je poverený podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záleţi-

tostí Slovenskej republiky.  

Cieľom vládneho dokumentu je zdokonaliť systém vnútroštátnej ochrany a podpory ľudských 

práv, vrátane identifikovania potrieb a poţiadaviek zraniteľných skupín. Tvorba stratégie je zalo-

ţená na participatívnom mechanizme. Do procesu definovania obsahu a priorít stratégie je okrem 

štátnej správy zapojené najširšie spektrum mimovládnych organizácií a iných relevantných zá-

stupcov občianskej spoločnosti. Vypracovaniu stratégie predchádzajú odborné diskusie  venované 

                                                 
9 

Výbor pre rodovú rovnosť nadviazal na radu vlády pre rodovú rovnosť, ktorá fungovala 

v predchádzajúcom období a boli o nej podané informácie v predchádzajúcej správe 

10
 http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/ 



 

jednotlivým tematických oblastiam. Výstupom jednotlivých diskusií je spracovanie podkladov, 

ktoré budú zahrnuté do znenia stratégie.  Jedno z odborných podujatí je venované téme rodovej 

rovnosti.  Odborné podujatia sú určené pre zástupcov štátneho sektora a občianskej spoločnosti. 

Garancia uvedených podujatí je určená podľa vecného gestora problematiky. Týmito gestormi sú 

príslušné ministerstvá iné relevantné subjekty.  

Stratégia bude zameraná tematicky, kaţdý z tematických okruhov bude rozdelený do 3 častí: ana-

lýza súčasného ľudskoprávneho stavu v SR, strategické otázky pozostávajúce z navrhovaného 

riešenia do budúcnosti a inštitucionálne zabezpečenie. Zároveň bude zohľadňovať aj odporúčania 

monitorovacích orgánov medzinárodných organizácií.  Cieľom spomínaného materiálu je identifi-

kácia moţností zlepšenia vnútroštátnej ochrany a podpory ľudských práv v strategických ľudskop-

rávnych oblastiach. Stratégia má ambíciu reflektovať trendy vývoja ľudských práv na národnej, 

európskej a medzinárodnej úrovni. Participatívny charakter jej prípravy vytvára vhodný priestor 

pre vyjadrenie názorov širokého spektra účastníkov procesu. V rámci prípravy stratégie sa usku-

točnili workshopy pre zástupcov občianskej spoločnosti, verejnej správy a odbornej verejnosti v 

Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Podnety, ktoré na nich odzneli, sú cenným príspevkom 

do diskusie zameranej na skvalitňovanie verejných politík v oblasti ľudských práv. Zároveň však 

treba uviesť, ţe spomínané workshopy inciovali veľmi emotívnu diskusiu o niektorých témach, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou moderného ponímania ľudských práv, a to konkrétne rodovej 

rovnosti a práv LGBTI ľudí. V konzervatívnej časti MVO a verejnosti sa ozvali aj hlasy, spochyb-

ňujúce základné ľudsko-právne východiská vychádzajúce z medzinárodných záväzkov SR. V čase 

vypracovania správy táto diskusia ešte nie je ukončená.  

Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 - 2013 

-   schválený    vládou    Slovenskej    republiky   dňa   12.    5.    2010    uznesením    č.    316/2010.    Je    reali-

začným dokumentom k Národnej stratégii rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013. 

Základným cieľom plánu bolo vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy imple-

mentovania rodovej rovnosti do všetkých oblastí spoločenského ţivota. Plán definoval systémové 

aktivity pre jednotlivé oblasti, realizačné termíny, nástroje, indikátory a organizácie a inštitúcie 

zodpovedné za ich plnenie prostredníctvom: 

 prijatia opatrení legislatívneho ako i nelegislatívneho charakteru na dosahovanie pokroku 

v oblasti rodovej rovnosti;  

 inštitucionálneho zabezpečenia implementácie medzinárodnej, európskej a národnej politi-

ky rodovej rovnosti a jej koordinácie vo všetkých oblastiach záujmu;  

 vytvorenia systému analytických, monitorovacích a kontrolných mechanizmov systematic-

kého zisťovania účinnosti a efektivity prijímaných opatrení a ich zefektívnenia prostred-

níctvom akčných plánov v navrhovaných okruhoch opatrení;  

 zvyšovania informovanosti a povedomia o problematike rodovej rovnosti medzi laickou 

i odbornou verejnosťou;  

 odstránenia rodovej stereotypizácie a dosiahnutia spravodlivých rodových pomerov;  

 zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občianskej spoločnosti do všetkých 

procesov súvisiacich s prijímaním, realizáciou a monitorovaním nástrojov a postupov vy-

tváraných s cieľom presadzovania rodovej rovnosti.  



 

 

Finančným nástrojom na zabezpečenie implementácie NAP rodovej rovnosti bol národný projekt 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Inštitút rodovej rovnosti realizovaný Centrom vzdeláva-

nia MPSVR SR v gescii odboru rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí. V rámci projektu sa usku-

točnilo mnoho vzdelávacích aktivít pre orgány štátnej správy a samosprávy vrátane vytvorenia 

akreditovaných kurzov k rodovej rovnosti a boli vypracované zásadné analýzy, výskumy 

a metodiky, podporujúce presadzovanie rodovej rovnosti do verejného ţivota so zameraním na trh 

práce. 

Štatistický úrad SR má v súlade s úlohou vyplývajúcou z Národného akčného plánu rodovej rov-

nosti na roky 2010 - 2013 vytvorené v rámci svojho pracoviska v Košiciach systemizované pra-

covné miesto špeciálne so zameraním na spracúvanie rodových štatistík. Štatistický úrad SR vy-

dáva pravidelne od roku 2010 dátovú publikáciu s názvom Rodová rovnosť. Doteraz vyšli štyri 

publikácie tohto typu – Rodová rovnosť 2010, 2011, 2012 a 2013. Sú prehľadne členené a cez 

prezentáciu rodových štatistík z rôznych oblastí poskytujú ucelený pohľad na stav rodovej rovnos-

ti v Slovenskej republike vrátane jeho medzinárodného porovnania. Na internetovej stránke Štatis-

tického úradu SR www.statistics.sk  sú publikované vysvetľujúce informácie o gender štatistikách 

a údaje so zameraním na rodové štatistiky v základných oblastiach sledovania štatistík na národnej 

úrovni. 

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku   

 

Vláda SR predkladá kaţdoročne monitorovaciu Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slo-

vensku Hospodárskej a sociálnej rade SR ako najvyššiemu orgánu sociálneho partnerstva a na 

rokovanie orgánov Národnej rady SR. Gestorom spracovania správy je odbor rodovej rovnosti 

a rovnosti príleţitostí MPSVR SR. Súhrnná správe za rok 2013 sa zamerala na situáciu žien 

a mužov  počas obdobia hospodárskej a finančnej krízy. Správa systémovo zhodnotila prejavy a 

dopady hospodárskej a dlhovej krízy na ţivoty ţien, muţov a rodín, ako aj na rodové pomery v 

pracovnom i súkromnom ţivote. Štruktúra správy sledovala analytický  zámer zhodnotenia stavu 

rodovej rovnosti z hľadiska dopadov finančnej a dlhovej krízy. Prvá kapitola sa zamerala na sú-

hrnné ukazovatele rodovej rovnosti podľa aktuálnej dostupnosti a ich porovnanie 

s celoeurópskymi indikátormi. Krátkymi komentármi referovala o ďalších vybraných ukazovate-

ľoch, problémoch a súvislostiach.  

Druhá kapitola sa zamerala na pomenovanie vývoja a významných udalostí súvisiacich s rodovou 

rovnosťou, osobitne na trh práce – vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti, chudoby a sociálneho 

vylúčenia a upozornila na viaceré, menej zrejmé dopady prijímaných proti krízových 

a konsolidačných opatrení a vyplývajúce z ekonomického vývoja. V štatistickej prílohe bo-

li uvedené ďalšie údaje a aj vývoj vybraných súhrnných ukazovateľov rodovej rovnosti  počas 

predchádzajúceho obdobia.   

 

Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019 

 

MPSVR SR predloţilo v roku 2013 návrh Národného akčného plánu pre prevenciu 

a elimináciu násilia na ţenách na roky 2014 - 2019 (ďalej len „NAP“), ktorého cieľom je vytvo-

riť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Vláda SR na svojom zasadnutí 

18. decembra 2013 schválila predloţený návrh NAP.  Napriek priebeţnému plneniu úloh predchá-

dzajúcich akčných plánov a nespornému posunu v problematike násilia na ţenách za ostatné roky 

http://www.statistics.sk/


 

je podľa NAPu stále nutné skonštatovať, ţe na Slovensku chýba systémový prístup 

a koordinované zabezpečenie jednak pomoci ţenám zaţívajúcim násilie, ale i systematická pri-

márna prevencia, teda predchádzanie násiliu. Cieľom predkladaného NAPu je preto vytvoriť, im-

plementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie nási-

lia na ţenách. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na 

ţenách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora sluţieb, vzdelávania a osvety 

v tejto oblasti. 

 

Významným procesom v roku 2013 bola príprava nového programového obdobia 2014 - 2020 

pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Pozitívnou 

správou je posilnený dôraz na uplatňovanie nediskriminácie a rovnosti muţov a ţien v Partnerskej 

dohode, ako aj v pripravovaných operačných programoch. Na jeseň 2013 pribudla aj povinnosť 

uplatňovania tzv. ex-ante podmienky „rodová rovnosť“, ktorá podmieňuje čerpanie štrukturálnych 

fondov pre členské štáty vytvorením adekvátneho inštitucionálneho mechanizmu pre uplatňovanie 

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

zameraním na trh práce a vzdelávanie je integrálnou súčasťou nového operačného programu 

Ľudské zdroje, ktorý je pripravovaný pre nové programové obdobie čerpania štrukturálnych fon-

dov EÚ na roky 2014-2020.   

 

 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. 

 

 Doplnkovosť s inými nástrojmi   

Nerelevantné.  

 

 Monitorovanie a hodnotenie HP RP  

2.7.1  Monitorovanie 

 

HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná  od iných horizontálnych priorít, vyţa-

duje 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 2012 bola zaslaná 

na Centrálny koordinačný orgán (MDVRR 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 operačných programov k HP 

RP a údajov uvedených v portáli ITMS. Priebeţne prebiehalo overovanie súladu merateľných 

ukazovateľov HP RP pred vyhlásením výzvy v rámci daných relevantných OP.  

Zjednotenie vypĺňania monitorovaných údajov za HP RP pre RO 

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


 

S cieľom zjednotenia a správneho vypĺňania monitorovaných údajov za HP RP zo strany jednotli-

vých RO, koordinátor HP RP pripravil koordinátor HP RP pre jednotlivé OP podklad 

o implementácii koordinátora HP RP. Následnej ju rozoslal členom pracovnej skupiny HP RP. 

Pripomienkovanie výročných správ o vykonávaní OP za rok 2012 a príprava výročnej správy za 

HP RP za rok 2012 

V období mesiacov apríl – jún 2012 prebiehalo zo strany koordinátora HP RP pripomienkovanie 

výročných správ o vykonávaní OP za rok 20011 z pohľadu napĺňania cieľov HP RP.  

 

Monitorovania na úrovni VÚC 

Koordinátor HP RP spolupracuje na regionálnej úrovni so šiestimi koordinátormi HP (okrem bra-

tislavského 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 predloţil na OP TP v marci 2013 na schválenie projekt : „Implementácia horizontálnej 

priority rovnosť príleţitostí  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 interne presunuté do projektu Hodnotenie uplatňovania 

HPRP v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. V rámci schváleného a implementovaného 

projektu budú vykonané nasledovné hodnotenia: 

 

1. Externé hodnotenie uplatňovania HP RO na úrovni programov  

- Ad hoc hodnotenie uplatňovania HPRP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon 

od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na rovnosť muţov a ţien (rodovú rov-

nosť) 

- Ad hoc hodnotenie uplatňovania HPRP 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 HPRP ku koncu programovacieho obdobia v zmysle 

IMP a plánu hodnotení HP RP 

2. Priebeţné interné operačné hodnotenie 

-  Priebeţné 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 HP 

RP (www.gender.gov.sk) v slovenskom a anglickom jazyku.  

 

Tabuľka 14 Realizované hodnotenia v sledovanom období  

 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) v tis. € Doba realizácie hodnote-

nia 

Typ hodnotenia 

Implementácia horizon- 194 200 € Apríl 2013 -  apríl Externé priebeţné 



 

tálnej priority rovnosť 

príleţitostí  v ŠF a KF 

v programovom období 

2007 – 2013 

2015 hodnotenie 

Stručný popis zistení z hodnotenia:  

Závery a odporúčania z vykonaného hodnote-

nia budú  k dispozícii na webovom sídle 

www.gender.gov.sk 

Závery z hodnotenia: 

Navrhnuté odporúčania:   

Prijaté opatrenia zo strany RO, SO/RO: 

Realizácia záverov z hodnotenia: Stav projektu – implementácia 

Zdroj: koordinátor HP RP 

 

2.8  Národná výkonnostná rezerva  

Nerelevantné. 

 

2.9  Administratívne kapacity 

 

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického 

a referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí. V zmysle vecného plnenia Uznesenia vlády SR č. 

323  je MPSVR SR zodpovedné za plnenie a koordináciu horizontálnej priority rovnosť príleţitos-

tí a Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí zabezpečuje proces koordinácie implementova-

nia HP RP a to prostredníctvom podporného strediska k rovnosti príležitostí. Organizačnou zme-

nou MPSVR SR z 1.11.2010 bolo však podporné stredisko zrušené a pre agendu HP RP vyčlenená 

na plný úväzok iba jediná osoba.  Táto organizačná zmena váţne ohrozila schopnosť koordinátora 

HP RP  plniť úlohy v zmysle spomínaného uznesenia vlády ako i úlohy zadefinované v Národnom 

strategickom a referenčnom rámci a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov.  

 

V 1. polroku 2013 došlo na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí (ORRRP) MPSVR SR k zmene 

na pozícii koordinátorky HP RP pre jednotlivé OP. Od 01. 04. 2013 bol odbor  posilnený o jednu zamest-

nankyňu na pozícii  koordinátorky  HP RP. Aj napriek tejto pozitívnej zmene môţeme konštatovať, ţe per-

sonálne kapacity s cieľom zabezpečenia koordinácie HP RP sú stále výrazne poddimenzované, na čo sa 

upovedomuje pri kaţdej príleţitosti. Táto situácia je stálym rizikom , ktoré váţne ohrozuje schopnosť ko-

ordinátora HPRP efektívne plniť úlohy vyplývajúce z NSRR a SR ŠF a KF pre PO 2017 - 2013. 

Nízky stav administratívnych kapacít a jeho následné rozšírenie sa stalo jednou zo všeobecných ex 

ante kondicionalít, teda predvstupovou podmienkou EK pre členský štát.   

 

Tabuľka 15 Administratívne kapacity koordinátora HP RP 

Pozícia 
Plánovaný 

stav 2013 
Stav za rok 2013 

Plánovaný stav za 

sledované obdobie 

Stav 

za aktuálny rok 
Potrebné prijať 

  AK spolu 

z toho AK 

v zmysle UV 

396/2007 
AK spolu 

z toho AK 

v zmysle 

UV 

396/2007 

 

a b c d e f g h 

riaditeľ/ka odboru 1 1 1 1 1 1 0 



 

Zdroj: koordinátor HP RP 

Tabuľka 16 Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01.01.13.  

do 31.12.2013 

od 01.01.13.  

do 31.12.2013 

Počet výstupov Počet nástupov 

koordinátor RP 0 1 

Zdroj: koordinátor HP RP 

Tabuľka 17 Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít 

 

Rezort/ 

subjekt 

Odchod 

na 

MD/RD 

Zmena 

sluţobného  

úradu 

Skončenie ŠZ resp. pracovného pomeru 

Spo-

lu 

Z podnetu zamestnanca 
Z podnetu  

zamestnávateľa 

Odchod do 

dôchodku 

Finančné 

dôvody 

Rodinné 

dôvody 

Bez 

udania 

dôvodu 

iné 

Zmena  

org.  

štruktúry 

iné 

A b c d e f g h i j k 
Koordiná-

tor HPRP 

      
  

  

Zdroj: koordinátor HP RP 

 

Tabuľka 18  Porovnanie so stavom od roku 2011 – do roku 2013 

 
Plánovaný 

stav k  

31.12.2011 

Stav 

k 31.12.20

11 

%  

 

Plánovaný 

stav k  

31.12.2012 

Stav k 

31.12.2012 
%  

 

Plánovaný  

stav k  

31.12.2013 

 

Stav k  

31.12.2013 

 

 

% 

A B C D=C/B E F G=F/E H  I  J=I/H 

koordinátor 

HP RP 
6 2 33 

 

2 
 

2 

 

100 

3 3 100 

Zdroj: koordinátor HP RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedúci/a oddelenia 0 0 0 0 0 0 1 

asistent/ka  0 0 0 0 0 0 1 

Koordinátor/ka HP RP  2 2 2 2 12 1 1 

Spolu 3 3 3 3 3 1 3 



 

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 príležitos-
tí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2013 
 

Tabuľka 19 Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príleţitostí na úrovni OP 

a prioritných osí k 31. 12. 31.12.2013 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

prioritná os 
Počet projek-

tov celkovo 

Počet projek-

tov 

s príspevkom 

k cieľom HP 

RP 

Objem finančných 

prostriedkov pro-

jektov celkovo  (EU 

zdroje) EUR 

Objem finančných 

prostriedkov projek-

tov s príspevkom k 

HP RP  

1 Podpora rastu 

zamestnanosti 

509 447 670 913 654,01 653 073 550,85 

2 Podpora sociál-

nej inklúzie 

570 567 157 427 025,43 157 106 001,29 

3 Podpora za-

mestnanosti, so-

ciálnej inklúzie 

a budovanie ka-

pacít v BSK  

70 40 15 478 413,16 12 815 167,77 

4 Budovanie ka-

pacít a zlepšenie 

kvality verejnej 

správy 

153 141 47 374 006,14 45 397 986,02 

5 Technická po-

moc 

34 0 37 322 646,82 0 

celkom 1336 1195 928 515 745,56 868 392 705,93 

Zdroj: RO, ITMS, mimoriadne ukončené projekty a projekty s následníkom sú odrátané 

 

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 1336 projektov v celkovej výške 928 515 

745,56 EUR pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov, z ktorých 1 195 projektov deklarova-

lo príspevok k HP RP. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom 

k HP RP predstavuje sumu (zdroje EÚ) 868 392 705,93 EUR, čo je 93,52% zazmluvnených pro-

striedkov pre projekty s príspevkom k HP RP ku celkovému objemu zazmluvnených prostriedkov 

za OP ZaSI bez mimoriadne ukončených projektov.  

 

Početnosťou predstavujú projekty s relevanciou k HP RP 89,45 % všetkých zazmluvnených pro-

jektov, objemom zazmluvnených prostriedkov za EU zdroje je to 93,52%.  Oproti roku 2012 kle-

sol počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP o 1,56 % (o 19 projektov), naopak však 

stúpol objem zazmluvnených prostriedkov zo zdrojov EU v rámci týchto projektov o 11,73 %, čo 

je 98 194 608,44 EUR. 

 

Podiel projektov s príspevkom k HP RP podľa jednotlivých prioritných osí v percentách 

z celkového počtu projektov je nasledovný:  

- prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti: 87,82% (t.j. podiel hodnoty projektov 97,34 %) 

- prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie: 99,47 % (t.j. podiel hodnoty projektov 99,79 %) 

- prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK: 57,14 % 

(t.j. podiel hodnoty projektov 82,79 %) 

- prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy: 92,16 % (t.j. podiel hod-

noty projektov 95,82 %) 

- 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 so-

ciálnej inklúzie, konkrétne 567 projektov. Najväčší objem finančných prostriedkov projektov 

s príspevkom k HP RP bol však zazmluvnený v rámci prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti 

(653 073 550, 85 EUR) oproti prioritnej osi 2  Podpora sociálnej inklúzie (157 106 001,29 EUR). 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP  
 
Tabuľka 20 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP k 31. 12. 2013 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 
200

8 
200

9 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cel-
kom 

Ko-
men-

tár 

Počet (za-

zmluvne-

ných) pro-

jektov 

s príspevko

m k rovnosti 

príleţitostí 

(počet, vý-

stup) 

0 5 265 1 236 1373 1214 1195 N/A N/A 1195 -
1,57 
%, 19 

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) pro-

jektov 

s príspevko

m k rovnosti 

príleţitostí 

(mil. EUR, 

výstup) 

0 76,5
8 

281,
63 

604,4
2 

746,87 770,20 868,39 N/A N/A 868,39 +12,7
5 %; 
98,19 

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 

skupiny 

zapojených 

do podpore-

ných projek-

tov – muţi 

(počet, vý-

stup)* 

0 36 
464 

156 
851 

230 
339 

471 081 695 905 711275 N/A N/A 711275 +2,21 
%; 

15 37
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 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do podpore-

ných projek-

tov – ţeny 

(počet, vý-

stup)* 

0 37 
502 

184 
414

* 

199 
602 

339 257 547 043 551323 N/A N/A 551323 +0,78 
%; 

4 280 

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 

skupiny 

zapojených 

do podpore-

ných projek-

tov – vo 

veku 15 - 24 

(počet, vý-

stup) 

0 0 39 
524 

1 843 3 286 4 676 14691 N/A N/A 14691 +214,
18 ; 

10 01
5 

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 

skupiny 

zapojených 

do podpore-

0 0 64 
077 

1 569 3 124 3 880 3942 N/A N/A 3942 +1,6 
%; 62 

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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ných projek-

tov – vo 

veku 55-64 

(počet, vý-

stup) 

Počet osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do podpore-

ných projek-

tov – zdra-

votne pos-

tihnuté oso-

by (počet, 

výstup) 

0 0 18 
183 

335 8 501 10 870 26719 N/A N/A 26719 +145 
%; 

15 84
9 

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 opat-

rení zame-

raných na 

predchá-

dzanie 

a elimináciu 

diskriminá-

cie 

a zosúladeni

a pracovné-

ho 

a rodinného 

ţivota (po-

čet, výstup) 

0 0 0 10 93 73 72 N/A N/A 72 +1,39 
%; 1 

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 novo-

vytvorených 

pracovných 

miest obsa-

dených 

muţmi (po-

čet, výsle-

dok, core) 

0 20 19 
321 

2 997 11 042 17 420 25 607 N/A N/A 25 607 +47 %
; 

8 187 

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 novo-

vytvorených 

pracovných 

miest obsa-

dených ţe-

nami (počet, 

výsledok, 

core) 

0 108 14 
728 

2 317 7 488 12 449 19 812
** 

N/A N/A 19 812*
* 

+59,1
5 %; 
7 363 

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 

znevýhod-

nené skupi-

ny 

v dôsledku 

realizácie 

projektu 

(počet, vý-

stup) 

0 0 0 11 20 606 580 N/A N/A 580 -
4,29 
%; 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 

povinnos-

ťami, kto-

     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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rým sa po-

skytli aktivi-

ty na zosú-

ladenie ro-

dinného a 

pracovného 

ţivota a 

zamestnali 

sa/udrţali sa 

v zamestna-

ní – muţi 

(počet, do-

pad) 

Počet osôb s 

rodinnými 

povinnos-

ťami, kto-

rým sa po-

skytli aktivi-

ty na zosú-

ladenie ro-

dinného a 

pracovného 

ţivota a 

zamestnali 

sa/udrţali sa 

v zamestna-

ní – ţeny 

(počet, do-

pad) 

     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 

vyvzdela-

ných v ob-

lasti prob-

lematiky 

násilia pá-

chaného na 

ţenách 

a deťoch 

(počet, do-

pad) 

     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 umies-

tnených 

UOZ – ţeny 

(počet, do-

pad) 

     5 940 9283 N/A N/A 9283 +56,2
8 %; 
3 343 

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 umies-

tnených 

UOZ – muţi 

(počet, do-

pad) 

     N/A 8954 N/A N/A 8954  

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 zúčast-

nených na 

projektoch 

prorodinne 

orientova-

ných politík 

Do-

siah-

nutý 

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  

Vý- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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a politík na 

podporu 

rodovej 

rovnosti na 

pracovisku 

(počet, do-

pad) 

cho-

disko 

Počet udr-

ţaných pra-

covných 

miest, ktoré 

naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsa-

dených ţe-

nami (počet, 

dopad) 

Do-

siah-

nutý 

výsle-

dok 

    N/A 2131 N/A N/A 2131 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Vý-

cho-

disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet udr-

ţaných pra-

covných 

miest, ktoré 

naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsa-

dených 

muţmi (po-

čet, dopad) 

Do-

siah-

nutý 

výsle-

dok 

    N/A 5075 N/A N/A 5075 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Vý-

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 

(počet, do-

pad) 

Do-

siah-

nutý 

výsle-

dok 

    N/A 2032 N/A N/A 2032  

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Vý-

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 – 

muţi (počet, 

dopad) 

Do-

siah-

nutý 

výsle-

dok 

    39 1043 N/A N/A 1043 +2 57
4,36 
%; 

1004 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Vý-

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 – 

ţeny (počet, 

dopad) 

Do-

siah-

nutý 

výsle-

dok 

    88 2461 N/A N/A 2461 +2 69
6,59 
%; 

2 373 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Vý-

cho-

disko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO, ITMS  

V uvedenej tabuľke uvádzame tie ukazovatele, kde bola nameraná nenulová hodnota.  

V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 
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OP ZaSI k napĺňaniu globálneho cieľa a relevantných špecifických cieľov HP RP, ktorým je 

podľa kapitoly 4.3.5. NSRR „Zabezpečiť rovnosť príleţitostí pre všetkých a predchádzanie 

všetkým formám diskriminácie“ prispieva prostredníctvom sledovania a napĺňania špecific-

kých cieľov zadefinovaných v SKI HP RP. 

V rámci OP ZaSI bolo v roku 2013 zazmluvnených 1195 projektov s príspevkom k HP RP, čo 

je o 19 projektov menej ako v roku 2012 (o 1,57 % menej). Hodnota týchto projektov tvorila 

sumu 868,39 mil EUR. Celkovo tak vzrástla hodnota projektov oproti roku 2012 o 12,75 % (z 

770,20 mil. EUR). 

Z projektov čerpajúcich finančné prostriedky z ESF bolo v roku 2013 zapojených do podpo-

rených projektov 711 275 (56%) muţov a 551 323 (44%) ţien, čím ich pomer ostal 

v porovnaní s predošlým rokom zachovaný. V prípade počtu zapojených muţov ukazovateľ 

narástol o 15 370 osôb, v prípade počtu zapojených ţien o 4 280 osôb.  

Z pohľadu vekových kategórií odzrkadľujú podporené projekty nárast cieľovej skupiny 

vo veku 15 - 24  (14 691 oproti  4 676 v roku 2012, to je nárast o 214 %). K výraznému náras-

tu došlo vplyvom implementácie projektov cielene pripravených na zamestnávanie mladých 

(27110130029, 27110130030, 27110130032). K miernemu nárastu došlo u cieľovej skupiny 

vo veku 55-64 (o 1,6 %), k ďalšiemu výraznejšiemu došlo aj u cieľovej skupiny osôb so zdra-

votným postihnutým (o 145,8 % oproti roku 2012). 

V roku 2013 poklesol počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie 

a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v počte 1 opatrenia (zo 73 na 72 opatrení). 

Na novo vytvorených pracovných miestach mali vyššie zastúpenie muţi (25 607) v porovnaní 

s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ţenami (19 812), čo predstavuje pomer 

56,34 : 43,62 nových pracovných miest v prospech muţov. V porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím (17 420 muţi/12 449 ţeny v roku 2012), nárast hodnoty uvedeného merateľného 

ukazovateľa je u muţov o 8 187 osôb vyšší u ţien o 7 363 osôb vyšší. 

Hodnota úspešne umiestnených muţov UOZ a ţien UOZ bola v roku 2013 prvýkrát nenulová. 

V prípade muţov sa jednalo o 8 954 osôb, v prípade ţien o 9 283 osôb (v pomeru 49,09 : 

50,91 v prospech ţien). Počet udrţaných pracovných miest v prípade muţov bol 5 075, u ţien 

2 131 (pomer 70,43 : 29,57 v prospech muţov). 

S nenulovou hodnotou sa prvýkrát objavili aj ukazovatele v prípade počtu osôb zaradených do 

projektov orientovaných na RR (2 232 osôb), počtu úspešne vyškolených muţov (1 043 osôb) 

a v počtu úspešne vyškolených ţien (2 461 osôb). Pomer v prípade vyškolených osôb je 29,76 

: 70,24 v prospech vyškolených ţien. 

Komentár v Tabuľke č. 2 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2012 a 2013. 

Ostatné hodnoty boli zatiaľ nulové. 
 

 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 

 
Tabuľka 21 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti 
k 31.12.2013 podľa SKI 

Ukazovatele 200

7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 201

4 

201

5 

Cel-

kom 

Komen-

tár 

Počet (za-

zmluvnených) 

projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 2 8 508 538 459 447 
N/

A 

N/

A 
447 

-2,61 %; 

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  

             

Hodnota 

(zazmluvne-

ných) projek-

tov 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
727,6

4 

182,0

8 

423,3

5 

517,9

0 

592,1

6 

653,0

7 

N/

A 

N/

A 

653,0

7 

+10,29 %

; 60,91 

Cieľ  N/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/ N/ N/A  
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s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(mil. EUR, 

výstup) 

A A A 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/

A 

N/

A 
0  

             

Počet osôb 

cieľovej 

skupiny zapo-

jených do 

podporených 

projektov – 

muţi (počet, 

výstup)* 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
37 

170 

108 

149 

164 

437 

415 

409 

59232

0 

63503

3 

N/

A 

N/

A 

63503

3 

+7,21 %; 

42 713 

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 

skupiny zapo-

jených do 

podporených 

projektov – 

ţeny (počet, 

výstup)* 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
36 

300 

102 

327 

196 

112 

266 

625 

41114

5 

45273

3 

N/

A 

N/

A 

45273

3 

+10,12 %

; 41 588 

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 

skupiny zapo-

jených do 

podporených 

projektov – vo 

veku 15 - 24 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 N/A 5 101 778 1 365 1354 11089 
N/

A 

N/

A 
11089 

+718,98 

%; 9 735 

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 

skupiny zapo-

jených do 

podporených 

projektov – vo 

veku 55-64 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 N/A 
36 

418 
1 091 2 417 2508 2498 

N/

A 

N/

A 
2498 

-0,4 %; 

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 osôb 

cieľovej 

skupiny zapo-

jených do 

podporených 

projektov – 

zdravotne 

postihnuté 

osoby (počet, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 N/A 
12 

407 
203 7 257 7710 22781 

N/

A 

N/

A 
22781 

+195,47 

%; 

15 071 

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 

ţivota (počet, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 8 54 54 54 
N/

A 

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 

Dosiah-

nutý 
0 0 

18 

069 
2951 

10 

918 
17331 25498 

N/

A 

N/

A 
25498 

+47,12 %

; 8 167 
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pracovných 

miest obsade-

ných muţmi 

(počet, výsle-

dok, core) 

výsledok 

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 ţenami 

(počet, výsle-

dok, core) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 
13 

344 
2 315 7 437 12427 19668 

N/

A 

N/

A 
19668 

+58,27 %

; 7 241 

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 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 11 20 50 50 
N/

A 

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  

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 akti-

vity na zosú-

ladenie rodin-

ného a pra-

covného 

ţivota a za-

mestnali 

sa/udrţali sa v 

zamestnaní – 

muţi (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 akti-

vity na zosú-

ladenie rodin-

ného a pra-

covného 

ţivota a za-

mestnali 

sa/udrţali sa v 

zamestnaní – 

ţeny (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 ţe-

nách 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 úspešne 

umiestnených 

Dosiah-

nutý 
     5866 9203 

N/

A 

N/

A 
9203 

+ 

56,89 %; 
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UOZ – ţeny 

(počet, dopad) 

výsledok 3 337 

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 – muţi 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 8954 
N/

A 

N/

A 
8954  

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 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 udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsade-

ných ţenami 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 2087 
N/

A 

N/

A 
2087  

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 udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsade-

ných muţmi 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 5075 
N/

A 

N/

A 
5075  

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 úspešne 

vyškolených 

osôb – muţi 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     2 655 
N/

A 

N/

A 
655 

+3 2650 

%; 653 

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 – ţeny 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     35 1487 
N/

A 

N/

A 
1487 

+4 148 %

; 1 452 

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/ N/ 0  
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sko A A 

Zdroj: RO, ITMS 

 

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  31.12.2013 podporených 447 

projektov s relevanciou k HP RP, a to s celkovým objemom finančných prostriedkov projek-

tov s príspevkom k HP RP v sume 653 073 550,85 EUR. Táto suma predstavuje 75,20% fi-

nančných prostriedkov zazmluvnených na projekty s relevanciou k HP RP. Celkovo vzrástla 

hodnota zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP z 592,16 mil. EUR na 653,07 mil. 

EUR (zdroje EÚ, nárast o 10,29 %). 

Hodnota ukazovateľa počtu muţov zapojených do podporených projektov vzrástla oproti roku 

2012  o 42 713 osôb (o 7,21 %) na hodnotu 635 033 osôb, v prípade ţien potom o 41 588 

osôb (o 10,21 %) na hodnotu 452 733 osôb. Podiel muţov a ţien zapojených do podporených 

projektov bol 58,37 : 41,63 v prospech muţov. 

V sledovanom období došlo k výraznému nárastu hodnôt u osôb vo veku 15 – 24 (nárast 

o 9 735 osôb na 11 089) a osôb so zdravotným postihnutím (nárast o 15 071 osôb na 22 781), 

ktoré boli zapojené do podporených projektov. Naopak vo veku 55 – 64 slabo poklesli o 10 

osôb na počet 2 498. 

Podporou projektov v prioritnej osi č. 1 OP ZaSI sa podarilo od začiatku implementácie vy-

tvoriť 45 166  novovytvorených pracovných miest. Za rok 2013 je to nárast o 15 408 novovy-

tvorených pracovných miest, z čoho 47% pripadá na novovytvorené pracovné miesta obsade-

né ţenami. 

Prvýkrát nenulová bola v roku 2013 hodnota úspešne umiestnených muţov UOZ. V prípade 

muţov tohto ukazovateľa sa jednalo o 8 954 osôb, v prípade ţien potom o 9 203 osôb (v po-

meru 49,31 : 50,69 v prospech ţien), u ktorých došlo aj k nárastu počtu osôb v rámci sledova-

ného obdobia o 3 337 osôb. Počet udrţaných pracovných miest bol v roku 2013 prvýkrát ne-

nulový v prípade muţov, a to 5 075 osôb, ako aj v prípade ţien 2 087 osôb (pomer 

70,86 : 29,14 v prospech muţov). 

V sledovanom období bolo úspešne vyškolených 2 142 osôb, z čoho pripadá 30,57 % na ţeny. 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy školením úspešne prešli 3 ţeny a 35 muţov, sa jedná 

o razantný nárast hodnôt ukazovateľa u ţien i muţov. 

Hodnoty sa nezmenili u nasledujúcich ukazovateľov: „Počet opatrení zameraných na pred-

chádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladenia pracovného a rodinného ţivota“ (hodnota 

je uţ od roku 2011 stabilne na počte 54) a „Počet vytvorených pracovných miest pre znevý-

hodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu“ (v pošte 50). 

Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa po-

skytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v za-

mestnaní – muţ“, „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zo-

súladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v zamestnaní – ţeny“, 

„Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch“, 

„Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a poli-

tík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“ a „Počet osôb zaradených do projektov zame-

raných na rodovú rovnosť“. 

Komentár v Tabuľke č. 3 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2012 a 2013. 

Hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov v prioritnej osi 1 ovplyvňuje v prevaţnej 

miere realizácia národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú orien-

tované na podporu jednotlivých ustanovení zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Tabuľka 22  Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 2 – Podpora sociálnej inklúzie 

k 31.12.2013 podľa SKI 

Ukazovatele 200

7 

200

8 

200

9 

2010 2011 2012 2013 201

4 

201

5 

Cel-

kom 

Komen-

tár 

Počet projek-

tov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príležitostí 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 1 232 530 615 573 567 
N/

A 
N/A 567 

-

1,05 %; 

7 

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  

             

Hodnota 

projektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(mil. EUR, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
2,3

2 

69,3

5 

105,

57 

152,

30 

119,

28 

157,

11 

N/

A 
N/A 

157,1

1 

+37,83 

%; 

37,83 

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 podpore-

ných projek-

tov – muţi 

(počet, vý-

stup)* 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 
52 

260 

30 

632 

49 

646 

6757

2 

6886

1 

N/

A 
N/A 

68 86

1 

+1,91 

%; 

1 289 

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 podpore-

ných projek-

tov – ţeny 

(počet, vý-

stup)* 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 
69 

959 

22 

220 

53 

263 

7501

0 

7791

7 

N/

A 
N/A 

77 91

7 

+3,88 

%; 

2 907 

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 podpore-

ných projek-

tov – vo veku 

15 - 24 (po-

čet, výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
N/

A 

34 

193 

1 

065 

1 

745 
3096 3353 

N/

A 
N/A 3 353 

+8,3 %; 

257 

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 podpore-

ných projek-

tov – vo veku 

55-64 (počet, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
N/

A 

26 

216 
478 707 1372 1444 

N/

A 
N/A 1 444 

+5,25 

%; 72 

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 osôb 

cieľovej 

skupiny 

zapojených 

do podpore-

ných projek-

tov – zdra-

votne postih-

nuté osoby 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
N/

A 

4 

977 
132 241 2104 3066 

N/

A 
N/A 3 066 

+45,72

%; 962 

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 opatre-

ní zamera-

ných na 

predchádza-

nie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúladenia 

pracovného 

a rodinného 

ţivota (počet, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 2 37 18 14 
N/

A 
N/A 14 

-

22,22 

%; 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 novo-

vytvorených 

pracovných 

miest obsa-

dených 

muţmi (po-

čet, výsle-

dok, core) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 18 31 46 115 81 97 
N/

A 
N/A 97 

+19,75 

%; 16 

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 novo-

vytvorených 

pracovných 

miest obsa-

dených ţe-

nami (počet, 

výsledok, 

core) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 90 147 2 36 2 112 
N/

A 
N/A 112 

+5 500 

%; 110 

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 vytvo-

rených pra-

covných 

miest pre 

znevýhodne-

né skupiny 

v dôsledku 

realizácie 

projektu 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 506 634 556 530 
N/

A 
N/A 530 

-

5,32 %; 

26 

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 

povinnosťa-

mi, ktorým 

sa poskytli 

aktivity na 

zosúladenie 

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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rodinného a 

pracovného 

ţivota a za-

mestnali 

sa/udrţali sa 

v zamestnaní 

– muţi (po-

čet, dopad) 

             

Počet osôb s 

rodinnými 

povinnosťa-

mi, ktorým 

sa poskytli 

aktivity na 

zosúladenie 

rodinného a 

pracovného 

ţivota a za-

mestnali 

sa/udrţali sa 

v zamestnaní 

– ţeny (po-

čet, výsle-

dok) 

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 

vyvzdela-

ných v oblas-

ti problema-

tiky násilia 

páchaného na 

ţenách 

a deťoch 

(počet, do-

pad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     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  

Výcho-

disko 
0 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet úspeš-

ne umiestne-

ných UOZ – 

ţeny (počet, 

dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     74 80 N/A N/A 80 
+8,11 

%; 6 

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 úspeš-

ne umiestne-

ných UOZ – 

muţi (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 za-

mestnávate-

ľov zúčast-

nených na 

projektoch 

prorodinne 

orientova-

ných politík a 

politík na 

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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podporu 

rodovej rov-

nosti na pra-

covisku (po-

čet, dopad) 

             

Počet udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsa-

dených ţe-

nami (počet, 

dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 15 N/A 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 
0 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

             

Počet udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsa-

dených 

muţmi (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  

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 

zameraných 

na rodovú 

rovnosť (po-

čet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 2032 N/A N/A 2032  

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 úspeš-

ne vyškole-

ných osôb – 

muţi (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 úspeš-

ne vyškole-

ných osôb – 

ţeny (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  

 

V rámci prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie bolo k 31.12.2013 podporených 567 

projektov s relevanciou k HP RP, a to s celkovým objemom finančných prostriedkov projek-

tov s príspevkom k HP RP v sume 157 106 001,29 EUR. Táto suma predstavuje 18,09% fi-

nančných prostriedkov zazmluvnených na projekty s relevanciou k HP RP. Zároveň v tejto 

prioritnej osi 99,80% zazmluvnených projektov vykazuje relevanciu k HP RP. Celkovo vzrás-

tla hodnota zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP z 119,28 mil. EUR na 157,11 

mil. EUR (zdroje EÚ, nárast o 31,72 %). 

Hodnota ukazovateľa počtu muţov zapojených do podporených projektov vzrástla oproti roku 

2012  o 1 289 osôb (o 1,91 %) na hodnotu 68 861 osôb, v prípade ţien potom o 2 907 osôb (o 
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3,88 %) na hodnotu 77 917 osôb. Podiel muţov a ţien zapojených do podporených projektov 

bol 46,91 : 53,09 v prospech ţien. 

V sledovanom období došlo k nárastu hodnôt u osôb vo veku 15 – 24 (nárast o 257 osôb na 

3 353) a osôb vo veku 55 – 64 (nárast o 72 osôb na 1 444), ktoré boli zapojené do podpore-

ných projektov. Výraznejší nárast zaznamenal ukazovateľ osôb so zdravotným postihnutím 

(nárast o 965 osôb na 3 066). 

Keďţe aktivity prioritnej osi 2 nie sú zamerané primárne na tvorbu pracovných miest, ich 

počet k 31.12.2013 bol 209. Za rok 2013 je to nárast o 136 novovytvorených pracovných 

miest, z čoho 46,85% pripadá na novovytvorené pracovné miesta obsadené ţenami. 

V dôsledku realizácie projektu vzniklo 530 novovytvorených pracovných miest pre znevý-

hodnené skupiny (pokles o 26 miest oproti roku 2012). Podobne nízke príp. nulové hodnoty 

vykazovali ukazovatele úspešne umiestnených osôb UOZ, ktoré tvorili len miesta pre ţeny 

v celkovom počte 80 (oproti 74 miestam v roku 2012).  Počet udrţaných pracovných miest sa 

týkal tieţ iba ţien, a to v počte 15 miest (v roku 2012 mal ukazovateľ nulovú hodnotu). 

V sledovanom období prvýkrát narástol aj počet osôb zaradených do projektov zameraných 

na rodovú rovnosť, ktorý bol v minulých sledovaných obdobiach nulový, a to na počet 2 032 

osôb. 

Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa po-

skytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v za-

mestnaní – muţ“, „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zo-

súladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v zamestnaní – ţeny“, 

„Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch“, 

„Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a poli-

tík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“, „Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi“, 

„Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených muţmi“, 

„Počet úspešne vyškolených osôb – muţi“ a „Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny“. 

Prioritná os vykazuje veľký počet nízkych hodnôt nameraných ukazovateľov, špecificky po-

tom znevýhodnených skupín, ktorými sa rozumejú napríklad nezamestnateľní a ohrození ne-

zamestnanosťou, drogovo a inak závislí, prepustené z výkonu trestu, osoby, pre ktorí sú vy-

konávané opatrenia kurately, osoby s inými psychickými a fyzickými dispozíciami, margina-

lizované skupiny a pod. a stále nízke čerpanie.  

Komentár v Tabuľke č. 23 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2012 a 2013. 
 
 

Tabuľka 23 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 3 – Podpora zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít v BSK k 31.12.2013 podľa SKI 

Ukazovatele  200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Celkom Ko-

mentár 

Počet projek-

tov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(počet, vý-

stup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 2 16 40 51 39 40 
N/

A 

N/

A 
40 

+2,56 

%; 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 

príleţitostí 

(mil. EUR, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 
1,4

9 

10,5

4 

12,1

1 

13,7

5 

12,3

7 

12,8

2 

N/

A 

N/

A 

12,82 

mil. 

+3,64 

%; 

0,45 

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 

cieľovej sku-

piny zapoje-

ných do pod-

porených 

projektov – 

muţi (počet, 

výstup)* 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 164 
1 

686 
267 

125

9 

223

8 

247

4 

N/

A 

N/

A 
2474 

+10,55

 %; 

236 

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 – 

ţeny (počet, 

výstup)* 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 332 
2 

972 

100

9 

3 

512 

492

7 

541

5 

N/

A 

N/

A 
5415 

+9,90 

%; 488 

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 0 0 0 176 226 249 
N/

A 

N/

A 
249 

+10,18

 %, 23 

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 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  

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 0 0 0 
1 

003 

105

6 
872 

N/

A 

N/

A 
872 

-

7,42 %

; 184 

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 

ţivota (počet, 

výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 8 8 4 
N/

A 

N/

A 
4 

-50 

 %; 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 novovy- Dosiah- 0 0 0 0 14 20 12 N/ N/ 12 -60 %; 
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tvorených 

pracovných 

miest obsade-

ných muţmi 

(počet, výsle-

dok, core) 

nutý 

výsledok 

A A 8 

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 ţenami 

(počet, výsle-

dok, core) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 506 634 N/A 32 
N/

A 

N/

A 
32  

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 sku-

piny 

v dôsledku 

realizácie 

projektu (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 osôb s 

rodinnými 

povinnosťami, 

ktorým sa 

poskytli akti-

vity na zosú-

ladenie rodin-

ného a pra-

covného ţivo-

ta a zamestna-

li sa/udrţali sa 

v zamestnaní 

– muţi (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 akti-

vity na zosú-

ladenie rodin-

ného a pra-

covného ţivo-

ta a zamestna-

li sa/udrţali sa 

v zamestnaní 

– ţeny (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 prob-

lematiky 

násilia pácha-

ného na ţe-

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- 0 N/ N/A N/A N/A N/A N/A N/ N/ 0  
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nách a deťoch 

(počet, dopad) 

sko A A A 

             

Počet úspešne 

umiestnených 

UOZ – ţeny 

(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 úspešne 

umiestnených 

UOZ – muţi 

(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 zamest-

návateľov 

zúčastnených 

na projektoch 

prorodinne 

orientovaných 

politík a poli-

tík 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 udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsade-

ných ţenami 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 29 
N/

A 

N/

A 
29  

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 udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsade-

ných muţmi 

(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 

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 úspešne 

vyškolených 

osôb – muţi 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

     N/A 33 
N/

A 

N/

A 
33  
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(počet, dopad) 

 

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 – ţeny 

(počet, dopad) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

ţe-

ny 
    N/A 132 

N/

A 

N/

A 
132  

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, ITMS           

 

 

 

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 31.12.2013 podporených 40 projektov s relevanciou k HP RP v celkovej výške 12,82 mil. 

EUR. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP z 12,37 mil. 

EUR na 12,82 mil. EUR (zdroje EÚ, nárast o 3,64 %). 

Na realizácii podporených projektov prioritnej osi 3 s HP RP relevanciou sa od začiatku im-

plementácie zúčastnilo 5 415 ţien (68,63%) a 2 415 muţov. Oproti predošlému obdobiu 

(hodnoty k 31.12.2012 boli opravené, keďţe čísla za rok 2012 neboli správne sumarizované) 

ide o nárast o 724 pracovných miest, pričom podiel ţien na náraste za rok 2013 je 67,41%. 

V rámci podporených skupín došlo k nárastu hodnoty u osôb vo veku 15 – 24 (nárast o 23 

osôb na 249), hodnota osôb vo veku 55 – 64 ostala nulová a hodnota osôb s telesným postih-

nutím poklesla (pokles o 7,24 % na 872 osôb). 

V rámci prioritnej osi 2 bolo vytvorených celkom 44 pracovných miest, z toho 12 (27 %) bolo 

obsadených ţenami. Počet novovytvorených miest zaznamenal v rámci programového obdo-

bia prudký pád. Udrţané pracovné miesta sa v počte 29 pozícií (po prvýkrát nenulové) boli 

vykázané len v prípade ţien. 

V sledovanom období prvýkrát narástol aj počet vyškolených osôb. U muţov sa jednalo 

o počet 33 osôb, u ţien 132 osôb, čo je pomer 20 : 80 v prospech ţien. 

Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podpore-

ných projektov – 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 ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v 

zamestnaní – muţ“, „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na 

zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v zamestnaní – ţeny“, 

„Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch“, 

„Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a poli-

tík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku“, „Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny“, 

„Počet úspešne umiestnených UOZ – muţi“, „Počet osôb zaradených do projektov zamera-

ných na rodovú rovnosť, „Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, 

obsadených muţmi“. 

Komentár v Tabuľke č. 24 zaznamenáva podiel hodnôt z roku 2012 a 2013. 
 
Tabuľka 24 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č. 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvali-
ty verejnej správy k 31.12.2013 podľa SKI 

Ukazovatele 200

7 

200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 201

4 

201

5 

Cel-

kom 

Komentár 

Počet projektov Dosiahnu- 0 0 9 158 169 143 141 N/A N/A 141 -1,4 %; 2 
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s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(počet, výstup) 

tý výsle-

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 

 

             

Hodnota pro-

jektov 

s príspevkom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(mil. EUR, 

výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 
19,6

6 

63,3

9 

62,9

4 
46,43 47,37 N/A N/A 47,37 

+2,02 %; 

0,94 

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 

– muţi (počet, 

výstup)* 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 578 
3 

328 

4 

767 
4833 4907 N/A N/A 4907 

+1,53 %; 

74 

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 

– ţeny (počet, 

výstup)* 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 
3 

334 

11 

936 

15 

857 

1447

5 

1525

8 
N/A N/A 15258 

+5,4 %; 

783 

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 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 

cieľovej skupi-

ny zapojených 

do podpore-

ných projektov 

– vo veku 55-

64 (počet, 

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 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 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 opatrení 

zameraných na 

predchádzanie 

a elimináciu 

diskriminácie 

a zosúladenie 

pracovného 

a rodinného 

ţivota (počet, 

výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 2 1 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 novovy-

tvorených 

pracovných 

miest obsade-

ných muţmi 

(počet, výsle-

dok, core) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 1 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 novovy-

tvorených 

pracovných 

miest obsade-

ných ţenami 

(počet, výsle-

dok, core) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 1 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 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 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 zosúlade-

nie rodinného a 

pracovného 

ţivota a za-

mestnali 

sa/udrţali sa v 

zamestnaní – 

muţi (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 s 

rodinnými 

povinnosťami, 

ktorým sa 

poskytli aktivi-

ty na zosúlade-

nie rodinného a 

pracovného 

ţivota a za-

mestnali 

sa/udrţali sa v 

zamestnaní – 

ţeny (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 

vyvzdelaných v 

oblasti proble-

matiky násilia 

páchaného na 

ţenách 

a deťoch (po-

čet, 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 

umiestnených 

UOZ – ţeny 

(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  
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Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

             

Počet úspešne 

umiestnených 

UOZ – muţi 

(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 rovnos-

ti na pracovi-

sku (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 udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsade-

ných ţenami 

(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 udrţa-

ných pracov-

ných miest, 

ktoré naplnili 

dohodnutú 

dobu, obsade-

ných muţmi 

(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 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 – muţi 

(počet, dopad) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

     37 355 N/A N/A 355 

+859,46 

%; 318 

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 – ţeny 

(počet, dopad) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

     53 842 N/A N/A 842 

+1 488 %; 

789 

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, ITMS        

 

V rámci OP ZaSI neboli stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov HP RP. 
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* Zavedenie úrovne primeranosti výdavkov na vzdelávacie aktivity a personálne výdavky 

malo za následok zníţenie finančných prostriedkov pri niektorých projektoch s relevanciou 

k HP RP 

 

V rámci prioritnej osi č. 4 bolo k  31.12.2013 podporených 141 projektov s relevanciou k HP 

RP. Hodnota týchto projektov predstavuje sumu 47,37 mil. EUR. Celkovo vzrástla hodnota 

zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP z 46,43 mil. EUR o 0,94 mil. EUR (zdroje 

EÚ, nárast o 2,02 %). 

Projektov prioritnej osi 4 s relevanciou k HP RP sa od začiatku implementácie zúčastnilo 

4 907 muţov a 15 258 (75,66 %) ţien. Nárast od roku 2012 bol 854 účastníkov so 91,68 % 

zastúpením ţien. 

V sledovanom období naďalej narástol aj počet vyškolených osôb. U muţov sa jednalo 

o celkový počet 355 osôb (nárast o 318 osôb), u ţien 132 osôb (nárast o 789 osôb), čo je po-

mer 27,10 : 62,90 v prospech muţov. 

Nulové hodnoty ostali u ukazovateľov „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podpore-

ných projektov – vo veku 15 – 24“, „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 

projektov – vo veku 55-64“, „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených pro-

jektov – zdravotne postihnuté osoby“, „Počet opatrení zameraných na predchádzanie 

a elimináciu diskriminácie a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota“, „Počet vytvorených 

pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu“, „Počet novovy-

tvorených pracovných miest obsadených muţmi“, „Počet novovytvorených pracovných miest 

obsadených ţenami“, „Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na 

zosúladenie rodinného a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v zamestnaní – muţ“, 

„Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného 

a pracovného ţivota a zamestnali sa/udrţali sa v zamestnaní – ţeny“, „Počet osôb vyvzdela 

ných v oblasti problematiky násilia páchaného na ţenách a deťoch“, „Počet zamestnávateľov 

zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej 

rovnosti na pracovisku“, „Počet úspešne umiestnených UOZ – ţeny“, „Počet úspešne umies-

tnených UOZ – muţi“, „Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť, 

„Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených muţmi“ a 

„Počet udrţaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ţenami“. 

 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
v rámci OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 

Oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu je moţné sledovať celkový pokles zazmluv-

naných projektov s príspevkom k HP RP v celkovej výške za EÚ zdroje, ako aj pokles výšok 

zazmluvnených prostriedkov s príspevkom k HP RP v jednotlivých krajoch.  

V rámci OP ZaSI bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 1640 projektov v celkovej výške za EU 

zdroje 1 056 207 755,00 EUR. Pri odrátaní mimoriadne ukončených projektov a projektov 

s následníkom je to  1 336 zazmluvnených projektov v celkovej výške 928 515 745,56 EUR 

za EU zdroje, z ktorých 1195 (89,45%) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výška fi-

nančných prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje za EU 

zdroje sumu 868 392 705,93 EUR, čo je 93,52 % zazmluvnených prostriedkov pre projekty 

s príspevkom k HP RP ku celkovému  objemu  zazmluvnených  prostriedkov za OP ZaSI (bez 

mimoriadne ukončených projektov a projektov s následníkmi). 

Územie NUTS III  

Počet 

zazmluv-

nených 

projektov 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v 

EUR (EÚ zdro-

je)  

Počet zazmluv-

nených projek-

tov s príspevkom 

k HP RP 

Výška za-

zmluvnených 

prostriedkov 

v EUR s prí-

spevkom k 

HP RP (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia k HP 

RP z celkového obje-

mu zazmluvnených 

prostriedkov  



 59 

Tabuľka 25 Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na regionálnej 
úrovni k 31.12. 2013 

Zdroj: RO, ITMS (odrátané sú projekty ktoré majú následníka a mimoriadne ukončené projekty) 

 

Podľa miesta realizácie bolo najviac projektov s relevanciou k HP RP zazmluvnených v rámci 

Prešovského kraja (337) vo výške 34 227 334,47 EUR, Banskobystrického kraja (203) vo 

výške 22 753 138,92 EUR a Košického kraja (166) vo výške 21 755 932,20 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.). Za týmito krajmi nasledujú Nitriansky kraj (s 103 projektmi), Ţilinský kraj (s 

73 projektmi), Trenčiansky kraj (s 76 projektmi), Trnavsky kraj (s 60 projektmi) 

a Bratislavský kraj (s 40 projektmi).  

V rámci Bratislavského kraja je úroveň zazmluvnenia projektov s relevanciou k HP RP 

57,14%. Predstavuje sumu 12 815 167,77 EUR na 40 zazmluvnených projektov, čo je 82,79% 

zo všetkých zazmluvnených projektov v Bratislavskom kraji bez mimoriadne ukončených 

projektov.  

Práve vysoký počet mimoriadne ukončených projektov sa prejavil na miernom zníţení počtu  

a zazmluvnenej sumy projektov s relevanciou k HP RP v porovnaní s rokom 2012. 

 

Čo sa týka realizovaných národných projektov, ktoré súvisia s danou problematikou je to ná-

rodný projekt „Inštitút rodovej rovnosti“, ktorý bol zazmluvnený vo výške 4 428 585,30 EUR. 

Z projektov, ktoré nemoţno zaradiť do NUTS III bolo s príspevkom k HP RP zazmluvnených 

k 31.12.2013 celkovo 137 projektov (z 186 projektov celkovo) v hodnote 731 121 317,73 

EUR (EÚ zdroje), čo je 93,43 % z celkovej hodnoty zazmluvnených prostriedkov. 

 

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 

1 262 598 osôb, z čoho je 43,67 % ţien. Počet novovytvorených miest bol tieţ celkovo 

v prospech muţov v pomeru 56 : 46, čo nereflektuje pomer muţov a ţien v spoločnosti. 

A B C D E F=E/C 

Banskobystrický 

kraj  
215 23 659 942,39 

203 22 753 138,92 
96,17 

Bratislavský kraj  70 15 478 413,16 40 12 815 167,77 82,79 

Košický kraj  173 22 212 785,14 166 21 755 932,20 97,94 

Nitriansky kraj  112 15 838 415,06 103 14 798 239,29 93,43 

Prešovský kraj  352 35 485 302,30 337 34 227 334,47 96,45 

Trenčiansky kraj  81 12 661 823,14 76 12 124 855,92 95,76 

Trnavský kraj  66 10 146 980,48 60 9 414 340,06 92,78 

Ţilinský kraj  81 10 565 942,70 73 9 382 379,57 88,80 

Projekty nezara-

dené do NUTS 

III 

186 782 466 141,19 

137 

731 121 

317,73 

93,44 

  
1336 928 515 745,56 

1195 

868 392 

705,93 
93,52 

Podiel projektov 

deklarujúcich 

relevanciu k HP 

RP 

    

89,45 
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OP ZaSI však prispievalo k implementácii Národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009 – 

2013 a Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013  prostredníctvom im-

plementácie projektov vo výzve FSR (OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 a OP ZaSI - FSR - 

2010/2.3/01). 

 

OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 
Rámcová aktivita: 2.3.1. Podpora uľahčenia vstupu a udrţania sa na trhu práce pre osoby s 

rodinnými povinnosťami je implementovaná cez podaktivity: 

 podpora motivácie zamestnávateľov v záujme vytvárania flexibilných foriem pracov-

ných miest;  

 podpora účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami;  

 podpora zabezpečenia inovatívnych foriem starostlivosti o blízke osoby počas školia-

cich a vzdelávacích aktivít;  

 podpora poskytovania informačných a poradenských sluţieb, tútorstvo (napr. pro-

stredníctvom femkubátorov); 

 rozvoj sociálnych sluţieb so zameraním na zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţi-

vota v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

Spolu bolo  v rámci uvedenej výzvy podporených 11 dopytovo-orientovaných projektov v 

celkovej výške NFP 934 141,78 EUR, z ktorých bolo 8 riadne ukončených, 2  projekty sú v 

stave realizácie a 1  projekt bol ukončený mimoriadne:  

 

OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01 
Rovnaká rámcová aktivita 2.3.1. sa realizuje aktivitami: 

 zriaďovanie femkubátorov s cieľom vytvoriť podmienky pre začatie podnikateľských 

aktivít ţien, 

 tútorstvo pre osoby s rodinnými povinnosťami (najmä ţeny) napr. pomoc pri zoriento-

vaní sa na trhu práce, zosúladení pracovných a rodinných povinností;  

 poradenstvo pri rozhodovaní sa o vhodnom spôsobe rekvalifikácie; 

 podpora poskytovania informačných sluţieb a poradenstva napr. vybavovanie formalít 

spojených so zamestnávaním resp. starostlivosťou o deti a ďalšie závislé osoby; 

 účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami; 

 vzdelávacie aktivity zamerané na získanie a obnovu pracovných zručností potrebných 

pre uplatnenie na trhu práce; 

 psychologicko – motivačné tréningy zamerané na zručnosti potrebné k zosúladeniu 

pracovného a rodinného ţivota (práca s informáciami, vyhľadávanie zamestnaní, prí-

prava na interview, manaţment času atď.); 

 podpora motivácie zamestnávateľov v záujme vytvárania flexibilných foriem pracov-

ných miest (napr. telework, zdieľané pracovné miesto atď.); 

 podpora udrţania kontaktu osôb s rodinnými povinnosťami na rodičovskej dovolenke 

so zamestnávateľmi, 

 vzdelávacie a školiace aktivity o výhodách flexibilných foriem pracovných miest a 

ďalších opatrení zameraných na zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţivota pre 

zamestnávateľov (workshopy, semináre), 

 analýzy a štúdie, zozbieranie dobrej praxe v oblasti vyuţívania flexibilných foriem 

pracovných miest, príprava a distribúcia informačných materiálov o flexibilných for-

mách organizácie práce vrátane ich finančných výhod a úspor 

 inovatívne formy starostlivosti o blízke osoby počas školiacich a vzdelávacích aktivít 

(ide o sprievodnú aktivitu projektu a nie o samostatnú aktivitu); 
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 podpora rozvoja sluţieb zameraných na získavanie základných zručnosti ţien pre za-

bezpečovanie starostlivosti o rodinu, riešenie krízových a záťaţových rodinných situá-

cií, poskytovanie tútorstva a mentorovania v tejto oblasti s dôrazom na ţeny z etnic-

kých minorít. 

Spolu bolo  v rámci uvedenej výzvy podporených 6 dopytovo-orientovaných projektov v cel-

kovej výške NFP 432 972,02 EUR. 

 

Na problematiku rodovej rovnosti nadväzuje svojím zámerom a aktivitami NP „Inštitút rodo-

vej rovnosti“, ktorý realizuje CV MPSVaR SR. Cieľom projektu je: Vytvorenie prostredia, 

účinných mechanizmov, nástrojov a metód implementovania rodovej rovnosti a eliminácia 

rodovej nerovnosti na trhu práce. Zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho 

povedomia v oblasti diskriminácie. Vytvorenie e- systému uplatňovania rodovej rovnosti 

a jeho celoštátna koordinácia. Zvýšenie  odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu 

diskriminácie. Zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rov-

nosti na trhu práce. 

K ďalšiemu národnému projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţe-

nách – pilotný projekt“ bolo dňa 17.12.2012 spustené vyzvanie na predloţenie NP č. OP ZaSI 

NP 2012/2.1/02 (71 088,00 EUR) a č. OP ZaSI NP 2012/3.2/02 (8 912,00), s plánovaným 

ukončením  02.05.2013.  

Vyzvanie bolo dňa 11.2.2013 mimoriadne ukončené Oznámením mimoriadneho ukončenia 

vyzvania GRS, vzhľadom na predbeţné zistenia auditu EK o potenciálnom riziku zneopráv-

nenia finančných prostriedkov zo strany EK, keďţe poskytovateľom, prijímateľom aj imple-

mentátorom malo byť MPSVR SR. 

Aktuálne prebieha príprava nového projektového zámeru, pričom sa predpokladá spustenie 

upraveného vyzvania (plánované NFP 2 097 008 a 262 893 EUR) v máji 2014. Ţiadateľom 

bude Inštitút pre výskum práce a rodiny. 

 

 

Posilnenie integrácie migrantov a ich zvýšenie účasti na zamestnanosti  
Migranti a migrantky zastúpením 17 osôb spomedzi 134 107 nových účastníkov projektov 

predstavujú len 0,01%. Spolu s pokračujúcimi účastníkmi a účastníčkami ide o počet 20, 

z čoho podiel ţien je 40%. OP ZaSI teda prakticky nerieši špecifické otázky migrantov, ktorí 

prioritne ako cieľová skupina spadajú pod programy Ministerstvo vnútra SR. OP Vzdelávanie 

zas uvádza, ţe túto cieľovú skupinu rieši OP ZaSi. Z výsledkov vyplýva, ţe zastúpenie mig-

rantov na podporených projektov je nízke vzhľadom na ich počet ţijúcich na Slovensku (v 

roku 2011 ich legálne ţilo na Slovenku 66 191). Keďţe majú svoje špecifické problémy, je 

nutné lepšie zapojenie tejto cieľovej skupiny do projektov štrukturálnych fondov najmä 

v oblasti trhu práce a vzdelávania. Problémom je tieţ nesledovanie účasti migrantov 

v projektoch, ktoré neboli špecificky zamerané na túto problematiku.  

 

Posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
Osoby so zdravotným postihnutím tvorili 23,74% a osoby inak znevýhodnené 42,35% všet-

kých nových účastníkov projektov OP ZaSI za rok 2013. 

Početnosť osôb so zdravotným postihnutím výrazne vzrástla za celé OP ZaSI (o 18%), 

v prioritných osiach 1 (o 20%), 2 (o 11%) a mierne poklesla v prioritnej osi 3 (okolo 5%), kde 

spomedzi 1237 nových účastníkov projektov bolo 9 osôb so zdravotným postihnutím. 

Početnosť osôb inak znevýhodnených taktieţ vzrástla za celé OP ZaSI (o 11 %). 

Celkovo sa na implementácii projektov k 31.12.2013 zúčastnilo 68 370 osôb so zdravotným 

postihnutím, čo predstavuje len  8,03 % z celkového počtu (z toho 49,57 % ţien), v prípade 

inak znevýhodnených osôb sa zúčastnilo celkom 287 097 osôb, čo je 33,74 % (z toho 48,07 % 

ţien). 
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Podpora a posilnenie sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodne-

nými osobami je v rámci OP ZaSI podporovaná najmä prostredníctvom opatrenia 2.2. „Pod-

pora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodne-

ných skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. Cie-

ľom aktivít projektu je vzdelávať a pripravovať cieľové osoby pre trh práce, vytvárať nové 

pracovné miesta a podporovať samozamestnanie. 

 
Nadnárodné a/alebo medziregionálne akcie 
V rámci OP ZaSi sa nerealizujú nadnárodné projekty  a medziregionálne akcie. Nadnárodnosť 

je zabezpečená čiastkovo v jednotlivých projektoch, v ktorých sa realizujú medzinárodné kon-

ferencie na rôzne témy a na riešení problémov a analýz sa podieľajú aj experti a expertky 

z iných krajín EÚ, tak aby prispeli príkladmi dobrej praxe v oblasti, v ktorej pôsobia. Príkla-

dom je spolupráca v rámci projektu Inštitút rodovej rovnosti s Medzinárodnou organizáciou 

práce, ktorá zabezpečila prenos poznatkov a skúseností v rámci školenia zameraného na parti-

cipatívny rodový audit. Umoţnila tak zabezpečenie certifikovaných rodových audítorov 

a audítoriek, ktorí na Slovensku chýbajú.  

 

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 31.12.2013 
 
Tabuľka 26 Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príleţitostí na úrovni 

OP a prioritných osí k 31.12.2013 

Názov prio-

ritnej osi 

Počet projek-

tov celkovo 

Počet projektov 

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. 628 152 355 176 592,92 71 755 386,99     

2. 78 29 148 328 688,96 24 036 759,28     

3. 121 50 57 330 858,04 26 638 907,44 

4. 55 10 19 834 020,84 3 758 089,84     

5. 25 0 32 172 270,94 0,00 

Spolu za 

program 907 241 612 842 431,70 126 189 143,55 
Zdroj: VS OPV 2013 a Informácia o príspevku HP RP k OPV  2013 

 

V sledovanom období OPV prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníctvom 
241 zazmluvnených projektov v hodnote 126 189 143,55 EUR (EÚ zdroje) v rámci všetkých 
relevantných prioritných osí. Z celového počtu projektov prispievalo k HP RP 26,6% projektov 
(oproti roku 2012 ide nárast o cca 30% - 59 projektov), ktorých hodnota predstavovala 20,5% 
z celkovej hodnoty (nárast cca o 1%).  Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo  
k 31.12.2013 zazmluvnených v rámci prioritnej osi 1 zameranej na premenu tradičnej školy 
na modernú, spolu 152 projektov (24,2% z počtu projektov v danej prioritnej osi) s príspev-
kom k HP RP  v celkovej hodnote 71 755 386,99 EUR (20%). V rámci prioritnej osi 2, ktorá sa 
zameriava na ďalšie vzdelávanie, prispievalo k plneniu cieľov HP RP celkovo 29 projektov 
(37,1%) v hodnote 24 036 759,28 EUR (EÚ zdroje, 16,2% z hodnoty projektov v danej priorit-
nej osi).  Z toho sú 3 projekty sú národné - „KomPrax - Kompetencie pre prax", „PRAKTIK – 
Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“ a „Zvýšenie kvalifikácie 
učiteľov telesnej a športovej výchovy“. V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na žiakov 
a žiačky s osobitnými vzdelávacími potrebami (MRK, zdravotne znevýhodnení atď.) prispieva-
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lo k plneniu cieľov HP RP svojou implementáciou celkovo 50 projektov (41,3% v danej prio-
ritnej osi,  podiel na celkovom počte projektov predstavuje len 5,5%) v hodnote 26 638 
907,44 EUR (EÚ zdroje). Z toho sú dva národné projekty – „Inkluzívny model výchovy na 
predprimárnom stupni školskej sústavy“ a „Komplexný poradenský systém prevencie a 
ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, spolu v hodnote 
18 829 818,99 EUR (EÚ zdroje, 46,5%). Celkovo 10 projektov (18,2%) v hodnote 3 758 089,84 
EUR (EÚ zdroje, 18,9%) prispieva k plneniu cieľov HP RP na úrovni prioritnej osi 4 zameranej 
na modernú školu v Bratislavskom kraji. V rámci prioritnej osi 5 OPV neimplementuje ciele 
HP RP, z uvedeného dôvodu je počet a hodnota projektov v rámci tejto prioritnej osi nulová. 
Percento hodnoty zazmluvnených projektov z celkového objemu zazmluvnených finančných 
prostriedkov vzrástlo voči predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu o 1,64 %, počet pro-
jektov však oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu vzrástol  o jednu tretinu, a 
to o 59 projektov.  
 
 
 
  
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 
 

Tabuľka č. 27 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OPV k 31. 12. roku 2013 podľa NSRR 

 
 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komen-

tár 

1. Počet projektov s 

príspevkom k 

horizontálnej priori-

te Rovnosť príleţi-

tostí (počet, výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 14 30 56 182 241 N/A N/A 241 12 

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 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

2. Hodnota projek-

tov s príspevkom k 

rovnosti príleţitostí 

(EUR, výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 
3 729 

792,26 

22 655 

868,47 

35 689 

525,26 

71 874 

144,32 

126 

189 

143,55 

N/A N/A 
126 189 

143,55 

3 754 792

,28 

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 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

3. Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapoje-

ných do podpore-

ných projektov – 

muţi (počet, výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 65 655 1863 3632 N/A N/A 3632 702 

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 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

4. Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapoje-

ných do podpore-

ných projektov – 

ţeny (počet, výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 4980 22 451 27 326 31135 N/A N/A 31135 1092 

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 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

5. Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapoje-

ných do podpore-

ných projektov vo 

veku 55 – 64 (počet, 

výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 1 789 3181 N/A N/A 3181 6 

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 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

6. Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapoje-

ných do podpore-

ných projektov vo 

veku 15-24 (počet, 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 329 2 108 4282 N/A N/A 4282 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- 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 
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výstup) sko 

7. Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapoje-

ných do podpore-

ných projektov - 

zdravotne postihnuté 

osoby (počet, výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 206 485 N/A N/A 485 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 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

8. Počet podpore-

ných programov  

vzdelávania s prí-

spevkom k rovnosti 

príleţitostí  (počet, 

výstup) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 21 45 52 72 N/A N/A 72 29 

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 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 

Zdroj: VS OPV 2013 a Informácia o príspevku k OPV 2013 

 

OPV k hlavnému cieľu HP RP, ktorým je podľa kapitoly 4.3.5 NSRR „Zabezpečiť rovnosť 

príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ prispieva prostred-

níctvom sledovania a napĺňania špecifických cieľov zadefinovaných v SKI HP RP. 

V rámci OPV je momentálne realizovaných 241 projektov s príspevkom k HP RP  v celkovej 

hodnote 126 189 143,55 EUR (zdroje EÚ). Celkovo tak vzrástol počet projektov 

s príspevkom k HP RP oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu o 59 projektov 

a hodnota projektov vzrástla o viac ako 54 mil. EUR. 

V sledovanom období je viditeľný nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných ukazo-

vateľov.  K 31.12.2013 nemal ani jeden z ukazovateľov NSRR nulové plnenie. Do podpore-

ných projektov bolo zapojených 3632 muţov (nárast oproti roku 2012 o 1769) a 31 135 ţien 

(nárast počtu oproti roku 2012 o 3809), pričom podiel muţov na celkovom počte predstavoval 

len 10,4%. Do projektov bolo zapojených 3181 osôb vo veku 55 – 64 (nárast oproti roku 2012 

o 1392), na celkovom počte išlo o 9,1% podiel a 4282 osôb vo veku 15 – 24 (nárast oproti 

roku 2012 o 2174), na celkovom počte išlo o 12,3% podiel). Ďalej do projektov bolo zapoje-

ných 485 zdravotne znevýhodnených osôb (nárast oproti roku 2012 o 279), na celkovom poč-

te osôb to predstavovalo podiel 1,4%.  Počet podporených programov vzdelávania 

s príspevkom k rovnosti príleţitostí bol 72 (nárast o 20 vzdelávacích programov oproti roku 

2012).  

K 31.12.2013 bolo ukončených spolu 12 projektov v celkovej hodnote  3 754 792,28 (EÚ 

zdroje). V komentári v  Tabuľke č. 27 sú zaznamenané dosiahnuté hodnoty ukazovateľov 

v rámci týchto ukončených projektov. V ukončených projektoch boli sledované ukazovatele 

„Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi“ s dosiahnutou 

hodnotou 702 osôb, „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – 

ţeny“ s dosiahnutou hodnotou 1 092 osôb. Podiel muţov bol 39,1%. „Počet podporených 

programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti príleţitostí“ bol s dosiahnutou hodnotou 29 

programov. Ostatné hodnoty boli zatiaľ nulové. 
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Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
V tabuľke č. 28 – 31 je uvedené napĺňanie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OPV k 31.12.2013.  
  

Prioritná os 1 

OPV  

            Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 12 31 129 152 n/a n/a 152 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Hodnota projek-

tov s príspevkom 

k rovnosti príle-

ţitostí (EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 7 279 383,73 15 463 057,19 48 959 796,64 

        71 919 

548,86     
n/a n/a      71 755 386,99     84 418 102,34 

Cieľ  n/a 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 0,00 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-muţi 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 449 1176 2384 n/a n/a 2384 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-ţeny 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 440 1421 3015 n/a n/a 3015 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 55-64 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 3 57 n/a n/a 57 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 15-24 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 283 1740 n/a n/a 1740 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 111 n/a n/a 111 0 
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jených do podpo-

rených projek-

tov-zdravotne 

postihnuté osoby 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet podpore-

ných programov 

vzdelávania s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 1 8 n/a n/a 8 0 

Cieľ n/a 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 n/a 

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie a 

elimináciu dis-

kriminácie a 

zosúlaďovanie 

pracovného ţivo-

ta 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 2 n/a n/a 2 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet ţien vyuţí-

vajúcich výsledky 

projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet muţov 

vyuţívajúcich 

výsledky projek-

tu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

 

 

 

 

Tabuľka 29  

Prioritná os 2 

OPV  

            Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1 5 9 6 29 n/a n/a 29 0 

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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tostí Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Hodnota projek-

tov s príspevkom 

k rovnosti príle-

ţitostí (EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1 075 197,70 12 770 867,26      16 096 499,35     

      13 101 

486,55     
24036759,28 n/a n/a      24 036 759,28     28 278 540,33 

Cieľ  n/a 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 0,00 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-muţi 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 58 186 332 460 n/a n/a 460 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-ţeny 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 4952 21973 25 094  26704 n/a n/a 26 704  0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 55-64 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 n/a 1783 3093 n/a n/a 3093 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 15-24 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 329 1825 2541 n/a n/a 2541 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-zdravotne 

postihnuté osoby 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 n/a n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet podore-

ných programov 

vzdelávania s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 10 20 n/a n/a 20 0 

Cieľ n/a 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 n/a 
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Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie a 

elimináciu dis-

kriminácie a 

zosúlaďovanie 

pracovného ţivo-

ta 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 n/a n/a 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 

Východisko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet ţien vyuţí-

vajúcich výsledky 

projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet muţov 

vyuţívajúcich 

výsledky projek-

tu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

 

 

Tabuľka č. 30 

Prioritná os 3 

OPV  

            Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 13 12 12 39 50 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Hodnota projek-

tov s príspevkom 

k rovnosti príle-

ţitostí (EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 2 288 809,58 2 125 682,52        2 125 682,52     

        6 357 

855,31     
26638907,44 n/a n/a 26 638 907,44 

    31 339 

891,11     

Cieľ  n/a 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 0,00 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-muţi 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 18 225 n/a n/a 225 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 
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Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-ţeny 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 90 366 n/a n/a 366 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 55-64 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 17 n/a n/a 17 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 15-24 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 1 n/a n/a 1 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-zdravotne 

postihnuté osoby 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 206 374 n/a n/a 374 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet podore-

ných programov 

vzdelávania s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 21 25 41 44 n/a n/a 44 0 

Cieľ n/a 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 n/a 

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie a 

elimináciu dis-

kriminácie a 

zosúlaďovanie 

pracovného ţivo-

ta 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 3 n/a 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 

Východisko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet ţien vyuţí-

vajúcich výsledky 

projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 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 

Východisko 
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 muţov 

vyuţívajúcich 

výsledky projek-

tu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 N/A 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

 

 

Tabuľka č  31 

Prioritná os  4 

OPV  

            Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 1 4 8 10 n/a n/a 10 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Hodnota projek-

tov s príspevkom 

k rovnosti príle-

ţitostí (EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 479 934,96        2 004 286,20     

        3 455 

005,82     
3758089,84 n/a n/a        3 758 089,84     4 421 282,16 

Cieľ  n/a 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 0,00 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-muţi 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 7 20 337 563 n/a n/a 563 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-ţeny 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 28 38 721 1050 n/a n/a 1050 0 

Cieľ  n/a 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 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projektov 

vo veku 55-64 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 3 14 n/a 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 n/a 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 



 71 

rených projektov 

vo veku 15-24 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet osôb cieľo-

vej skupiny zapo-

jených do podpo-

rených projek-

tov-zdravotne 

postihnuté osoby 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet podore-

ných programov 

vzdelávania s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet opatrení 

zameraných na 

predchádzanie a 

elimináciu dis-

kriminácie a 

zosúlaďovanie 

pracovného ţivo-

ta 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet ţien vyuţí-

vajúcich výsledky 

projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Počet muţov 

vyuţívajúcich 

výsledky projek-

tu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 n/a 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 

Východisko 
0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a 

Zdroj: Výročná správa OPV 2013 

a Informácia o príspevku OPV k HP RP 

2013  

          *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 
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Prioritná os 1  

Na úrovni prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy vzrástol 

k 31.12.2013 počet projektov s príspevkom k HP RP o 23 projektov, čo predstavuje nárast 

o 18% na celkovú hodnotu 152 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených projek-

tov s príspevkom k HP RP o 22 95 9752,22  na 71 919 548, 86 Eur (zdroje EÚ, nárast o cca 

48%).  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

muţi“ vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 1208 osôb, s celkovou do-

siahnutou hodnotou k 31.12.2012 2384 osôb.  Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do podporených projektov - ţeny“ vzrástla k 31.12.2012 o 1594 osôb na 

3015 osôb. Podiel muţov bol 44,1% a podiel ţien 55,9%.  

V sledovanom období zároveň začali rásť hodnoty ukazovateľov, ktoré boli 

v predchádzajúcom sledovanom období nulové: „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov vo veku 15-24“ s dosiahnutou hodnotou 1740 osôb (nárast aţ o 1457 

osôb), „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64“ 

s dosiahnutou hodnotou 57 osôb (nárast o 54 osôb),  „Počet podporených programov vzdelá-

vania s príspevkom k rovnosti príleţitostí“ s dosiahnutou hodnotou 8 programov  (nárast o 7 

programov). Začal sa napĺňať ukazovateľ počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podpo-

rených projektov – zdravotne postihnuté osoby a to v hodnote 111 osôb. Takisto v sledova-

nom období boli vytvorené prvé 2 opatrenia na predchádzanie diskriminácie a zosúlaďovanie 

pracovného ţivota.  

Hodnoty ukazovateľov počet ţien a muţov vyuţívajúcich výsledky projektov ostali opäť nu-

lové.  

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 23 projektov, čo predstavuje aţ štvor-

násobný nárast  na celkovú hodnotu 29 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených 

projektov s príspevkom k HP RP o 10 935 272,73  Eur  na 24 036 759,28 Eur (zdroje EÚ, 

nárast o cca 140%). V porovnaní s ostatnými prioritnými osami ide o najväčší nárast počtu 

a hodnoty projektov v rámci OPV. 

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

muţi“ vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 120 osôb, s celkovou do-

siahnutou hodnotou k 31.12.2012 460 osôb.  Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej sku-

piny zapojených do podporených projektov - ţeny“ vzrástla k 31.12.2012 o 1610 osôb na 

26 704 osôb. Podiel muţov bol  len 1,7% a podiel ţien aţ 98,3%.  

V sledovanom období zároveň začali rásť hodnoty ukazovateľov, ktoré boli 

v predchádzajúcom sledovanom období nulové: „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov vo veku 15-24“ s dosiahnutou hodnotou 2541 osôb (nárast aţ o 716 

osôb), „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64“ 

s dosiahnutou hodnotou 3093 osôb (nárast o 1310 osôb),  „Počet podporených programov 

vzdelávania s príspevkom k rovnosti príleţitostí“ s dosiahnutou hodnotou 20 programov (ná-
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rast o 10 programov). Stále sa nenapĺňa ukazovateľ  počet osôb cieľovej skupiny zapojených 

do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby , ktorý je nulový. Takisto v sledova-

nom období  sa nenapĺňali ukazovatele  opatrenia na predchádzanie diskriminácie 

a zosúlaďovanie pracovného ţivota a počet ţien a muţov vyuţívajúcich výsledky projektov.  

Prioritná os 3   

Na úrovni prioritnej osi 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

vzrástol k 31.12.2013 počet projektov s príspevkom k HP RP o 11 projektov, čo predstavuje 

nárast o 30% na celkovú hodnotu 50 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených 

projektov s príspevkom k HP RP o 20 281 052,13 Eur  na 26 638 907,44 Eur (zdroje EÚ, ná-

rast o cca 3,5 násobok, najvyšší nárast čo sa týka hodnoty).  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

muţi“ vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 207 osôb, s celkovou do-

siahnutou hodnotou k 31.12.2012 225 osôb.  Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej sku-

piny zapojených do podporených projektov - ţeny“ vzrástla k 31.12.2012 o 276 osôb na 366 

osôb. Podiel muţov bol 35% a podiel ţien 65%.  

V sledovanom období zároveň začali rásť hodnoty ukazovateľov, ktoré boli 

v predchádzajúcom sledovanom období nulové: „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov vo veku 15-24“ s dosiahnutou hodnotou 1 osoba (predtým 0), „Počet 

osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64“ s dosiahnutou 

hodnotou 17 osôb (predtým 0).   „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k 

rovnosti príleţitostí“ dosiahol hodnotu 44 programov (nárast o  programy).  Ukazovateľ počet 

osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby  

narástol o 168 osôb na celkovú hodnotu 374 osôb, a to v hodnote 111 osôb. Takisto v sledo-

vanom období boli vytvorené prvé 2 opatrenia na predchádzanie diskriminácie 

a zosúlaďovanie pracovného ţivota. v sledovanom období  sa nenapĺňali ukazovatele  opatre-

nia na predchádzanie diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného ţivota a počet ţien a muţov 

vyuţívajúcich výsledky projektov. 

Prioritná os 4  

Na úrovni prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský 

kraj vzrástol k 31.12.2013 počet projektov s príspevkom k HP RP o 2 projekty, čo predstavuje 

nárast o 20% na celkovú hodnotu 10 projektov. Celkovo vzrástla hodnota zazmluvnených 

projektov s príspevkom k HP RP o 303084,02   na 3 758 089,84Eur (zdroje EÚ, najniţší ná-

rast).  

Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - 

muţi“ vzrástla oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 226 osôb, s celkovou do-

siahnutou hodnotou k 31.12.2012 563 osôb.  Hodnota ukazovateľa „Počet osôb cieľovej sku-

piny zapojených do podporených projektov - ţeny“ vzrástla k 31.12.2012 o 329 osôb na 1050  

osôb. Podiel muţov bol 34,9% a podiel ţien 65,1%.  

 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64 dosiahol 

hodnotu  14 osôb (nárast o 3 osoby), Ukazovatele, „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených 

do podporených projektov vo veku 15-24“, „„Počet podporených programov vzdelávania s 
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príspevkom k rovnosti príleţitostí“  „Počet ţien a muţov vyuţívajúcich výsledky projektov“ 

ostali opäť nulové, čo znamená najhoršie napĺňanie zo všetkých prioritných osí.   

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 

Tabuľka č. 32 Stav zazmluvnenia OPV podľa NUTS III k 31. 12.2013 

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) 

% zazmluv-

nenia k HP 

RP 

z celkového 

objemu za-

zmluvnených 

prostriedkov 

A 

B ∑C=D v tabuľke 

č. 7+B v tabuľke 

č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 55 19 834 020,86 10 3 758 089,84 18,95% 

Trnavský 52 20 237 537,57 24 11 996 749,68 58,80% 

Trenčiansky 64 16 003 814,88 8 3 780 077,70 23,62% 

Nitriansky 82 22 480 772,56 22 8 245 228,77 36,68% 

Ţilinský 125 33 373 042,75 26 10 957 687,33 31,63% 

Banskobys-

trický 
121 27 596 144,74 35 10 853 173,11 39,32% 

Prešovský 173 36 274 749,42 50 12 790 074,85 35,28% 

Košický 156 39 705 692,72 51 18 478 009,52 46,54% 

Projekty 

nezaradené 

do NUTS III 

79 397 336 656,22 15 45 330 052,75 11,41% 

Spolu 907 612 842 431,70 241 126 189 143,55 20,59% 

Zdroj:  Výročná správa OPV 2013 a Informácia o príspevku OPV  k HP RP 2013  

 

Tabuľka č. 8 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 31.12.2013 Moţno vidieť oproti predchádzajúcemu monitoro-

vanému obdobiu nárast zazmluvnených projektov a finančných prostriedkov s príspevkom k 

HP RP v kaţdom kraji. Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo v sledovanom období 

zazmluvnených v rámci Košického kraja –  13 projektov (spolu 51 projektov) a v Prešovskom 

kraji – 16 projektov (spolu 50 projektov). Celkovo je tak v týchto krajoch k 31.12.2013 za-

zmluvnených spolu 101 projektov. Za týmito krajmi nasledujú Banskobystrický kraj s 35 pro-

jektmi, Ţilinský kraj s 26 projektmi, Trnavský kraj s 24, Nitriansky kraj s 22 projektmi, Brati-

slavský kraj s 10 projektmi a Trenčiansky kraj s 8 projektmi. Čo sa týka hodnoty projektov, 

tak najväčšiu hodnotu majú projekty s príspevkom k HP RP v Trnavskom kraji (58,8% 

z celkovej zazmluvnenej hodnoty v danom kraji) a v Košickom kraji (46,54% z celkovej za-

zmluvnenej hodnoty v danom kraji). Z projektov, ktoré nemoţno zaradiť do NUTS III bolo s 

príspevkom k HP RP zazmluvnených k 31.12.2013 celkovo 15 projektov, z toho 5 národných 

projektov v hodnote 34 446 899,32 EUR (EÚ zdroje), čo je z celkového počtu národných pro-

jektov (22) len 22,7%. 
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Interné hodnotenie  analýza  implementácie HP RP v danom OP  
 
Príspevok OPV k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

Pozitívom je nárast hodnôt  v súlade so zvýšením celkového počtu projektov s príspevkom k 

HP RP, ako aj s progresom v implementácii jednotlivých projektov. Najväčší nárast počtu 

projektov je moţné sledovať na prioritnej osi 1, kde počet projektov s príspevkom k HP RP 

vzrástol za sledované obdobie  o 24 projektov. Nárast počtu projektov a pokrok v implemen-

tácii sa odrazil aj na plnení ukazovateľov na úrovni všetkých prioritných osí, na úrovni prio-

ritnej osi je tento nárast viditeľný.  Pozitívom je vytvorenie 72 vzdelávacích programov 

s príspevkom k rovnosti príleţitostí a 5 vytvorených opatrení na predchádzanie diskriminácie 

a zosúlaďovania pracovného ţivota, aj keď posúdiť ich kvalitu  z hľadiska obsahu vyţaduje 

ďalšie zhodnotenie.  

Na druhej strane negatívom ostáva, ţe len štvrtina projektov OPV prispieva k HP RP, napriek 

tomu, ţe ide o projekty Európskeho sociálneho fondu a v prípade prioritnej osi 3, ktorá sa primárne 

zameriava na  vzdelanostné potreby menšín vrátane zdravotne znevýhodnených osôb je to len 

41,3% projektov s príspevkom k HP RP v rámci danej prioritnej osi  a 5,5% z celkového počtu 

projektov podporených v rámci OPV.  

Z hľadiska uplatňovania rodového hľadiska a napĺňania cieľov rodovej rovnosti je evidentná pre-

vaha ţien 91,6% na účasti na projektoch, zároveň práve napĺňanie cieľových hodnôt zameraných 

na účasť muţov je najniţšie (naplnený je na 30%). 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 muţov zapojiť sa do tohto 

sektora. Samotný operačný program by mal prispievať k motivácii muţov zapojiť sa do vzdeláva-

nia, ako aj k zniţovaniu rodovo stereotypných volieb kariéry pre dievčatá a chlapcov. So súčas-

ných údajov nie je moţné posúdiť, či sa tak v projektoch deje.  

Vzhľadom k tomu, ţe operačný program má prispievať k špecifickým cieľom HP RP zameraným 

na zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotne znevýhodnených osôb, je ich počet 1,4% na projek-

toch veľmi nízky, aj v prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na osobitné vzdelávacie potreby je ich 

podiel len 6,2%. Takisto sa nedarí plniť cieľové hodnoty tohto ukazovateľa, ktoré sú naplnené len 

na 44%. Paradoxom je, ţe práve v prioritnej osi 3 je menší podiel ţien na zastúpení zdravotne zne-

výhodnených osôb (42%), čo indikuje, ţe pri osobitných vzdelávacích potrebách sa viac venuje 

pozornosť chlapcom, na čom sa podieľa rodový stereotyp, ţe chlapci sú problémovejší, viac to 

prejavujú, pričom dievčatá viac zakrývajú svoje problémy.  

Takisto v rámci prioritnej osi 3 bolo zapojených len 6,9% účastníkov a účastníčok z celkového 

počtu, napriek tomu, ţe je to prioritná os, ktorá v danom programe prispieva najviac k rovnosti 

príleţitostí.  

Z hľadiska cieľov rovnosti príleţitostí zameraných na vek môţeme skonštatovať, ţe na projektoch 

sa  zúčastnilo 12,3% osôb vo veku 12,3% a 9,1% osôb vo veku 55 – 64, čo vzhľadom na ciele za-

pojenia seniorov do celoţivotného vzdelávania a zlepšenie uplatnenia absolventov a absolventiek 

vzdelávania je plnenie skôr pod priemerom a napĺňanie a zastúpenie týchto skupín by malo byť 

ambicióznejšie.   

Z hľadiska regionálneho je pozitívne zapojenie najmä Prešovského a Košického kraja na plnení 

cieľov rovnosti príleţitostí, vzhľadom k tomu, ţe ide o kraje, kde sú rozdiely najväčšie 

a s vysokým zastúpením menšín. Slabé je však zapojenie Bratislavského kraja z hľadiska znevý-

hodnených skupín. Pomerne nízky je aj počet národných projektov, ktoré prispievajú k rovnosti 

príleţitostí, a to 20%. Významnými sú však projekty z hľadiska rovnosti príleţitostí. – „Inkluzívny 

model výchovy na predprimárnom stupni školskej sústavy“ a „Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.  

Z hľadiska zamestnancov a zamestnankýň štrukturálnych fondov, je evidentné slabé zapojenie 

znevýhodnených skupín do ich implementácie na úrovni operačného programu, čo má vplyv 

na diverzitu a charakter podporovaných opatrení.  

 

Implementácia 
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Informovanosť ţiadateľov a prijímateľov o HP RP je zabezpečené viacerými spôsobmi. RO 

informuje o HP RP prostredníctvom internetovej stránky www.minedu.sk, na ktorej sú zve-

rejnené informácie o HP RP spolu s Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť 

príleţitostí v štrukturálnych fondoch. Zároveň je v texte uvedené internetové prepojenie pria-

mo na stránku koordinátora HP RP. Informácie o HP RP sú tieţ súčasťou príručky pre ţiada-

teľa 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 manuálu pre hodnotiteľa v prí-

lohe č. 1 k dispozícii samostatnú kapitolu, ktorá sa venuje HP RP.    
 

Tabuľka č. 33 Príklady dobrej praxe 

Opatrenie 
Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít 

názov projektu Čítanie – brána do sveta 

Prijímateľ Spojená škola internátna, Vranov nad Topľou 

celkové oprávnené 

výdavky 
241 026,40 EUR 

z toho EÚ zdroje (ESF) 204 868,30 EUR 

stručný opis projektu 

Cieľom projektu je uľahčiť a prispôsobiť ţiakom z MRK vzdelávací proces vo 

vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám, prostredníctvom inovácie foriem a 

obsahu vzdelávania. Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníc-

tvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce. Tak-

tieţ ďalším vzdelávaním zvýšiť kompetencie učiteľov v procese vzdelávania ţia-

kov pochádzajúcich z MRK. 

Spojená škola internátna vychováva detí s mentálnym a viacnásobným postihnu-

tím. Väčšina z nich pochádza z veľmi slabého sociálneho a málo podnetného pro-

stredia. Tieto deti majú málo moţností uplatnenia sa v majoritnej spoločnosti, preto 

je potrebné prispôsobiť výchovno-vzdelávací proces aktuálnym potrebám týchto 

detí pre ich socializáciu. Vybavenie tried, kabinetov a odborných učební je zastara-

lé vzhľadom na napredujúci vývoj spoločnosti, vedy a techniky. Nevyhnutná je 

podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučo-

vania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti. Veľkým problémom je prepoje-

nie vzdelávania ţiakov so zvládnutím štátneho jazyka ako základnej kompetencie 

pre domáci trh práce , ktoré by im dalo podnet k uplatneniu získaných vedomostí a 

zručností v beţnom ţivote i uplatnení sa na trhu práce. K tomu by mala prispieť 

tvorba a inovácia učebných textov a hravé formy učenia sa. Taktieţ učitelia školy 

potrebujú nové impulzy k výkonom, ktoré budú viesť k zefektívneniu práce  aj  

prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Do realizácie aktivít projektu je zapojených 

100 ţiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít, 25 pedago-

gických zamestnancov vyškolených v rámci 5 programov ďalšieho vzdelávania, 10 

pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít vyuţívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo vyučovacom procese. Výsledkom projektu by mal 

byť jeden novovytvorený vzdelávací program pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti 

ţiakov z MRK. 

Popis príspevku 

k cieľom HP  

(TUR, IS, RP, MRK) 

áno/áno/áno/áno 

plnenie hodnôt vybra-

ných ukazovateľov 

Názov a merná jednotka Východisková hodnota 
Cieľová hodno-

ta 

Počet novovytvorených vzdeláva-

cích programov 
0 9 

Počet zamestnancov zapojených do 

vzdelávacích aktivít projektu 
0 33 

Počet ţiakov/študentov zapojených 

do realizácie aktivít projektu 
0 193 

 

Národný projekt 

Názov: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických 

javov v školskom prostredí  

http://www.minedu.sk/
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Realizátor: Výskumný ústav detskej psychológie a pato-psychológie  

Hodnota: 14 780 699, 22 Eur  

Popis:  

V našich školách sa zvyšuje podiel problémovej mládeţe – zhoršuje sa disciplinovanosť ţia-

kov, zvyšuje sa podiel  ţiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita ţiakov. Do 

značnej miery to súvisí aj s pracovnou  vyťaţenosťou rodičov a nedostatkom času venovať sa 

svojim deťom. Hospodárska kríza zvyšuje záťaţ na občanov, čo sa odráţa aj na psychike a 

správaní sa mladých ľudí.  Sťaţené ekonomické podmienky v čase hospodárskej krízy sú ná-

ročné na profesionálny vývin mladých ľudí, osobitne  náročné je profesionálne rozhodovanie 

sa 14-15 ročných detí s významným dopadom na uplatnenie sa vo svete práce v  budúcnosti. 

Zvyšuje sa potreba odbornej poradenskej pomoci 14-ročným ţiakom a ich rodičom. Osobitnú 

poradenskú  pomoc potrebujú ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

(ŠVVP)zo sociálne znevýhodneného prostredia,  so sťaţenou dostupnosťou vzdelávania a 

odbornej prípravy, ohrození nezamestnanosťou, aj dlhodobou.  Narastá význam odborného 

poradenstva pre ţiakov a ich rodičov pri prevencii pred sociálnou patológiou (aj pred  neza-

mestnanosťou) a pri zvládaní vývinových problémov, porúch, pri riešení ţivotných úloh, ako 

je aj voľba ďalšieho  štúdia a povolania.  V prvej etape sa projekt zameria na materiálno-

technické zabezpečenie potrebných metodických nástrojov, študijných  zdrojov pre odbor-

ných a pedagogických zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie („OZ a 

PZ v  systéme VPaP“). Nadväzne sa projekt zameria na doplnenie kvalifikácie OZ a PZ v 

systéme VPaP, nácvik práce s  

novými psychodiagnostickými metodikami, testami. Primeraná pozornosť sa bude venovať 

spracovaniu nových, či  aktualizáciu starších poradenských metód, programov pre OZ a PZ v 

systéme VPaP.  VÚDPaP má v obsahu svojej činnosti okrem svojej výskumnej činnosti aj 

činnosti metodické a poradenské. Pôsobí ako  odborný a metodický garant systému výchov-

ného poradenstva a prevencie, významne participuje pri optimalizácii  osobnostného, vzdelá-

vacieho, profesionálneho (kariérového) vývinu ţiakov do skončenia odbornej prípravy. Má  

významné kompetencie aj vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu OZ a PZ v systéme VPaP.  

 
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 ţiadne problémy spojené s im-

plementáciou HP RP. 

Podľa koordinátora HP RP zostáva : 

- nízke napĺňanie špecifických cieľov HP RP v OPV, 

- pretrvávajúci vplyv rodových stereotypov a horizontálnej rodovej segregácie 

v dosiahnutých hodnotách  

- nízke zastúpenie osôb so zdravotným znevýhodnením na podporených projektoch  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
v rámci OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 

Tabuľka č. 34 Stav zazmluvnenia OPV podľa NUTS III k 31. 12.2013 

Územie 

NUTS III 

Počet zazmluv-

nených projek-

Celková výška 

zazmluvnených 

Počet zazmluv-

nených projek-

Výška za-

zmluvnených 

% zazmluv-

nenia k HP 
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tov celkovo prostriedkov v €  

(EU zdroje) 

tov 

s príspevkom 

HP RP 

prostriedkov v 

€ s príspevkom 

HP RP (EU 

zdroje) 

RP 

z celkového 

objemu za-

zmluvnených 

prostriedkov 

A 

B ∑C=D v tabuľke 

č. 7+B v tabuľke 

č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 55 19 834 020,86 10 3 758 089,84 18,95% 

Trnavský 52 20 237 537,57 24 11 996 749,68 58,80% 

Trenčiansky 64 16 003 814,88 8 3 780 077,70 23,62% 

Nitriansky 82 22 480 772,56 22 8 245 228,77 36,68% 

Ţilinský 125 33 373 042,75 26 10 957 687,33 31,63% 

Banskobys-

trický 
121 27 596 144,74 35 10 853 173,11 39,32% 

Prešovský 173 36 274 749,42 50 12 790 074,85 35,28% 

Košický 156 39 705 692,72 51 18 478 009,52 46,54% 

Projekty 

nezaradené 

do NUTS III 

79 397 336 656,22 15 45 330 052,75 11,41% 

Spolu 907 612 842 431,70 241 126 189 143,55 20,59% 
Zdroj:  Výročná správa OPV 2013 a Informácia o príspevku OPV  k HP RP 2013  

 

Tabuľka č. 8 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 31.12.2013 Moţno vidieť oproti predchádzajúcemu monitoro-

vanému obdobiu nárast zazmluvnených projektov a finančných prostriedkov s príspevkom k 

HP RP v kaţdom kraji. Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo v sledovanom období 

zazmluvnených v rámci Košického kraja –  13 projektov (spolu 51 projektov) a v Prešovskom 

kraji – 16 projektov (spolu 50 projektov). Celkovo je tak v týchto krajoch k 31.12.2013 za-

zmluvnených spolu 101 projektov. Za týmito krajmi nasledujú Banskobystrický kraj s 35 pro-

jektmi, Ţilinský kraj s 26 projektmi, Trnavský kraj s 24, Nitriansky kraj s 22 projektmi, Brati-

slavský kraj s 10 projektmi a Trenčiansky kraj s 8 projektmi. Čo sa týka hodnoty projektov, 

tak najväčšiu hodnotu majú projekty s príspevkom k HP RP v Trnavskom kraji (58,8% 

z celkovej zazmluvnenej hodnoty v danom kraji) a v Košickom kraji (46,54% z celkovej za-

zmluvnenej hodnoty v danom kraji). Z projektov, ktoré nemoţno zaradiť do NUTS III bolo s 

príspevkom k HP RP zazmluvnených k 31.12.2013 celkovo 15 projektov, z toho 5 národných 

projektov v hodnote 34 446 899,32 EUR (EÚ zdroje), čo je z celkového počtu národných pro-

jektov (22) len 22,7%. 
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3.3 Realizácia HP RP v OP Výskum a vývoj 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12. 2013 
 

Tabuľka 35  Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OP a 
prioritných osí k 31.12. 2013 

Prioritná os 
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. Infraštruktúra vý-

skumu a vývoja 
35 26 104 839 210,73 63 079 871,89 

2. Podpora výskumu a 

vývoja 
242 177 574 225 471,77 444 877 489,43 

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 

117 87 301 396 684,97 215 392 121,04 

5. Infraštruktúra vy-

sokých škôl 
60 16 233 611 309,92 60 863 255,58 

6. Technická pomoc 

pre cieľ Konvergencia 
24 0 17 417 370,03 0,00 

7. Technická pomoc 

pre cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 

24 0 7 115 380,01 0,00 

Spolu za OP 504 306 1 260 584 980,04 784 212 737,94 
 
Zdroj: VS OP VaV 2013 a Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2013 

 

V sledovanom období OPVaV prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníc-

tvom 306 zazmluvnených projektov v hodnote 1 260 584 980,04 EUR (EÚ zdroje) v rámci 

všetkých relevantných prioritných osí. Z celového počtu projektov prispievalo k HP RP 

60,7% projektov (oproti roku 2013 ide nárast o cca 5,8% - 17 projektov), ktorých hodnota 

predstavovala 62,2% z celkovej hodnoty (nárast cca o aţ o 62%).  Najviac projektov 

s príspevkom k HP RP bolo  k 31.12.2013 zazmluvnených v rámci prioritnej osi 2 zameranej 

na podporu výskumu a vývoja na Slovensku mimo Bratislavského kraja, spolu 177 projektov 

(73,1% z celkového počtu projektov v prioritnej osi)  v celkovej hodnote 444 877 489,43EUR 

(77,4%). V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zameriava na  podporu výskumu a vývoja 

v Bratislavskom kraji  prispievalo k plneniu cieľov HP RP celkovo 87 projektov (74,3%) 

v hodnote 215 392 121,04EUR (EÚ zdroje,  71,5%).  V rámci prioritnej osi 1, ktorá sa zame-

riava  na infraštruktúru výskumu a vývoja na Slovensku mimo Bratislavského kraja   bolo 

podporených s príspevkom k cieľom HP RP 26 projektov (74,2%) v hodnote 63 079 871,89 

(EÚ zdroje, 60,2%) a v rámci prioritnej osi 5 zameranej na infraštruktúru vysokých škôl to 

bolo 16 projektov (26,6%) v hodnote 60 863 255,58 (EÚ zdroje, 26%). Najniţší počet projek-

tov 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.   
 
 
 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
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Tabuľka č. 36 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP VaV k 31. 12. roku 2013 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 83 228 240 289 306 N/A N/A 306 

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 

vyuţívajú po-

skytnutú podpo-

ru- muţi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 11 75 356 693 1004 N/A N/A 1004 

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 

vyuţívajú po-

skytnutú podpo-

ru - ţeny (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 6 40 201 402 580 N/A N/A 580 

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 

vyuţívajú po-

skytnutú podpo-

ru - muţi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 12 202 817 1466 1933 N/A N/A 1933 

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 

vyuţívajú po-

skytnutú podpo-

ru - ţeny (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 8 107 418 804 1007 N/A N/A 1007 

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 – 

muţi (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 – 

ţeny (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 1 N/A 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 opatrení 

zabezpečujúcich 

bezpečný alebo 

bezbariérový 

prístup k výsled-

kom projektu 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 1 9 26 N/A N/A 26 

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 2013 a Informácia o príspevku k OPV 2013 

 
 
 

Na úrovni OP VaV ide najmä o podporu vytvárania pracovných miest v oblasti výskumu a 

vývoja pre ţeny, zvyšovanie kvalifikácie ţien v oblasti výskumu a vývoju a zabezpečenie 

dostupnosti infraštruktúry výskumu a vývoja pre zdravotne postihnuté osoby, ako aj podporu 

študentov a študentiek, doktorandov/doktorandiek s cieľom zapojenia sa do výskumných pro-

jektov. 
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V rámci OP VaV je momentálne podporených 306 projektov s príspevkom k HP RP, v celko-

vej hodnote 784 212 737,94EUR  (zdroje EÚ). Celkovo tak vzrástol počet projektov 

s príspevkom k HP RP oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu o 17 projektov 

a hodnota projektov vzrástla o viac ako 476 mil. EUR. 

V sledovanom období je viditeľný nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných ukazo-

vateľov.   

Z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľných ukazovateľov moţno konštatovať, ţe k 31. 12. 

2013 bolo podporených 1004 výskumníkov do 35 rokov vlastnej organizácie, ktorí vyuţívajú 

poskytnutú podporu - muţi (nárast o 311 výskumníkov oproti minulému roku)  a 580 vý-

skumníčok do 35 rokov vlastnej organizácie, ktoré vyuţívajú poskytnutú podporu (nárast o 

178 výskumníčok oproti minulému roku), podiel ţien na celkovom počte  podporených vý-

skumníkov a výskumníčok bol teda len 36,6%, Tieţ bolo podporených 1933 výskumníkov 

muţov nad 35 rokov (nárast o 467 výskumníkov oproti minulému roku) a1007 výskumníčok 

nad 35 rokov (nárast o 203 výskumníčok oproti minulému roku), teda podiel ţien na celko-

vom počte bol  nízky, a to 34,25%. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov kopírujú zastúpenie 

ţien v tomto sektore a stále podporujú pretrvávanie rodových rozdielov v tejto oblasti. Pra-

covné miesto pre výskumníka muţa nebolo v sledovanom období vytvorené,  ale bolo vytvo-

rené 1 pracovné miesta pre výskumníčku.  V rámci budovania a úprav infraštruktúry bolo 

uskutočnených  26 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 tabuliek. Keďţe v Systéme koordinácie implementácie HP RP na programové 

obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je moţná analýza cieľových hodnôt 

stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt 

k roku 2013.  
 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 
V tabuľke č. 37 - 41 je uvedené napĺňanie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osí VaV 
k 31.12.2013.  
Prioritná os 1 
 

Ukazovatele 
200

7 

200

8 
2009 2010 2011 2012 2013 

201

4 

201

5 

Cel-

kom 

Komen-

tár 

počet projek-

tov s príspev-

kom k  rovnos-

ti príleţitostí 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 19 26 N/A N/A 26 

 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 pro-

jektov s prí-

spevkom k 

rovnosti príle-

ţitostí 

(EUR) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 
46 360 

470,26 

63 079 

871,89 
N/A N/A 

63 079 

871,89 

 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

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 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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(počet)/ výsle-

dok 

 
študenti dok-

torandského 

štúdia vlastnej 

organizácie a 

partnerov v 

projekte, ktorí 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 2 N/A N/A 2 

 

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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 2 N/A N/A 2 

 
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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 13 N/A N/A 13 

 

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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 12 N/A N/A 12 

 

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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

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 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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muţi 

(počet)/ dopad 

  

študenti dok-

torandského 

štúdia vlastnej 

organizácie a 

partnerov v 

projekte, ktorí 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ dopad 

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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ dopad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 2 2 N/A N/A 2 

 

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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ dopad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 2 2 N/A N/A 2 

 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ dopad 

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 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ dopad 

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 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 

výskumníkov - 

muţi 

(počet)/ dopad 

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 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 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
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výskumníkov - 

ţeny 

(počet)/ dopad 

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 2               

Ukazovatele 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
201

4 

201

5 
Celkom Komentár 

počet projek-

tov s príspev-

kom k  rov-

nosti príleţi-

tostí 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 53 146 154 170 177 N/A N/A 177 

 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 

príleţitostí 

(EUR) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0,00 
0,0

0 

35 

867 

061,5

6 

195 

340 

949,4

6 

230 

386 

418,1

6 

248 

566 

652,9

0 

444 

877 

489,4

3 

N/A N/A 
444 877 

489,43 

 
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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ vý-

sledok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 34 169 394 499 N/A N/A 499 

 

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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ vý-

sledok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 1 34 208 452 591 N/A N/A 591 

 

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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ vý-

sledok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 53 207 391 629 N/A N/A 629 

 

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-

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 23 107 202 331 N/A N/A 331 
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ganizácie a 

partnerov, 

ktorí vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ vý-

sledok 

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 23 

  

výskumníci 

nad 35 rokov 

vlastnej or-

ganizácie a 

partnerov, 

ktorí vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ vý-

sledok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 2 115 495 761 1076 N/A N/A 1076 

 
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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ vý-

sledok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 1 78 237 448 581 N/A N/A 581 

 

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 - muţi 

(počet)/ vý-

sledok 

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 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 - ţeny 

(počet)/ vý-

sledok 

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 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 - muţi 

(počet)/ vý-

sledok 

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 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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počet vý-

skumníkov 

nad 35 rokov, 

ktorí sa vráti-

li pôsobiť do 

slovenských 

organizácií 

výskumu a 

vývoja - ţeny 

(počet)/ vý-

sledok 

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 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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ do-

pad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 3 N/A N/A 3 

 

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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ do-

pad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 14 N/A N/A 14 

 

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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ do-

pad 

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 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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ do-

pad 

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 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 or-

ganizácie a 

partnerov, 

ktorí vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ do-

pad 

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 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 vyuţíva-

jú poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ do-

pad 

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 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 

- muţi 

(počet)/ do-

pad 

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 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 

- ţeny 

(počet)/ do-

pad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 1 N/A 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 3  

Ukazovatele 
200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

201

5 

Cel-

kom 

Komen-

tár 

počet projektov 

s príspevkom k  

rovnosti príleţi-

tostí 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 projek-

tov s príspev-

kom k rovnosti 

príleţitostí 

(EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 dokto-

randského 

štúdia vlastnej 

organizácie a 

partnerov v 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
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projekte, ktorí 

vyuţívajú po-

skytnutú pod-

poru - muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

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 dokto-

randského 

štúdia vlastnej 

organizácie a 

partnerov v 

projekte, ktorí 

vyuţívajú po-

skytnutú pod-

poru - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0 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 
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 

organizácie a 

partnerov v 

projekte, ktorí 

vyuţívajú po-

Dosiahnutý 

výsledok 
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 N/A N/A 
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skytnutú pod-

poru - muţi 

(počet)/ dopad 

Východi-

sko 
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 

organizácie a 

partnerov v 

projekte, ktorí 

vyuţívajú po-

skytnutú pod-

poru - ţeny 

(počet)/ dopad 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - mu-

ţi(počet)/ dopad 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ dopad 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - muţi 

(počet)/ dopad 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 vlast-

nej organizácie 

a partnerov, 

ktorí vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - ţeny 

(počet)/ dopad 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 

výskumníkov - 

muţi 

(počet)/ dopad 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 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 

výskumníkov - 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 N/A N/A 
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ţeny 

(počet)/ dopad 

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 2007 
200

8 
2009 2010 2011 2012 2013 

201

4 

201

5 
Celkom Komentár 

počet projek-

tov s príspev-

kom k  rovnos-

ti príleţitostí 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 30 74 78 84 87 N/A N/A 87 

 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 pro-

jektov s prí-

spevkom k 

rovnosti príle-

ţitostí 

(EUR) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0,00 0,00 

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 

N/A N/A 
215 392 

121,04 

 
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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 9 13 130 407 636 N/A N/A 636 

 
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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 5 27 158 443 675 N/A N/A 675 

 
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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 11 22 149 302 373 N/A N/A 373 

 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 

vyuţívajú 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 6 17 94 200 247 N/A N/A 247 

 

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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poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 10 87 322 705 843 N/A N/A 843 

 

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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 7 29 181 356 408 N/A N/A 408 

 
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 vrátili pô-

sobiť do slo-

venských 

organizácií 

výskumu a 

vývoja - muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

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 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 

 
počet vý-

skumníkov do 

35 rokov, ktorí 

sa vrátili pô-

sobiť do slo-

venských 

organizácií 

výskumu a 

vývoja - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

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 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 vrátili 

pôsobiť do 

slovenských 

organizácií 

výskumu a 

vývoja - muţi 

(počet)/ výsle-

dok 

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 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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počet vý-

skumníkov 

nad 35 rokov, 

ktorí sa vrátili 

pôsobiť do 

slovenských 

organizácií 

výskumu a 

vývoja - ţeny 

(počet)/ výsle-

dok 

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 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ dopad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 2 N/A N/A 2 

 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 dok-

torandského 

štúdia vlastnej 

organizácie a 

partnerov v 

projekte, ktorí 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ dopad 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 14 N/A N/A 14 

 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ dopad 

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 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ dopad 

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 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

muţi 

(počet)/ dopad 

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 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 

vyuţívajú 

poskytnutú 

podporu - 

ţeny 

(počet)/ dopad 

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 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 - muţi 

(počet)/ dopad 

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 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 - ţeny 

(počet)/ dopad 

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 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 

201

3 

20

14 

20

15 

Cel-

kom 

Ko-

men-

tár 

počet projektov s príspevkom k  

rovnosti príleţitostí 

(počet) 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 0 8 8 16 16 
N/

A 

N/

A 
16 

 
Cieľ 

N/

A 

N/

A 

N/

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

N/

A 

N/

A 
N/A 

Vý-

chodi-

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 príleţitostí 

(EUR) 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

392988

23,89 

381617

13,88 

631020

61,76 

60 

863 

255

,58 

N/

A 

N/

A 

63 

102 

061,

76 

 
Cieľ 

N/

A 

N/

A 

N/

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

N/

A 

N/

A 
N/A 

Vý-

chodi-

sko 

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 prí-

stup k výsledkom projektu 

(počet)/ výsledok 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 0 0 1 9 26 
N/

A 

N/

A 
26 

 
Cieľ 

N/

A 

N/

A 

N/

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

N/

A 

N/

A 
N/A 

Vý-

chodi-

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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Zdroj: VS OPV 2013 a Informácia 
o príspevku k OPV 2013 

             

Prioritná os 1  
V prioritnej osi 1 si prijímatelia vybrali  v 26 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP všet-

kých 14 ukazovateľov pri ktorých je moţné sledovať cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi 

na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013.  

V rámci ukazovateľa „Počet výskumníkov do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

vyuţívajú poskytnutú podporu – muţi“  bola dosiahnutá hodnota  2 a u ţien v rámci toho isté-

ho ukazovateľa hodnota tieţ 2, čo znamená podiel 50%.  Čo sa týka počtu výskumníkov nad 

35 rokov, ktorí vlastnej organizácie a partnerov, ktorí vyuţívajú poskytnutú podporu hodnoty 

dosiahli u muţov 13 výskumníkov a u ţien 12 výskumníčok, čo je podiel ţien na celkovom 

počte 48%.   

 

Prioritná os 2  
V prioritnej osi 2 si prijímatelia vybrali  v 177 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 14 

ukazovateľov z 18 moţných,  pri ktorých je moţné sledovať cieľové hodnoty stanovené pri-

jímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013.   

Ukazovateľ študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

vyuţívajú poskytnutú podporu vykázal u muţov hodnotu 499 (čo je medziročný nárast o 105 

študentov) a u ţien študentiek doktorandského štúdia dosiahol hodnotu 591 (čo je medziročný 

nárast o 139 študentiek). Podiel ţien na celkovom počte podporených doktorandov 

a doktorandiek bol vyšší, a to 54,2%.  

Počet výskumníkov do 35 rokov ku koncu monitorovaného obdobia sa medziročne zvýšil o 

238 na celkový počet 629  a počet výskumníčok do 35 rokov ku koncu monitorovaného ob-

dobia sa medziročne zvýšil o 129 na celkový počet 331 výskumníčok. Podiel ţien na celko-

vom počte bol 34,4%.  

Počet výskumníkov nad 35 rokov ku koncu monitorovaného obdobia sa medziročne zvýšil o 

315 na celkový počet 1 076 výskumníkov. Počet výskumníčok nad 35 rokov ku koncu moni-

torovaného obdobia sa medziročne zvýšil o 133 na celkový počet 581 výskumníčok. Podiel 

ţien na celkovom počte bol 35%.  

Bolo vytvorené 1 pracovné miesto pre výskumníčku ţenu v rámci dopadových ukazovateľov.   

V rámci ukazovateľa dopadu študentov doktorandského štúdia vlastnej organizácie 

a partnerov v projekte, ktorí vyuţívajú poskytnutú podporu – muţi bol podporení v počte  3  

a u ţien  bolo podporených 14 študentiek. Podiel ţien na celkovom počte bol 82,3%.  

Počet výskumníkov nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí vyuţívajú poskytnutú 

podporu bol 1 výskumník a 6 výskumníčok nad 35 rokov. Podiel ţien na celkovom počte bol 

86%.  

 

Prioritná os 3 
V prioritnej osi 3 nie je moţné určiť cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uza-

tvorených zmlúv k 31. 12. 2013, a to z dôvodu nevyhlásenia výzvy agentúry a neidentifiko-

vania 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 ukazovateľov. 

 
Prioritná os 4  
V prioritnej osi 4 si prijímatelia vybrali v 87 projektoch s príspevkom k cieľom HP RP 14 

ukazovateľov z 18 moţných,  pri ktorých je moţné sledovať cieľové hodnoty stanovené pri-

jímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013.   

V rámci tejto osi sa počet študentov doktorandského štúdia zvýšil ku koncu monitorovaného 

obdobia na celkový počet 636 študentov, čo je medziročný nárast o 229 študentov a počet 
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študentiek doktorandského štúdia sa medziročne zvýšil ku koncu monitorovaného obdobia o 

232 na celkový počet 675 študentiek. Podiel študentiek na celkovom počte bol 51,5%.  

Počet výskumníčok do 35 rokov sa medziročne zvýšil o 47 na celkový počet 247 výskumní-

čok a počet výskumníkov do 35 rokov sa medziročne zvýšil o 71 na celkový počet 373 vý-

skumníkov. Podiel výskumníčok na celkovom počte bol 39,8%. 

Počet výskumníkov nad 35 rokov sa medziročne zvýšil o 138 na celkový počet 843 vý-

skumníkov a počet výskumníčok nad 35 rokov sa medziročne zvýšil o 52 na celkový počet 

408 výskumníčok. Podiel výskumníčok na celkovom počte bol 32,6%. 

V rámci prioritnej osi vyuţívali dosiaľ podporu v rámci ukazovateľa dopadu 2 študenti dokto-

randského štúdia a 9 študentiek. Podiel študentiek na celkovom počte bol 81,8%.   

 

Prioritná os 5  
V prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl si prijímatelia v 16 projektoch s príspevkom k 

cieľom HP RP mali moţnosť vybrať jediný moţný ukazovateľ, pri ktorom je moţné sledovať 

cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013. Cie-

ľová hodnota stanovená prijímateľmi v projektoch bola 49 (doterajšie naplnenie na 53%).  

Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom  dosiahol 

hodnotu 26 opatrení, čo je medziročný nárast o 17 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 vyso-

kých 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 úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

Tabuľka č. 42 Stav zazmluvnenia OP VaV podľa NUTS III k 31. 12. 2013 (EÚ zdroje) 

Územie NUTS 

III 

Počet za-

zmluvnených 

projektov cel-

kovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v 

€   

Počet za-

zmluvnených 

projektov 

s príspevkom 

HP RP 

Výška za-

zmluvnených 

prostriedkov v 

€ s príspevkom 

HP RP  

% zazmluvne-

nia k 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 143 330 491 617,59 87 215 392 121,04 65,17% 

Trnavský 33 95 798 843,32 19 66 111 419,69 69,01% 

Trenčiansky 8 13 968 249,51 4 4 543 547,96 32,53% 

Nitriansky 26 75 733 210,08 15 24 180 598,97 31,93% 

Ţilinský 62 154 062 321,01 50 128 781 627,85 83,59% 

Banskobystrický 31 65 663 468,50 17 36 116 138,46 55,00% 

Prešovský 17 33 028 657,52 10 16 415 844,39 49,70% 

Košický 63 137 632 294,52 35 85 519 270,68 62,14% 

Projekty neza-

radené do 

NUTS III 

121 354 206 317,99 69 207 152 168,90 58,48% 

Spolu 
504 1 260 584 

980,04 

306 784 212 737,94 62,21% 

Zdroj: Výročná správa OP VaV za rok 2013 a Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2013 
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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 viace-

rým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie pro-

jekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

 

Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP RP najviac zazmluvnené 

v Bratislavskom (87, 60,8%), Ţilinskom (50, 80,6%), Košickom (35, 55,5%) regióne a v 69 

prípadoch (57%) ide o nadregionálne projektoch, medzi ktoré patria aj národné projekty. Naj-

väčší podiel na celkovom počte projektov v danom kraji bol v Ţilinskom kraji a v Trnavskom 

a Nitrianskom kraji. Najvyššiu hodnotu dosiahli projekty s príspevkom k HP RP 

v Bratislavskom kraji a nadregionálne projekty. Najmenej zastúpený je Trenčiansky 

a Prešovský kraj.  

 
Interné hodnotenie  analýza  implementácie HP RP v danom OP  
 

Príspevok OP VaV k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

S podielom 60,7% projektov s príspevkom k cieľom HP RP patrí OP VaV k operačným prog-

ramom s nadpriemerným príspevkom, takisto aj z hľadiska ich hodnoty. Významným je ná-

rast opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom  projektov 

pri budovaní infraštruktúry vysokých škôl, ktorý vzrástol o 188 % mimo Bratislavského kraja, 

kde paradoxne zas neboli vytvorené ţiadne opatrenia. Pritom tu sa sústreďuje najviac vyso-

kých škôl a univerzít. V rámci ďalšieho hodnotenia je dôleţité preskúmať o aké opatrenia išlo 

a ako kvalitne sa realizovali aj podľa zainteresovaných znevýhodnených skupín osôb.  

Negatívom bol pomerne veľký rodový rozdiel pri podporených výskumníkoch 

a výskumníčkach do 35 rokov, kde bol rodový rozdiel viac ako 25% v neprospech ţien, ako aj 

u výskumníkov a výskumníčok nad 35 rokov. Vzhľadom k tomu, ţe  podľa štatistík v  oblasti 

výskumu a vývoja v roku 2012 pracovalo 43,1 % ţien z celkového počtu zamestnancov a za-

mestnankýň v tomto odvetví, ide však o negatívny príspevok, keďţe rozdiely sú aj pod touto 

hodnotu a práveţe by mali byť nad touto hodnotou vzhľadom na cieľ zníţenia horizontálnej 

rodovej segregácie aj v oblasti výskumu a vývoja.   

Naopak podiel ţien na celkovom počte podporených doktorandov a doktorandiek bol vyšší 

v porovnaní s muţmi, a to nad 50%.  Otázkou v rámci hodnotenia je o akú podporu išlo 

a prečo napriek tomu je menej ţien výskumníčok.  

Negatívom je tieţ 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 ţiadateľov a prijímateľov o HP RP, jej cieľoch, hod-

notení HP RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť príle-

ţitostí do projektov v Príručke pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na stránke 

MŠVVaŠ SR, kde je uvedený odkaz na Príručku uplatňovania rovnosti príleţitostí 

v projektoch spolufinancovaných v EÚ, ako aj na portál www.gender.gov.sk. Zamestnanci 

RO, SORO a odborní hodnotitelia sa pri implementácií, monitorovaní, hodnotení OP riadia 

Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príleţitostí v štrukturálnych fondoch. 

 

Tabuľka č. 43  Príklady dobrej praxe  

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji  

názov pro-

jektu  

Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj 

biofarmák  

prijímateľ  Ústav zoológie SAV  
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celkové 

oprávnené 

výdavky  

318 915,50  

z toho EÚ 

zdroje 

(ERDF)  

217 078,17  

stručný 

opis pro-

jektu1  

Jedným z hlavných zámerov projektu je vybudovanie spoločného pracoviska Ústavu 

zoológie SAV a Lekárskej fakulty UK, ktorého náplňou je výskum, vývoj a klinická 

štandardizácia bioterapeutických metód. Pracovisko slúţi na produkciu biologických 

a udrţiavanie agens (sterilné larvy, pijavice, rybky Garra rufa), ktoré sa vyuţívajú pre 

bioterapeutické účely. Nemenej významnou aktivitou pracoviska bude pedagogická 

činnosť, ktorá bude orientovaná ako na lekárov a zdravotnícky personál, tak i na 

študentov medicíny. Projekt je orientovaný na výskum, vývoj a klinickú štandardizá-

ciu troch doposiaľ len zriedkavo vyuţívaných bioterapií (ichtyoterapia, hirudoterapia, 

apiterapia) a výskum ďalších aplikácii larvoterapie, ktorá je v súčasnosti rutinne 

vyuţívaná vo viacerých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Vybudované 

pracovisko bude po dobu riešenia projektu slúţiť pre klinický výskum uvedených 

metód tak, aby v závere projektu bolo moţné tieto metódy klinicky štandardizovať a 

následne uviesť do praxe. K tomu napomôţe vypracované manuály pre aplikáciu 

jednotlivých bioterapeutických metód. V prvej fáze sa pozornosť bude venovať 

priamemu vyuţitiu sekrétov/produktov získaných bez následnej separácie ne jednot-

livé definované molekuly pre výrobu biofarmák. Súbeţne sa bude analyzovať che-

mické zloţenie týchto produktov a následne sa bude testovať fyziologická aktivita 

definovaných molekúl. Vypracuje sa génová kniţnica bzučivky Luclia sericata, ktorá 

sa následne vyuţije pre identifikáciu génov zodpovedných za syntézu definovaných 

biologicky aktívnych molekúl.  

Popis prí-

spevku k 

cieľom HP 

(TUR, IS, 

RP, MRK)  

Realizáciou projektu sa vytvoria 3 pracovné miesta (2 pre ţeny a 1 pre muţov). Tým 

sa naplnia ciele Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Projekt sa svojou 

podstatou zameriava na problematiku zdravotného stavu obyvateľstva. Výstupy budú 

pouţité v medicínskej oblasti.  

Realizáciou projektu sa prispeje k rovnosti príležitostí. Do projektu sú zapojení vý-

skumníci prijímateľa aj partnera. Pri výbere výskumníkov sa bralo do úvahy ich 

odborné zameranie. Výsledkom je podpora práce a zapojenie výskumníkov v rovna-

kej miere (5 výskumníkov do 35 rokov a 6 výskumníkov nad 35 rokov). Z hľadiska 

dopadu projekt ráta so zapojením výskumníkov do 35 rokov.  

 
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 ţiadne problémy 

spojené s implementáciou. V rámci príslušných výziev boli ţiadatelia informovaní o predmet-

nej problematike na informačných seminároch, ktoré ASFEU organizovala vţdy po vyhlásení 

príslušnej výzvy na predkladanie ţiadostí 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 

- tieţ 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  
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3.4 Realizácia HP RP v OP Zdravotníctvo 

 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12. 2013 

 

Tabuľka č. 44 

Názov prioritnej osi 

Počet pro-

jektov cel-

kovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP 

RP 

Objem finančných pro-

striedkov projektov cel-

kovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov pro-

jektov 

s príspevkom k HP 

RP v € (zdroje EÚ) 

1. Modernizácia zdravot-

níckeho systému nemocníc 
26 19 192 521 353,98 181 264 249,86  

2. Podpora zdravia 

a predchádzanie zdravot-

ným rizikám 

34 30 43 779 250,92 27 562 856,63  

Spolu za OPZ 60 49 236 300 604,90 208 827 106,49 

 

K 31. 12. 2013 bolo zazmluvnených 49 projektov (81 % z celkového počtu) v celkovej hod-

note 208 827 106,49 EUR deklarujúcich príspevok projektu k HP RP (88,37 % z celkového 

objemu prostriedkov).  

Oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu poklesol počet zazmluvnených projektov 

s príspevkom k HP RP o 3 projekty (o 5,77 % z 52), čo je v objeme finančných prostriedkov 

pokles o 9 380 947 EUR zo zdrojov EÚ (pokles o 4,3 %). 

 

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: 73,07 % (t.j. podiel hod-

noty projektov 94,15 %) 

- prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám: 88,23 % (t.j. podiel 

hodnoty projektov 62,05 %) 

 

Z celkového počtu implementovaných projektov  bolo k 31. 12. 2013 riadne ukončených 36 

projektov. V sledovanom období bolo riadne ukončených 8 projektov. 

Najväčší počet implementovaných projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej 

osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, a to 21. Cieľom tejto osi je za-

bezpečiť rekonštrukciu 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 všeobec-

ných a špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“, 

bolo úspešne implementovaných 13 projektov s príspevkom k HP RP.  
 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 

Tabuľka 45: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2013 podľa NSRR 

Ukazovatele HP RP 200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

2012 2013 201

4 

201

5 

Cel-

kom 

Komentár 

1.Počet pro-

jektov s prí-

spevkom k  

rovnosti prí-

leţitostí (po-

čet) 

 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 0 0 15  39  52 52  49  
N/A

  

N/A

  
0* 

Počet riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.2013 

- 36 

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 

 

2.Počet opat-

rení na zlep-

šenie bezba-

riérového a 

bezpečného 

prístupu na 

uţívanie 

výsledkov 

aktivít projek-

tu osobám so 

zníţenou 

schopnosťou 

pohybu 

a orientácie 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 2 35 71  108 114  
N/A

  

N/A

  
6 

Hodnota 

ukazovateľa 

dosiahnutá 

v rámci 

riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.201

3 - 109 

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 

 

3.Počet vy-

tvorených 

pracovných 

miest obsade-

ných muţmi 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

 

0 0 2  40  53 62,8  
101,8*

* 

N/A

  

N/A

  
39** 

 

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 obsade-

ných ţenami 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

 

0  0  3,5  
81,5

  
136,5 

174,2

  

281,2*

* 

N/A

  

N/A

  
107** 

  

 

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 

*V roku 2013 nebola dosiahnutá ţiadna hodnota   

**Hodnota ukazovateľa na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schvá-

lená aspoň 1 NMS 

 

V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci OPZ 49 deklaro-

valo príspevok k HP RP. Z nich bolo k 31.12.2013 riadne ukončených 36 projektov. 

V sledovanom období bolo riadne ukončených 8 projektov a 3 projekty boli mimoriadne 

ukončené.  

V roku 2013 pristúpil RO na ţiadosť prijímateľov k mimoriadnemu ukončeniu 3 projektov. 

Všetky predmetné projekty boli zazmluvnené v roku 2012 – prijímateľ  Obec Veľká Lomnica, 

prijímateľ Obec Terňa a prijímateľ Obec Švábovce. Dôvodom odstúpenia prijímateľov od 

realizácie projektov bolo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímate-

ľov a to neukončenie VO/OVS na výber Dodávateľa/Dodávateľov projektu podpisom zmluvy 

s Dodávateľom/Dodávateľmi projektu do 1 roka od podpisu Zmlúv o poskytnutí NFP. 

V ţiadnom z mimoriadne ukončených projektov nedošlo k realizácii aktivít ani čerpaniu fi-

nančných prostriedkov.  

Napĺňanie ukazovateľov s názvom „Počet vytvorených pracovných miest obsadených muţ-

mi“ a „Počet vytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ je priamo naviazané na vy-

kazovanie indikátorov na úrovni projektu. Vzhľadom na to, ţe na úrovni projektu sú  dopado-

vými indikátormi, prijímatelia ich napĺňanie vykazujú aţ 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 hodno-

ty uvádzané v následných monitorovacích projektov schválených do 31. 12. 2013. 
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K 31. 12. 2013 dosiahol ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených muţ-

mi“ hodnotu 101,8 (nárast oproti roku 2012 o 62,1 %, t.j. o 39 miest) pričom 1 miesto je ob-

sadené na 0,8 pracovného úväzku. Ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsade-

ných ţenami“ dosiahol hodnotu 281,2 (nárast oproti roku 2012 o 61,42 %, t.j. o 107 miest) 

pričom 2 miesta sú obsadené na polovičný úväzok a jedno na 0,2 pracovného úväzku. Ďalšie  

napĺňanie týchto dvoch ukazovateľov bude moţné sledovať v nasledujúcich výročných sprá-

vach. 

Hodnoty oboch ukazovateľov prekročili plánované cieľové hodnoty. V prípade ukazovateľa 

„Počet vytvorených pracovných miest obsadených muţmi“ – predstavuje jeho dosiahnutá 

hodnota 134,48 % (39) plánovanej cieľovej hodnoty (29). V prípade ukazovateľa „Počet vy-

tvorených pracovných miest obsadených ţenami“ je to aţ 368 % (107) plánovanej cieľovej 

hodnoty (29). Pomer vytvorených pracovných miest je 27 : 73 v prospech ţien. 

Ukazovateľ počtu opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na uţívanie 

výsledkov aktivít projektu osobám so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie dosiahol 

v roku 2013 hodnotu 114, čo je nárast o 5 opatrení oproti roku 2012 (nárast o 5,55 %). 

Dosiahnuté hodnoty v ostatných ukazovateľoch v zmysle ich pokroku pri napĺňaní stanove-

ných cieľových hodnôt  nie je moţné vyhodnotiť, nakoľko cieľové hodnoty neboli stanovené. 

 

Moţno zhodnotiť, ţe z celkového počtu 60 zazmluvnených projektov deklaruje 49 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 

uţívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“. Tieto projekty predstavujú 

81,67% z celkového počtu zazmluvnených projektov. Z finančného hľadiska moţno konšta-

tovať, ţe z celkovej výšky  zazmluvnených prostriedkov 236 300 604,90 EUR (zdroj EÚ) 

v rámci OPZ k 31. 12. 2013, bolo 91,10% zazmluvnených finančných prostriedkov pouţitých 

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 zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu   

 Zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami 

a muţmi 

- ciele 2.2 

 Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdela-

nostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov 

 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným sluţbám 

Ţiadatelia o NFP deklarujúci vplyv projektu na HP RP, špecifikujú príspevok projektu pro-

stredníctvom výsledkového ukazovateľa „Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo 

bezpečného prístupu a na uţívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“. 

Príspevok projektov k vyrovnávaniu rodových rozdielov v participácii ţien a muţov na trhu 

práce je sledovaný prostredníctvom dopadových ukazovateľov „Počet vytvorených pracov-

ných miest  obsadených muţmi“ a „Počet vytvorených pracovných miest  obsadených ţena-

mi“. 

RO v budúcnosti so sledovaním indikátora  podľa rodového členenia vydal v septembri 2011 

Usmernenie č. 14, podľa ktorého budú prijímatelia vykazovať vybrané rodovo členené uka-

zovatele iba v následných monitorovacích správach. 

 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 

Tabuľka 46: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2013 

Ukazovatele HP RP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 
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1. Počet 

projektov s 

príspevkom 

k  rovnosti 

príleţitostí  

(počet) 

Dosiah-

nutý 

výsle-

dok 

0 0 11  19  19  19  19  N/A  

N

/

A

  

0*  

Počet riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.2013 

- 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 

príleţitostí 

(€) 

EÚ zdroj 

Dosiah-

nutý 

výsle-

dok 

 
0 0 

78 649 

292,49 

181 6

44 4

26,9

2 

181 6

28 14

9,17 

181 5

76 92

2,9  

181 264 

249,86  
N/A  

N

/

A

  

0*  

Hodnota 15 

riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.201

3 – 

112 852 59

3,02 EUR 

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

  

N/A  

 

3. Počet 

opatrení na 

zlepšenie 

bezbariéro-

vého alebo 

bezpečného 

prístupu a na 

uţívanie 

výsledkov 

aktivít pro-

jektu znevý-

hodnenými 

skupinami 

(počet) 

Dosiah-

nutý 

výsle-

dok 
0 0 1  22 41  60  62  N/A  

N

/

A

  

2 

Hodnota 

ukazovate-

ľa v rámci 

riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.201

3 - 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 

 

4. Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest obsa-

dených 

muţmi 

(počet) 

Dosiah-

nutý 

výsle-

dok 

 

0 

 

 

0 

 

 

1  39      48 56**  83**  N/A  

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 

 

0 

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

N

/

A

  

0 

 

 

5. Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest obsa-

dených 

ţenami  

(počet) 

Dosiah-

nutý 

výsle-

dok 

 

0  0  2  80  124  
149,7

**  
229,7 **  N/A  

N

/

A

  

80**   

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  

 



 102 

Zdroj: RO 

*V roku 2013 nebola dosiahnutá ţiadna hodnota 

**Hodnota ukazovateľa na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31. 12. 2013 schvá-

lená aspoň 1 NMS. 

 

Ukazovateľ „Počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej infraštruktúre“ – hodnota 

ukazovateľa tvorila celkom 164 530 osôb (z toho: muţi 81 084, ţeny 81 092, t.j. 49,28 : 50,72 

v prospech ţien)
11

, 

 

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 2012). Z nich bolo 

k 31.12.2013 riadne ukončených 15. Hodnota projektov s príspevkom k HP RP za sledované 

obdobie klesla  o 312 673,04 EUR  z 181 576 922 EUR, t.j. na 181 264 249,86 EUR (zdroje 

EÚ). 

 

K 31. 12. 2013 dosiahol ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených muţ-

mi“ hodnotu v rámci prioritnej osi 1 hodnotu 83 (nárast oproti roku 2012 o 48,21 %, t.j. o 27 

miest). Ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ dosiahol hod-

notu 229,7 (nárast oproti roku 2012 o 53,44 %, t.j. o 80 miest). Pomer vytvorených pracov-

ných miest je 26,54 : 73,46 v prospech ţien. 

 

Ukazovateľ počtu opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na uţívanie 

výsledkov aktivít projektu osobám so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie dosiahol 

v roku 2013 hodnotu 62, čo je nárast o 2 opatrenia oproti roku 2012 (nárast o 3 %). 

 

Tabuľka 47: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2013 

Ukazovatele HP RP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

1. Počet 

projektov s 

príspevkom 

k  rovnosti 

príleţitostí  

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 0 0 4  20 33 33  30  N/A  N/A  0* 

Počet riadne  

ukončených 

projektov 

k 31.12.2013 

– 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 

 

2. Hodnota 

projektov 

s príspevko

m 

k rovnosti 

príleţitostí 

(€) 

EÚ zdroj 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

 
0 0 

5 525  

057,4

0 

28 74

0 

836,

07 

37 417 

090,21 

36 631

 131,0

8  

27 562

 856,6

3  

N/A  N/A  0* 

Hodnota 

riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.201

3 –

3 543 374,0

3 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 

zlepšenie 

bezbariéro-

vého alebo 

bezpečného 

prístupu a 

na uţívanie 

výsledkov 

aktivít 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 1 13 30*  47  52  N/A  N/A  5  

Hodnota 

ukazovateľa 

dosiahnutá 

v rámci 

riadne 

ukončených 

projektov 

k 31.12.201

2 - 49 

Cieľ N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

                                                 
11

 Jeden prijímateľ nevykázal dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muţi – ţeny 
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projektu 

znevýhod-

nenými 

skupinami 

(počet) 

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 obsa-

dených 

muţmi 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

 

0 

 

 

0 

 

 

1  1 5  6,8  
18,8**

  
N/A  N/A  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 

 

 

5. Počet 

vytvore-

ných pra-

covných 

miest obsa-

dených 

ţenami  

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

 

0  0 1,5  1,5 12,5  24,5 
51,5**

  
N/A  N/A  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  

 

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 
*V roku 2013 nebola dosiahnutá ţiadna hodnota 

**Hodnota ukazovateľa na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31. 12. 2013 schválená aspoň 1 NMS. 

 

Ukazovateľ „Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť 

v zmodernizovanej infraštruktúre“ – hodnota ukazovateľa bola v roku 2013 v počte 1 277 815 

osôb (z toho: muţi 493 401, ţeny 670 512; t.j. 38,61 : 61,39 v prospech ţien)
12

 

Ukazovateľ „Počet preventívnych prehliadok“ – hodnota ukazovateľa celkom 181 643(z toho: 

muţi 71 394, ţeny 108 308; t.j. 39,3 : 60,7 v prospech ţien)
13

, 

Ukazovateľ „Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)“ – hodnota uka-

zovateľa celkom 1 753 599 (z toho: muţi 768 295, ţeny 974 504; t.j. 43,81 : 56,19 v prospech 

ţien)
14

. 

 

V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 2 

OPZ 30 projektov deklarovalo príspevok k HP RP (pokles o 3 projekty oproti roku 2012). 

Z nich bolo k 31.12.2013 riadne ukončených 5. Hodnota projektov s príspevkom k HP RP za 

sledované obdobie klesla  o 9 068 274,45 EUR  z 36 631 131,08 EUR, t.j. na 27 562 856,63 

EUR (zdroje EÚ). 

 

K 31. 12. 2013 dosiahol ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených muţ-

mi“ hodnotu v rámci prioritnej osi 2 hodnotu 18,8 miest (nárast oproti roku 2012 o 176,47 %, 

t.j. o 12 miest). Ukazovateľ „Počet vytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ do-

siahol hodnotu 51,5 (nárast oproti roku 2012 o 110,2 %, t.j. o 27 miest). Pomer vytvorených 

pracovných miest je 26,74 : 73,26 v prospech ţien. 

 

Ukazovateľ počtu opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na uţívanie 

výsledkov aktivít projektu osobám so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie dosiahol 

v roku 2013 hodnotu 52, čo je nárast o 5 opatrenia oproti roku 2012 (nárast o 10,63 %). 

 
Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

                                                 
2
 Traja prijímatelia nevykázali dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muţi – ţeny  

13
 Dvaja prijímatelia nevykázali dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muţi – ţeny 

14
 Jeden prijímateľ nevykázali dosiahnutú hodnotu ukazovateľa v členení muţi – ţeny 
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Tabuľka č. 48: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

Územie NUTS 

III 

Počet za-

zmluvnených 

projektov cel-

kovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v 

€  (EU zdroje) 

Počet zazmluv-

nených projektov 

s príspevkom HP 

RP 

Výška za-

zmluvnených 

prostriedkov 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 3 812 712,14 2 3 812 712,14 100,00 

Nitriansky 8 33 775 588,66 7 44 130 922,13 95,82 

Ţilinský 7 30 080 053,92 7 30 080 053,92 100,00 

Banskobystrický 12 50 041 443,66 9 44 130 922,13 88,19 

Prešovský 16 52 125 564,45 13 50 550 809,79 96,99 

Košický 8 43 501 172,25 5 37 536 523,38 86,29 

Projekty neza-

radené do 

NUTS III 

1 6 168 802,80 0 0,00 0,00 

Spolu 60 236 300 604,90 49 215 268 942,35 91,10 
Zdroj: ITMS 

*hodnoty z tabuľky č. 10 a č.11 ( bez TP) 

 

V rámci OPZ bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 60 projektov v celkovej výške za EU zdroje 

236 300 604,90 EUR, z ktorých 49 (81,66%) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. Výš-

ka finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavuje za 

EU zdroje sumu 215 268 942,35 EUR, čo je 91,10 % zazmluvnených prostriedkov pre projek-

ty 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 

Prešovského kraja (13) vo výške 50 550 809,79 EUR a Banskobystrického kraja (9) vo výške 

44 130 922,13 EUR. Nasledovali Nitriansky (7 projektov s príspevkom o hodnote 

44 130 922,13 EUR) a Ţilinsky kraj (7 projektov s príspevkom o hodnote 30 080 053,92),  

Trnavsky kraj (s 6 projektmi s príspevkom), Košický kraj (s 5 projektmi) a Trenčiansky kraj 

(s 2 projektmi). 

V rámci Bratislavského kraja neboli zazmluvnené ţiadne projekty. 

 

Interná analýza implementácie HP RP v danom OP 
 

Negatívom je pokles počtu zazmluvnených projektov  s príspevkom k HP RP o 3 projekty (o 

5,77 % z 52), čo je v objeme finančných prostriedkov pokles o 9 380 947 EUR zo zdrojov EÚ 

(pokles o 4,3 %), ku ktorému došlo oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu. 

Dvojsečnou zbraňou sa v rámci OPZ ukazuje byť počet vytvorených miest, ktorý bol pláno-

vaný v počte 29 miest pre muţov a v rovnakom počte aj pre ţeny. Plánované počty boli pre-

kročené a pomer pracovných miest bol 27 : 73 v prospech ţien u kaţdej priority, čo na jednej 

strane prispieva k vyššej zamestnanosti ţien (čelia vyššej nezamestnanosti ako muţi), ale na 

strane druhej ukotvuje feminizáciu zdravotníctva. 

Medzi pozitíva OPZ patrí tvorba opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu 

na uţívanie výsledkov aktivít projektu osobám so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

čo môţe poukazovať na posun vo vnímaní potrieb špecifickej skupiny osôb s postihnutím 

(zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie), ktoré zdravotnícku starostlivosť potrebujú čas-

tejšie 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 

40 : 59 v prospech ţien. Tento stav môţe zapríčiňovať niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí 
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to, ţe ţeny ţijú priemerne dlhšie ako muţi a vyšší vek znamená väčšinou aj viac nemocí, ţe 

nízky príjem zhoršuje zdravotné problémy starších ľudí (priamy vzťah medzi chudobou 

a nemocí) a ţe tradičné rodové role muţa ako silného a ţeny ako slabej a krehkej osoby nútia 

ţeny všímať si viac svojho zdravotného stavu. 

V prípade počtov hospitalizácie je uţ pomer muţov a ţien vyrovnanejší (49 : 51 v prospech 

ţien). Dôvodom môţe byť fakt, ţe muţi sa častejšie ako ţeny 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 moţné konštatovať, ţe naj-

aktívnejší ţiadatelia sú na Východnom a Strednom Slovensku (Prešovský a Banskobystrický 

kraj), ktoré majú najvyššiu koncentráciu rómskych osád. V prípade rómskej populácie sa vo 

zvýšenej koncentrácii vyskytujú negatívne javy ako zlý zdravotný stav, nízka zdravotnícka 

situácia, nevyhovujúce ţivotné podmienky, vysoká miera nezamestnanosti a vysoká odkáza-

nosť na sociálny systém, ktoré zvyšujú riziko zdravotných problémov alebo ich neriešenie. 

Tri z krajov (Trnavský, Trenčiansky a Ţilinský) 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 ţiadatelia o poskytnutie NFP 

-  Informácie o HP RP sú zahrnuté v Príručke pre ţiadateľa o NFP, 

- prílohou kaţdej výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP je aktuálny SKI HP RP na PO              

2007 – 2013, 

- RO v sekcii HP, kategórii Rovnosť príleţitostí uverejnil informačný text poskytnutý koordi-

nátorom HP RP, Príručku uplatňovania rovnosti príleţitostí v projektoch spolufinancovaných 

EÚ  

- na webovej stránke RO www.opz.health-sf.sk je v sekcii Uţitočné linky, kategórii Interne-

tové 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 začiatkom hodnotiaceho procesu kaţdej výzvy, 

- za účelom poskytnutia podrobnej inštrukcie odbornému hodnotiteľovi pre prideľovanie bo-

dov jednotlivým hodnotiacim kritériám je vypracovaná Inštrukcia pre hodnotiteľa,  

- odborní hodnotitelia majú k dispozícii aktuálny  SKI HP RP na PO 2007 – 2013. 

 

Tabuľka č. 49 Príklady dobrej praxe 

opatrenie 2.1 

názov projektu Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska Muráň 

prijímateľ pomoci Obec Muráň 

celkové oprávnené 

výdavky 
478 387,81 EUR 

z toho EÚ zdroje 

(EFRR,ESF) 
406 629,64 EUR 

stručný opis projektu 

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Projekt je zameraný na stavebné práce vrátane dodávky a montáţe zariadení, odstrá-

nenie nevyhovujúceho stavu objektu, zníţenie energetickej náročnosti budovy a ob-

staranie moderných kvalitných zdravotníckych prístrojov a vybavenia. 

popis príspevku 

k cieľom HP IS 

Projekt prispieva k napĺňaniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná spo-

ločnosť (ďalej len „IS“), ktorým je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a 

kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a vyuţívania prostriedkov 

informačno-komunikačných technológií. Uvedený cieľ je napĺňaný prostredníctvom 

konkrétneho cieľa v tematickej oblasti – „široká dostupnosť internetu“. V rámci pro-

jektu sa zakúpia 4 ks PC zostáv, pričom bude platiť, ţe kaţdá ambulancia bude vyba-

vená jednou zakúpenou PC zostavou a vybuduje sa štruktúrovaná kabeláţ na prepoje-

nie staníc a pripojenie na internet. Vďaka napojeniu PC zostáv na internet, budú do-

stupné aj ďalšie sluţby dostupné cez internet - výstupy v rámci implementácie OPIS – 

http://www.opz.health-sf.sk/
http://www.gender.gov.sk/
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Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb, ktoré sú súčasťou 

elektronizácie verejnej správy, ÚPVS, MZ SR a iné. 

popis príspevku 

k cieľom HP RP 

Projekt dodrţiava princíp rovnosti príleţitostí a zabezpečuje prístup k zdravotnej 

starostlivosti bez rozdielu, bez ohľadu na pohlavie, rod, vek, rasu, etnikum, vierovyz-

nanie alebo náboţenstvo, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie a pod.  

Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotného stredi-

ska vybudovaním „rampy“, celé zdravotné stredisko bude upravené bezbariérovým 

spôsobom vrátane sociálnych zariadení, čo umoţní handicapovaným prístup do všet-

kých miestností a na presun v rámci poschodí budovy bude zakúpený prístroj tzv. 

„schodolez“ – ten umoţní vozičkárom bezproblémový prístup do podkrovných ambu-

lancií. Projekt tak prispieva k cieľu rovnosti príleţitostí ľudí so zdravotným postihnu-

tím č. 2.2 „Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociál-

nej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov“. 

plnenie hodnôt vybra-

ných indikátorov 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

Počet zriadených prípojok do 

WAN (internet)  (počet) 
0 4 4 

Počet poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti v modernizovanej 

infraštruktúre, ktorá sa nachádza 

v regióne s vysokou koncentrá-

ciou MRK 

0 4 4 

Počet opatrení na zlepšenie bez-

bariérového alebo bezpečného 

prístupu a na uţívanie výsledkov 

aktivít projektu znevýhodnenými 

skupinami 

0 3 3 

Celková plocha technicky zhod-

notených objektov 
0 1302,99 1302,99 

Zateplená plocha 0 886,42 886,42 

 

Pred začiatkom realizácie aktivít projektu 

 

     
 

 

Po ukončení realizácie aktivít projektu 
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Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii HP RP v danom OP a opatrenia na 
ich prekonanie 
 

RO pre OPZ neidentifikoval problémy spojené s implementáciou tejto HP. K mimoriadnemu 

ukončeniu 3 projektov pristúpil RO z dôvodu neschopnosti podpisu zmluvy 

s Dodávateľom/Dodávateľmi projektu do 1 roka od podpisu Zmlúv o poskytnutí NFP, čo ne-

súvisí s implementáciou HP RP. 

 

Koordinátor HP RP vníma ako rizikový príspevok k vyrovnávaniu rodových rozdielov 

v participácii muţov a ţien na trhu práce (cieľ SKI HP RP) vzhľadom na plnenie ukazovate-

ľov počtu vytvorených pracovných miest pre muţov a ţeny. Pomer týchto miest sa pohybuje 

okolo 26 : 74 v prospech ţien, a preto neprispieva k vyrovnávaniu rodových rozdielov muţov 

a ţien na trhu práce, ak rodovým rozdielom rozumieme aj horizontálnu segregáciu pracovné-

ho trhu, s ktorou je spojené niţšie odmeňovanie feminizovaných pracovných odvetví, medzi 

ktoré patrí aj zdravotníctvo. 
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3.5 Realizácia HP RP v OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2013 

Tabuľka č. 50  Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príleţitostí na úrovni OP a prioritných 

osí k 31. 12. 2013 (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 finanč-

ných prostried-

kov projektov 

s príspevkom 

k HP RP v € 

(zdroje EÚ) 

1 - Inovácie a rast kon-

kurencieschopnosti 
575 366 315 645 393,40 209 280 356,68 

2 – Energetika 404 34 138 530 955,53 41 383 120,81 

3 - Cestovný ruch 132 106 120 695 334,75 69 738 308,14 

Projekty nezaradené 

do NUTS III 
84 0 110 994 937,14 0,00 

Spolu za OP 1 195 506 685 866 620,82 320 401 785,63 
Zdroj:  Výročná správa OP KaHR za rok 2013 

 

V sledovanom období OP KaHR prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostred-

níctvom 506 zazmluvnených projektov v hodnote 320 401 785,63 EUR (EÚ zdroje) v rámci 

všetkých relevantných prioritných osí. Z celového počtu projektov prispievalo k HP RP 42,3 

% projektov. Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 

v rámci prioritnej osi 1 zameranej na inovácie a rast konkurencieschopnosti, spolu 366 projek-

tov (64 % z počtu projektov v danej prioritnej osi) s príspevkom k HP RP v celkovej hodnote 

209 280 356,68 EUR. V rámci prioritnej osi 2, ktorá sa zameriava na energetiku, prispievalo k 

plneniu cieľov HP RP celkovo  

34 projektov (8,4 %) v hodnote 41 383 120,81 EUR. V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa zame-

riava na cestovný ruch prispievalo k plneniu cieľov HP RP svojou implementáciou celkovo 

106 projektov (80,3 % v danej prioritnej osi) v hodnote 69 738 308,14 EUR (EÚ zdroje). Pre-

hľad údajov o počte projektov k 31.12.2013 zazmluvneých v rámci OP KaHR s príspevkom 

k HP RP je uvedený v tabuľke č. 1. 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP15 
 

Tabuľka č. 51 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP KaHR k 31. 12. roku 2013 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov s 

príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 87 279 395 470 437

16
 N/A N/A 437 

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-

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 9 141 671 

1 

127 
1 271 N/A N/A 1 271 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 9 820 

                                                 
15 

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.

 

16 
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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dených muţmi 

(počet) 

820 

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 ţenami 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 10 116 466 857 1 256 N/A N/A 1 256 

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 2013 

 

OPKaHR k hlavnému cieľu HP RP, ktorým je podľa kapitoly 4.3.5 NSRR „Zabezpečiť rov-

nosť príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ prispieva pro-

stredníctvom sledovania a napĺňania špecifických cieľov zadefinovaných v SKI HP RP. 

V rámci OPKaHR je momentálne realizovaných 437 projektov s príspevkom k HP RP. Počet 

projektov s príspevkom k rovnosti príleţitostí bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne 

viazané projekty všade tam, kde projekt prispieval k cieľom HP RP. Za účelom reálneho po-

rovnania, koľko projektov prispelo k naplneniu ukazovateľov HP RP (teda koľko ukončených 

projektov OP prispelo k vytvoreniu pracovných miest v rozdelení muţi / ţeny), je údaj zhod-

ný s úrovňou OP, resp. jeho prioritných osí, a preto je oproti predchádzajúcemu obdobiu zní-

ţený o 33 projektov.  

Ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ v sledovanom 

období nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných ukazovateľov. 

Z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľných ukazovateľov moţno konštatovať, ţe k 31. 12. 

2013 bolo novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami 1 256 (nárast o 399 oproti 

minulému roku) a 1271 muţov (nárast o 144 oproti minulému roku), podiel ţien na celkovom 

počte novovytvorených pracovných miest bol teda 49,7%. Celkový prhľad je uvedený 

v tabuľke č. 51 

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 

kaţdej výzve, pri kaţdom projekte OP KaHR. Napriek tomu, ţe prioritou OP KaHR nie je 

vytvárať podmienky na zabezpečenie rodovej rovnosti, na úrovni OP pomerom 50 % vytvo-

rených miest pre ţeny (1 256 miest) : 50 % vytvorených miest pre muţov (1 271 miest) zatiaľ 

optimálne prispieva k jej naplneniu. OP KaHR taktieţ významne prispieva k podpore znevý-

hodnených skupín obyvateľstva, keďţe v rámci tohto programu uţ bolo na tento účel vytvo-

rených 123 miest a v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP sa počíta s podporou zatiaľ cca 600 

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. 52: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov Dosiahnutý 0 0 30 222 273 343 322
17

 N/A N/A 322 

                                                 
17

 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 
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s príspevkom 

k RP (počet) 

výsledok 

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 N/A N/A 328,54 

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 ţenami 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 34 253 587 824 N/A N/A 824 

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 muţmi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 72 504 1 003 N/A N/A N/A 1 003 

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 N/A N/A 106 

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 2013 

 

V prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti si prijímatelia vybrali v 322 projek-

toch s príspevkom k cieľom HP RP ukazovatele pri ktorých je moţné sledovať cieľové hod-

noty stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013. V rámci ukazo-

vateľa „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami“  bola dosiahnutá hod-

nota 824 a u muţov v rámci toho istého ukazovateľa je celková dosiahnutá hodnota 1 003. 

Ďalej, čo sa týka ukazovateľa „Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupi-

ny v dôsledku realizácie projektu“ bola dosiahnutá hodnota za rok 2013 počet 106.  

Prioritná os 2 – Energetika 

Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2013 

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

18
 N/A N/A 36 

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 príspevkom 

k RP (mil. EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 14,26 28,05 141,99 141,99 93,59

19
 N/A N/A 93,59 

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 ţenami 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 3 14 25 59 N/A N/A 59 

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-

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 5 26 38 26 N/A N/A 26 

                                                                                                                                                         
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. 

18 
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. 

19 
Hodnota znížená v zmysle predchádzajúcej poznámky. 
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ných miest obsa-

dených muţmi 

(počet) 

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 reali-

zácie projektu 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 4 7 5 N/A N/A 5 

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 2013 

 

Na úrovni prioritnej osi 2 – „Energetika“ bol k 31.12.2013 meraný počet projektov 

s príspevkom k HP RP 36 projektov, čo je o 27 projektov menej, ako za rok 2012, lebo údaj 

bol v minulosti vykázaný za všetky zmluvne viazané projekty všade tam, kde projekt prispie-

val 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 muţi / ţeny), je údaj zhodný s úrovňou prioritnej osi 2, a preto 

je oproti predchádzajúcemu obdobiu zníţený. Zníţené boli z uvedeného dôvodu aj ostatné 

hodnoty ukazovateľov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 3. 

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 

Tabuľka č. 54: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2013 

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

20
 N/A N/A 75 

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 príspevkom 

k RP (mil. EUR) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 114,95 16,20 40,59 151,80 176,89 N/A N/A 176,89 

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 ţenami 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 10 79 199 245 373 N/A N/A 373 

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 

Počet novovytvo-

rených pracov-

ných miest obsa-

dených muţmi 

(počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 9 64 141 159 242 N/A N/A 242 

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 N/A N/A 12 

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 2013 

 

Na úrovni prioritnej osi 3 – „Cestovný ruch“ bol k 31.12.2013 meraný počet projektov 

s príspevkom k HP RP 75 projektov, čo je o 11 projektov viacej, ako za rok 2012.  

                                                 
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 
prioritnej osi 3 prispelo k vytvoreniu pracovných miest v rozdelení muži / ženy), je údaj zhodný s úrovňou prioritnej osi 3. 
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Hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov boli na konci roka vyššie ako v roku 2012 a to 

„Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ stúpol na hodnotu 373, čo je 

128 viac ako za rok 2012. Podobne aj počet muţov v rámci rovnakého ukazovateľa stúpol 

o 83 na počet 242. „Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny 

v dôsledku realizácie projektu“ dosiahol hodnotu 12. Celkový prehľad vývoja hodôt merateľ-

ných ukazovateľov za danú prioritnú prezentuje tabuľka č. 4. 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

Tabuľka č. 55: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31. 12. 2013 

Územie  

NUTS lII 

Počet 

zmluvne 

viazaných 

projektov 

celkovo 

Celková výška 

zmluvne viaza-

ných prostriedkov 

v EUR  (EÚ zdro-

je) 

Počet zmluvne 

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 zmluvne 

viazaných pro-

striedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 0 0,00 0 0,00 0,00 

Trnavský 101 46 530 361,76 40 18 734 944,55 40,26 

Trenčiansky 130 52 720 549,71 53 25 409 023,03 48,20 

Nitriansky 155 100 436 727,37 70 67 681 003,28 67,39 

Ţilinský 180 70 364 698,99 86 37 426 908,68 53,19 

Banskobystrický 187 121 051 729,19 91 51 648 837,38 42,67 

Prešovský 220 115 338 185,14 98 68 147 423,44 59,08 

Košický 138 68 429 431,52 68 51 353 645,27 75,05 

Projekty nezara-

dené do NUTS 

III 

84 110 994 937,14 0 0,00 0,00 

Spolu 1 195 685 866 620,82 506 320 401 785,63 46,71 

Zdroj: Výročná správa OP KaHR za rok 2013 

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 viace-

rým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie pro-

jekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

Podľa delenia NUTS III sú projekty s príspevkom k HP RP najviac zazmluvnené 

v Prešovskom kraji (98, 19,4%), ďalej Banskobystrickom (91, 18%), Ţilinskom (81, 16%) 

a najmenej v Trnavskom (40, 8%) a ţiadny v Bratislavskom regióne. Celkové rozdelenie pod-

ľa lokalizácie podľa NUTS III zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP RP za OP 

KaHR je uvedený v tabuľke č. 5. 

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 42,3 %. 

Pozitívom je podiel pohlaví na novovytvorených pracovných miestach, ktorý bol 49,7 % 

z pohľadu počtu zamestnaných ţien.  

Negatívom je, ţe z pohľadu lokalizácie projektov podľa NUTS III, v Bratislavskom regióne 

neboli realizované ţiadne projekty s príspevkom k HP RP. 
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Implementácia 

RO poskytuje podrobnejšie informácie ţiadateľov a prijímateľov o HP RP, jej cieľoch, hod-

notení HP RP v štrukturálnych fondoch, inštrukcie ako úspešne implementovať rovnosť príle-

ţitostí do projektov v Príručke pre ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok a na stránke 

MH SR, kde je uvedený odkaz na Príručku uplatňovania rovnosti príleţitostí v projektoch 

spolufinancovaných v EÚ, ako aj na portál www.gender.gov.sk. Zamestnanci RO, SORO 

a odborní hodnotitelia sa pri implementácií, monitorovaní, hodnotení OP riadia Príručkou 

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príleţitostí v štrukturálnych fondoch  

3.6 Realizácia HP RP v Regionálnom operačnom programe 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2013 
 
Tabuľka 56 Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 
12. 2013 (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 pro-

jektov s príspevkom 

k HP RP v EUR 

(zdroje EÚ) 

1. Infraštruktúra vzdeláva-

nia 
789 626 544 241 760,3 437 158 476,6 

2. Infraštruktúra sociálnych 

sluţieb,  sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately   

180 178 175 596 781,8 174 300 143,2 

3. Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného 

ruchu 

100 95 70 529 922,2 67 009 304,2 

4. Regenerácia sídiel 786 711 448 817 002,5 391 373 486,3 

Spolu za ROP 1855 1610 12 39 185 466,8 1 069 841 410,3 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2013 

Ukazovateľ 
200

7 

200

8 
2009 2010 2011 

201

2 

201

3 
2014 2015 Celkom 

Hodnota projek-

tov 

s príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí (mil. EUR) 

21 

(na základe 

počtu zazmluv-

nených projek-

tov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 192,79  915,35  
1045,1

8 

106

3,15 

106

9,8

4  

N/A N/A 1 069,84 

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 príleţi-

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 276  1273 1520 
1 

533 

156

0 
N/A N/A 1 560 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/

A 
N/A 170 170 

                                                 
21 Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu. 
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tostí  (počet) 22 

(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 projektov 

zameraných na 

debarierizáciu 23 

(na základe 

počtu zazmluv-

nených projek-

tov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 5 895 1078 
107

0 

109

5 
N/A N/A 1 095 

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 projek-

tov zameraných 

na debarierizáciu 
24 (mil. EUR) 

(na základe 

počtu zazmluv-

nených projek-

tov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 1,07 639,66 749,27 
754,

12 

896

,01 
N/A N/A 896,01 

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 vytvore-

ných pracovných 

miest obsade-

ných muţmi 

(počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 19 51 198 N/A N/A 198 

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 vytvore-

ných pracovných 

miest obsade-

ných ţenami 

(počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 9 37 110 245 N/A N/A 245 

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, 2014 
 

Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov 
horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 

Ukazovateľ 
200

7 

200

8 
2009 2010 2011 

201

2 

201

3 

201

4 
2015 

Cel-

kom 

komen-

tár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1  

Hodnota pro-

jektov zhodno-

tenia vzdeláva-

cej infraštruk-

túry dotýkajú-

cej sa proble-

matiky rovnosti 

príleţitostí 

(mil. EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 192, 79 417, 27 433,07 
426

,90 

426

,65 

N/

A 
N/A 

426,6

5 

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 

 

                                                 
22

 Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

23
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 zaz-
mluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

24 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 zaz-

mluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 



 115 

Počet projektov 

zhodnotenia 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

dotýkajúcej sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí  (počet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 271 595 625 622 620 
N/

A 
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 pro-

jektov zamera-

ných na deba-

rierizáciu za-

riadení vzdelá-

vacej infra-

štruktúry (mil. 

EUR)
  

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0  157, 87 163,2 
154

,12 

154

,10 

N/

A 
N/A 

154,1

0 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

182,10 

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 debarie-

rizovaných 

zariadení vzde-

lávacej infra-

štruktúry (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0  231 247 240 240                                    
N/

A 
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 

 

Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest 

obsadených 

muţmi (počet) 

Dopad 

 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 19 51 166 
N/

A 
N/A 166 

Údaj na 

základe  

ukonče-

ných 

projektov, 

ktorým 

bola 

k 31.12.20

13 schvá-

lená aspoň 

1 následná 

monitoro-

vacia 

správa. 

Deklaro-

vaná 

hodnota z 

celkového 

počtu 

ukonče-

ných 

projektov 

k 31.12.20

13 pred-

stavuje 

232. 

Deklaro-

vaný počet 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

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 pracov-

ných miest 

obsadených 

ţenami (počet) 

Dopad 

 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 9 37 110 107 
N/

A 
N/A 107 

Údaj na 

základe  

ukonče-

ných 

projektov, 

ktorým 

bola 

k 31.12.20

13 schvá-

lená aspoň 

1 následná 

monitoro-

vacia 

správa. 

Deklaro-

vaná 

hodnota z 

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 
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Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1  

Hodnota pro-

jektov zhodno-

tenia sociálnej 

infraštruktúry 

dotýkajúcich sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 156, 26 
162,67 

 

156

,45 

167

,34 

N/

A 
N/A 

167,3

4 

 

 Celkové 

oprávnené 

výdavky 

201,25 

 

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 dotý-

kajúcich sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí (počet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 122 123 123 178 
N/

A 
N/A 178 

 

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 

 

Hodnota pro-

jektov zamera-

ných na deba-

rierizáciu za-

riadení sociál-

nej infraštruk-

túry (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 154,58 161,00 
151

,29 

162

,79 

N/

A 
N/A 

162,7

9 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

195,12 

 

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 debarie-

rizovaných 

zariadení so-

ciálnej infra-

štruktúry (po-

čet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 120 121 118 156 
N/

A 
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 pracov-

ných miest 

obsadených 

muţmi (počet) 

Dopad 

 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 29 
N/

A 
N/A 29 

Deklaro-

vaná 

hodnota z 

celkového 

počtu 

ukonče-

ných 

projektov 

k 

31.12.201

3. Dekla-

rovaný 

počet na 

základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

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 
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Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest 

obsadených 

ţenami (počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 134 
N/

A 
N/A 134 

Deklaro-

vaná 

hodnota z 

celkového 

počtu 

ukonče-

ných 

projektov 

k 

31.12.201

3. Dekla-

rovaný 

počet na 

základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

3 predsta-

vuje 1 

359. Vy-

kazovanie 

plnenia 

deklaro-

vaných 

hodnôt je 

predme-

tom ná-

sledných 

monitoro-

vacích 

správ 

projektov. 

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  

Hodnota pro-

jektov zhodno-

tenia kultúrnej 

infraštruktúry 

dotýkajúcich sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 47, 94 
62,2

6 

59,

12 

55,

98 

N/

A 
N/A 55,98 

Celkové 

oprávnené 

výdavky  

65,86 

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 dotý-

kajúcich  sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí (počet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 40 51 52 49 
N/

A 
N/A 49 

 

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 pro-

jektov zamera-

ných na deba-

rierizáciu za-

riadení kultúr-

nej infraštruk-

túry (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 33,32 
44,9

2 

41,

01 

40,

89 

N/

A 
N/A 40,89 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

47,53 

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 debarie-

rizovaných 

zariadení kul-

túrnej infra-

štruktúry (po-

čet) 

(na základe 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 28 37 37 36 
N/

A 
N/A 36 

 

Cieľ 
N/

A 

N/

A 
N/A N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 
15 15 
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počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

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 

muţmi (počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 3 
N/

A 
N/A 3 

Deklaro-

vaná 

hodnota 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

3 predsta-

vuje 36 

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 

 

Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest 

obsadených 

ţenami (počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 4 
N/

A 
N/A 4 

Deklaro-

vaná 

hodnota 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

3 predsta-

vuje 42 

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 pro-

jektov zhodno-

tenia infra-

štruktúry ces-

tovného ruchu 

dotýkajúcich  

sa problemati-

ky rovnosti 

príleţitostí  

(mil. EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 7,02

7 

6,7

3 

6,6

8 

N/

A 
N/A 6,68 Celkové 

oprávnené 

výdavky 

8,07 
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 

ruchu dotýka-

júcej sa prob-

lematiky rov-

nosti príleţitos-

tí (počet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 48 48 45 
N/

A 
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 pro-

jektov zhodno-

tenia infra-

štruktúry ces-

tovného ruchu, 

ktoré sú zame-

rané na deba-

rierizáciu (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

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 
4 4 

 

Východi-

sko 
0 

N/

A 
N/A N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 
N/A 0 

 

Počet debarie- Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/

A 

N/A 0  
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rizovaných 

zariadení kul-

túrnej infra-

štruktúry (po-

čet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

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 

 

Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest 

obsadených 

muţmi (počet) 

Dopad 

 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 
N/

A 
N/A 0 

Deklaro-

vaný počet 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

3 predsta-

vuje 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 pracov-

ných miest 

obsadených 

ţenami (počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 
N/

A 
N/A 0 

Deklaro-

vaný počet 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

3 predsta-

vuje 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 pro-

jektov regene-

rácie sídel, 

ktoré sú zame-

rané na deba-

rierizáciu (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 266,71 341,

56 

324

,28 

339

,49 

N/

A 
N/A 339,4

9 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

398,75 

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 za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 438 567 585 N/

A 

N/

A 

N/A 585  

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 pro-

jektov zhodno-

tenia infra-

štruktúry ne-

komerčných 

záchranných 

sluţieb, ktoré 

sú zamerané na 

debarierizáciu 

(mil. EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 1,07 27,18 38,6 32,

02 

38,

11 

N/

A 
N/A 38,11 Celkové 

oprávnené 

výdavky 

44,60. 

Cieľ N/

A 

N/

A 

N/A N/A N/A N/

A 

N/

A 

N/

A 

4,00 4,00  

Východi-

sko 
0 

N/

A 
N/A N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 
N/A 0 

 

Počet debarie- Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 5 78 106 96 113 N/

A 

N/A 113  
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rizovaných 

zariadení infra-

štruktúry ne-

komerčných 

záchranných 

sluţieb (počet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

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 pro-

jektov zhodno-

tenia kultúrnej 

infraštruktúry 

dotýkajúcich sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 
52,

32 

N/

A 

N/

A 
N/A 52,32 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

61,62 

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 dotý-

kajúcich  sa 

problematiky 

rovnosti príle-

ţitostí (počet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 18 
N/

A 

N/

A 
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 pro-

jektov zamera-

ných na deba-

rierizáciu za-

riadení kultúr-

nej infraštruk-

túry (mil. 

EUR) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 
51,

41 

N/

A 

N/

A 
N/A 51,41 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

60,55 

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 debarie-

rizovaných 

zariadení kul-

túrnej infra-

štruktúry (po-

čet) 

(na základe 

počtu za-

zmluvnených 

projektov) 

(Výstup) 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 17 
N/

A 

N/

A 
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 pracov-

ných miest 

obsadených 

muţmi (počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 
N/

A 
N/A 0 

Deklaro-

vaný počet 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

2 predsta-

vuje 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 pracov-

ných miest 

obsadených 

ţenami (počet) 

Dopad 

Dosiah-

nutý 

výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 
N/

A 
N/A 0 

Deklaro-

vaný počet 

na základe 

údajov zo 

zazmluv-

nených 

projektov 

do 

31.12.201

2 predsta-

vuje 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, 2014 

 

Prioritná os 1  

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostred-

níctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujú-

ce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným 

a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry vzdelávania. 

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok 

k vytvoreniu 166 pracovných miest obsadených muţmi a 107 pracovných miest obsadených 

ţenami. Vzhľadom  

na skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich 

plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednot-

livých projektov.  

Prioritná os 2  

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostred-

níctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujú-

ce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným 

a modernizovaným, resp. novobudovaným zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníc-

tvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia sociálnych sluţieb a zariadenia na vý-

kon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok 

k vytvoreniu 29 pracovných miest obsadených muţmi a 134 pracovných miest obsadených 

ţenami. Vzhľadom  

na skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich 

plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednot-

livých projektov.  
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Prioritná os 3  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevaţne na reali-

záciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fy-

zicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozši-

rovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry.V rámci prioritnej osi 3 

ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 3  pracovných 

miest obsadených muţmi a 4 pracovné miesta obsadené ţenami, k čomu prispievajú aj nein-

vestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, ţe uvedené merateľné 

ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po 

uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 

 

Prioritná os 4  

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizá-

ciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzic-

ky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným 

a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb.Počas sle-

dovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1  ROP zazmluvnených 585 projektov s  príspev-

kom k HP RP v oblasti debarierizácie.Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, ţe zo strany 

ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP  vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cie-

ľov horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí. 

Prioritná os 7  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 7 ROP je zameraná prevaţne na reali-

záciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fy-

zicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozši-

rovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 7 ROP v roku 2013 neboli vytvorené nové pracovné miesta. Vzhľadom 

na skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich 

plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednot-

livých projektov. 
 

Tabuľka č. 59: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS 

III 

Počet za-

zmluvnených 

projektov cel-

kovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

v EUR (EU 

zdroje) 

Počet za-

zmluvnených 

projektov 

s príspevkom 

HP RP 

Výška za-

zmluvnených 

prostriedkov  v 

EUR 

s príspevkom 

HP RP (EU 

zdroje) 

% zazmluvne-

nia k HP RP 

z celkového 

objemu za-

zmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Trnavský  196 140 173 006,19 158 108 028 507,5 77,06 

Trenčiansky 185 154 378 823,59 163 128 633 026,9 88,32 

Nitriansky 297 196 379 621,49 247 152 596 861,5 77,70 

Ţilinský 292 219 005 987,65 257 185 327 325,8 84,62 

Banskobys-

trický 
259 173 119 653,77 209 138 710 391,7 80,12 

Prešovský 413 283 547 548,93 307 200 902 450,3 70,85 

Košický 277 222 731 371,87 219 155 642 346,6 69,87 

Projekty ne-

zaradené do 

NUTS III 

              21 

 
62 249 679,82 20  60 693 430 97,50 

Spolu 1940 
1 451585 

693,31 
1580 1130534340,3 77,88 

Zdroj: RO pre ROP,2014 
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Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne: 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: 

- ciele 1.1  (zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu; 

zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi) 

a 

- ciele 1.2 (zvýšenie participácie ţien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosú-

ladenie pracovného a rodinného ţivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti 

o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného 

ţivota; zníţenie rozdielu  

v miere zamestnanosti ţien s deťmi a muţov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4, 

- ciele v oblasti rovnosti príleţitostí zdravotne postihnutých ľudí: 

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 

vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie do-

stupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným sluţbám) – prioritné osi 1, 2, 3, 

4. 

V roku 2013 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projek-

tov s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej 

osi 4, 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 príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2013 
 
Tabuľka 60 Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OPD a PO k 31.12.2013 

Prioritná os 

Počet projek-

tov celkovo 

Počet projektov 

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 6 910 615 543,14 768 128 600,33 

Prioritná os 2 10 0 733 104 492,73 0,00 

Prioritná os 3 5 0 15 939 547,40 0,00 

Prioritná os 4 13 3 247 253 548,97 239 491 320,51 

Prioritná os 5 30 0 836 077 982,86 0,00 

Prioritná os 6 1 1 88 510 567,00 88 510 567,00 

Spolu 72 10 2 831 501 682,10 1 096 130 487,84 
Zdroj:  VS OP D za rok  2013 

 

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 ţelez-

ničnej dopravy pre osoby so zníţenou schopnosťou mobility. 

K 31.12.2013 bolo v rámci OPD zazmluvnených a v realizácii 10 projektov s príspevkom k 

HP RP, čo predstavuje 13,8 % zo všetkých zazmluvnených projektov OPD (72 projektov). 

Suma finančných prostriedkov za zdroje EÚ vynaloţených na ich realizáciu predstavuje 1 096 

130 487,84 EUR (38,72 % zo zazmluvnených prostriedkov OPD). 

 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 

Tabuľka č. 61 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OP D k 31. 12. roku 2013 podľa NSRR 
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet projektov 

prispievajúcich k 

rovnosti príleţitostí 

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 príleţi-

tostí (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 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 pro-

jektu (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 2013 

 

Pokračovanie Tabuľky č. 61: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2013 podľa 

NSRR 

Ukazovatele 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 

prispievajúcich k 

rovnosti príleţitostí 

Dosiahnutý 

výsledok 
10 NA NA 10 

Cieľ NA NA NA NA 

Východisko NA NA NA 0 

Hodnota projektov 

prispievajúcich 

k rovnosti príleţi-

tostí (mil. Eur) 

Dosiahnutý 

výsledok 
1 096 130 488 NA NA 1 096 130 488 

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 NA NA 470 

Cieľ  NA NA NA 470 

Východisko 
NA NA NA 0 

Hodnota prvkov 

zabezpečujúcich 

bezpečný alebo 

bezbariérový prí-

stup k výsledkom 

projektu (Eur) 

Dosiahnutý 

výsledok 
155 444 935 NA NA 155 444 935 

Cieľ  NA NA NA 18 185 962 

Východisko 
NA NA NA 0 

Zdroj: VS OP D za rok 2013 

 

Tabuľka č. 62 Prehľad vyhodnotenia stavu implementácie projektov na úrovni OP D, ktoré prispievajú k HP 

RP k 31.12.2013 

P. č. Názov projektu 
Prioritná 

os 

Zazmluvnená suma 

(zdroje EÚ) 

Stav implementá-

cie projektu 

1. Ţilina - Krásno nad Kysucou PO 1 85 877 364,05 stavebne ukončený 

2. Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce PO 1 195 154 622,00 stavebne ukončený 

3. Trenčianska Teplá - Beluša PO 1 196 468 579,25 v realizácii 

4. 
Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou 

mobilitou k sluţbám OŢD 
PO 1 955 507,95 v realizácii 

5. Modernizácia ţelezničnej trate Beluša - Púchov PO 1 84 318 684,37 v realizácii 

6. 
Modernizácia ţelezničnej trate Zlatovce – Trenčian-

ska Teplá 
PO 1 205 353 842,71 v realizácii 

7. Mobilné prostriedky pre IDS PO 4 144 472 795,51 v realizácii 

8. DPB, obnova vozového parku trolejbusov v BA PO 4 33 608 150,00 v realizácii 
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9. DPB, obnova vozového parku električiek PO 4 61 410 375,00 v realizácii 

10. Projekt obnovy ŢKV ZSSK PO 6 88 510 567,00 fyzicky ukončený 

 SPOLU - 1 096 130 487,84 - 

Zdroj: VS OP D za rok 2013 

 

K sledovanému obdobiu nebol ukončený ţiadny projekt, z toho dôvodu RO OP D nevyhod-

nocuje ukazovatele na úrovni jednotlivých projektov, a to: 

 počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 

projektu, 

 hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 

projektu. 
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Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osi podľa SKI 
 

Tabuľka č. 63 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 podľa SKI 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet projektov prispievajúcich k 

rovnosti príleţitostí 

Dosiahnutý výsledok 0 0 0 4 5 5 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 

Východisko 0 NA NA NA NA NA 

Hodnota projektov prispievajú-

cich k rovnosti príleţitostí (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 zabezpečujúcich 

bezpečný alebo bezbariérový 

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 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 2013 

Pokračovanie Tabuľky č.63: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 podľa SKI 

Ukazovatele 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov prispievajúcich k 

rovnosti príleţitostí 

Dosiahnutý výsledok 10 NA NA 10 

Cieľ NA NA NA NA 

Východisko NA NA NA 0 

Hodnota projektov prispievajú-

cich k rovnosti príleţitostí (mil. 

Eur) 

Dosiahnutý výsledok 1 096 130 488 NA NA 1 096 130 488 

Cieľ  NA NA NA 0 

Východisko NA NA NA 0 

Počet prvkov zabezpečujúcich 

bezpečný alebo bezbariérový 

prístup k výsledkom projektu 

Dosiahnutý výsledok 470 NA NA 470 

Cieľ  NA NA NA 470 

Východisko NA NA NA 0 

Hodnota prvkov zabezpečujúcich 

bezpečný alebo bezbariérový 

prístup k výsledkom projektu 

(Eur) 

Dosiahnutý výsledok 155 444 935 NA NA 155 444 935 

Cieľ  NA NA NA 18 185 962 

Východisko 
NA NA NA 0 

Zdroj: VS OP D za rok 2013
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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 ţelez-

ničnej dopravy pre osoby so zníţenou schopnosťou mobility. 

Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra 

K 31.12.2013 bol v rámci Prioritnej osi 1 – Ţelezničná infraštruktúra EK schválený 3 projekty 

modernizácie ţelezničnej trate v úsekoch Ţilina – 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 a Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša Rozhodnutím K(2013) 3770 zo 

dňa 18.06.2013. 

Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou 

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a ţelezničnej prevádzky, zvýšenie kultú-

ry cestovania zriadením nových podchodov a nástupíšť s bezbariérovým prístupom pre cestu-

júcich so zníţenou schopnosťou mobility, efektívnejšie riadenie dopravy, zníţenie negatív-

nych dopadov na ţivotné prostredie pozdĺţ ţelezničnej trate (vybudovaním protihlukových 

opatrení, podpora ekologickejšieho druhu dopravy) a zvýšenie kapacity ţelezničnej dopravnej 

cesty. 

Realizácia projektu bola spustená dňa 06.06.2008. Práce na jednotlivých stavebných ob-

jektoch a prevádzkových súboroch boli realizované podľa harmonogramu výstavby, pričom 

do predčasného uţívania boli odovzdané všetky zmodernizované úseky, a to ţelezničné stani-

ce Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mestom a medzistaničné úseky Kysucké Nové Mes-

to – Krásno nad Kysucou a Ţilina – Kysucké Nové Mesto. V rámci modernizácie bolo okrem 

nových koľají (traťových a staničných) vybudované i nové trakčné vedenie, oznamovacia 

a zabezpečovacia technika. Pre cestujúcich boli vybudované nové nástupištné hrany spolu 

s moderným informačným systémom, rovnako tak bezbariérový podchod pre cestujúcich. 

V rámci zmiernenia dopadov ţelezničnej prevádzky na okolie boli v celom úseku vybudované 

protihlukové bariéry. V jednotlivých úsekoch boli ukončené práce na koľajovom zvršku. 

K 31.12.2013 projekt nebol riadne ukončený, k sledovanému termínu sa však podarilo zmo-

dernizovať celý 18,922 km úsek dvojkoľajnej ţelezničnej trate a odovzdať ho do predčasného 

uţívania. 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Nové Mesto nad 

Váhom – Zlatovce 

Projekt modernizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺţkou cca 60 km 

je súčasťou siete TEN-T a zároveň predstavuje časť prioritného projektu EÚ č. 23 v trase 

Gdansk – Varšava – Bratislava/Brno – Viedeň. Cieľom projektu je podpora rozvoja ţeleznič-

nej dopravnej infraštruktúry a konkurencieschopnosti ţelezničnej dopravy, zvýšenie jej bez-

pečnosti a kvality. Traťová rýchlosť v úsekoch a hlavných staničných koľajach bude do 160 

km/h a pre vozne a súpravy s výkyvnými skriňami do 200 km/h. 
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K 31.12.2013 bol projekt stavebne ukončený, k sledovanému termínu bolo v rámci stavby 

zmodernizovaných 17,7 km. Z pohľadu príspevku HP RP bolo v roku 2013 uţ všetkých 32 

prvkov HP skolaudovaných resp. v predčasnom uţívaní. Celková hodnota týchto prvkov je 9 

915 658,99 EUR. 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Zlatovce - Tren-

čianska Teplá 

Projekt modernizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺţkou cca 60 km 

je súčasťou základnej siete TEN-T v trase Gdansk – Varšava – Bratislava/Brno – Viedeň. 

Tento projekt plynulo nadväzuje na predchádzajúce modernizácie ţelezničnej trate 

na koridore č. V, ktoré boli spolufinancované z predvstupovej pomoci (ISPA), resp. KF 

v období 2004 – 2006. Cieľom projektu je podpora rozvoja ţelezničnej dopravnej infraštruk-

túry a konkurencieschopnosti ţelezničnej dopravy, zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

K 31.12.2013 sa stavebné práce sústredili hlavne na UČS 32, UČS 31 a UČS 30, konkrétne: 

výstavba podchodov pre peších v obci Dobrá a na ţelezničnej zastávke v obci Opatová, vybu-

dovanie cestného nadjazdu v obci Opatová, modernizácia ţelezničného zvršku a spodku, vy-

budovanie protihlukových bariér, trakčného vedenia, traťového zabezpečovacieho zariadenia 

na traťovom úseku Trenčín – Trenčianska Teplá, modernizácia ţelezničného zvršku a spodku, 

výstavba nástupišťa č. 3, staničného zabezpečovacieho zariadenia, batoţinového podchodu, 

podchodu pre cestujúcich v ŢST Trenčín, výstavba oporných múrov a ţelezničného mosta cez 

rieku Váh. Z pohľadu HP RP boli vybudované podchody pre peších v obci Dobrá a na ţelez-

ničnej zastávke v obci Opatová. 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Trenčianska Teplá 

– Beluša 

Projekt modernizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺţkou cca 60 km 

predstavuje časť prioritného projektu TEN-T č. 23 v trase Gdansk – Varšava – Bratisla-

va/Brno – Viedeň. Cieľom projektu je podpora rozvoja ţelezničnej dopravnej infraštruktúry 

a konkurencieschopnosti ţelezničnej dopravy, zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

Stavba sa realizuje v dvoch etapách, pričom v kaţdej etape sa modernizujú dve ţelezničné 

stanice a dva medzistaničné úseky: 

 ţst. Trenčianska Teplá, ţst. Dubnica nad Váhom, medzistaničné úseky Trenčianska 

Teplá – Dubnica nad Váhom a Dubnica nad Váhom – Ilava, 

 ţst. Ilava, ţst. Ladce a medzistaničné úseky Ilava – Ladce a Ladce – Beluša. 

K 31.12.2013 nebol projekt ukončený, k sledovanému termínu bolo v rámci stavby zmoderni-

zovaných 20,409 dvojkoľajnej ţelezničnej trate, z celkových 20,409 km. V roku 2013 boli 

vykonané stavebné práce v ţst. Dubnica nad Váhom a v ŢST Ilava – ţel. spodok, ţel. zvršok, 

nástupištia, technologická časť staničnej budovy. Z pohľadu príspevku k HP RP boli v týchto 

staniciach zmodernizované nástupištia, prístupy pre cestujúcich na nástupištia, rampy, pre-

chody pre chodcov a imobilných, výťahy, osvetlenie nástupíšť a rozhlasové a informačné za-

riadenia v celkovej hodnote 15 292 491,88 EUR. 
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Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Beluša – Púchov 

Projekt modernizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov s dĺţkou cca 60 km 

je súčasťou základnej siete TEN-T v trase Gdansk – Varšava – Bratislava/Brno – Viedeň. 

Tento projekt plynulo nadväzuje na predchádzajúce modernizácie ţelezničnej trate na korido-

re č. V, ktoré boli spolufinancované z predvstupovej pomoci (ISPA), resp. KF v období 2004 

- 2006. Cieľom projektu je podpora rozvoja ţelezničnej dopravnej infraštruktúry 

a konkurencieschopnosti ţelezničnej dopravy, zvýšenie jej bezpečnosti a kvality. 

K 31.12.2013 nebol projekt ukončený. Stavebné práce zatiaľ prebiehajú hlavne na medzista-

ničnom úseku Beluša – Púchov a tieţ v stanici Púchov. K sledovanému obdobiu bola zmo-

dernizovaná koľaj č. 2 a následne koľaj č. 1 v UČS 42 - úsek Beluša – Púchov. Modernizácia 

vykonaná na stavebných objektoch ţel. spodku a zvršku,  trakčného vedenia, ako aj potreb-

ných prekládok inţinierskych sietí a rekonštrukcií priepustov. 

Z pohľadu HP RP bolo vybudované nástupište na zastávke v Dolných Kočkovciach, realizo-

vané protihlukové steny, ţelezničné mosty a priepusty, začala sa realizácia cestného nadjazdu 

a komunikácie pri firme Matador a zrekonštruované boli i koľaje č. 1 a 2 smerom na Horní 

Lideč (ČR). V UČS 43 - ŢST. Púchov bola zmodernizovaná časť bratislavského zhlavia sta-

nice, ţel. zvršok a spodok, trakčné vedenie párnej skupiny koľají. Začalo sa s výstavbou novej 

výpravnej budovy a s realizáciou cestného  nadjazdu  nad ţel. traťou. Bola dokončená „časť 

A“ novej výpravnej budovy pre montáţ technológie a taktieţ bola dokončená  stavebná časť 

novej trakčnej napájacej stanice (TNS). 

V roku 2013 RO OPD pokračoval v rámci PO 1 s implementáciou projektu zameraného na 

zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k sluţbám osobnej ţelezničnej dopravy. 

Na základe analýzy stavu ţelezničnej infraštruktúry a dopravných prostriedkov zabezpečujú-

cich verejnú osobnú ţelezničnú dôjde vo vytipovaných ţelezničných staniciach k stavebným 

úpravám pre bezbariérový pohyb v rámci staníc, zriadeniu a/alebo rekonštrukcii hygienických 

zariadení pre imobilné osoby, nákupu zdvíhacích plošín pre plynulú bezproblémovú prepravu 

osôb so zníţenou pohyblivosťou a zaškoleniu zamestnancov ŢSR. Projekt bude garantovať 

skvalitnenie sluţieb pri preprave imobilných cestujúcich vrátané prislúchajúcich sluţieb. 

Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej 

dopravy 

Cieľom projektu je vo vytipovaných ţelezničných staniciach realizovať stavebné úpravy 

pre bezbariérový pohyb v rámci staníc, zriadenie a/alebo rekonštrukcia hygienických zariade-

ní pre imobilné osoby, nákup zdvíhacích plošín pre plynulú bezproblémovú prepravu osôb so 

zníţenou pohyblivosťou a zaškolenie zamestnancov ŢSR. Projekt bude garantovať skvalitne-

nie sluţieb pri preprave imobilných cestujúcich vrátané prislúchajúcich sluţieb. 

K 31.12.2013 je projekt v realizácii. Momentálne je dodaných 21 plošín rozmiestnených pod-

ľa harmonogramu (podľa zmluvy s dodávateľom). Zúčtovaná bola suma 117 287,29 EUR. 

Zároveň prebieha druhá časť verejného obstarávania – na výber zhotoviteľa projektovej do-

kumentácie a realizácie stavby (drobné stavebné úpravy pre moţný vstup imobilných do koľa-

jiska). Tu pôjde o úpravu 17 staníc ŢSR. Realizácia projektu je plánovaná do konca roku 

2015. 
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Prioritná os 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov 

Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS 

K 31.12.2013 bol v rámci Prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systé-

mov EK schválený 1 projekt „Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu ţelezničnú 

osobnú dopravu v rámci IDS“ Rozhodnutím K(2013) 8732 zo dňa 09.12.2013. 

Cieľom projektu je podporiť integráciu systémov verejnej osobnej dopravy v regióne Brati-

slavy a Košíc, a tým prispieť k rastu kvalitatívnych parametrov ţelezničnej osobnej prostred-

níctvom obstarania nových ţelezničných koľajových vozidiel na ucelených úsekoch ţeleznič-

ných tratí v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešov-

skom regióne pribliţne do vzdialenosti 100 km od Bratislavy a od Košíc. Realizácia projektu 

podporí budovanie systémov integrovanej dopravy, harmonizáciu jednotlivých druhov pre-

pravy a skvalitnenie prepravnej ponuky v ťaţiskových spádových sídelných regiónoch Brati-

slavy a Košíc. 

K 31.12.2013 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 ŢOS Vrútky a ZSSK 

a.s. v celkovej sume 77 960 000 EUR.  

DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave 

Cieľom projektu je obstaranie 30 ks nových električiek, ktoré budú zabezpečovať MHD 

v hlavnom meste SR Bratislave. 

K 31.12.2013 bola podpísaná zmluva o NFP medzi MDVRR SR a Dopravným podnikom 

Bratislava. Na základe podpísanej zmluvy o dielo zhotoviteľ začal projektovú prípravu elek-

tričiek, objednávanie jednotlivých komponentov a prípravu pre samotnú výrobu.  

DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave 

Cieľom projektu je obstaranie 30 ks nových električiek, ktoré budú zabezpečovať MHD 

v hlavnom meste SR Bratislave. 

K 31.12.2013 bola podpísaná zmluva o NFP medzi MDVRR SR a Dopravným podnikom 

Bratislava. Na základe podpísanej zmluvy o dielo zhotoviteľ začal projektovú prípravu trolej-

busov, objednávanie jednotlivých komponentov a prípravu pre samotnú výrobu.  

Prioritná os 6 - Železničná verejná osobná doprava  

Projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel ZSSK, a. s. pre prímestskú a medzi-

regionálnu 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) pred-

stavujú sumu 177 021 134 Eur. Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia predstavuje tento pro-

jekt podiel 2,76 % na celkovej alokácii OPD, resp. 100 % na alokácii prioritnej osi. 
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Cieľom projektu je zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov sluţieb ţeleznič-

nej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie parku ţelezničných koľajových vozidiel. 

Projekt zahŕňa nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek, nákup 10 ks vozidiel prí-

mestských poschodových jednotiek Push-Pull, úprava 10 ks elektrických HDV radu 263, ná-

kup 2 ks elektrických viacsystémových HDV, nákup 12 ks medziregionálnych motorových 

jednotiek.  

Vozidlá pre ţelezničnú dopravu obstarané v rámci projektu budú k dispozícii pre širokú ve-

rejnosť, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov dotknutých regiónov bez rozdielu pohlavia, 

veku, vzdelania, rasy, náboţenstva, politickej príslušnosti, majetku a sociálneho postavenia, či 

zdravotného postihnutia. ŢKV sú konštrukčne riešené ako bezbariérové, nástupné plochy sú 

prispôsobené i pre občanov s obmedzenou mobilitou a zdravotné postihnuté osoby. 

K 31.12.2013 bolo do prevádzky odovzdaných spolu 32 nových vlakových súprav, čo pred-

stavuje cca 100 % z celkového plánovaného počtu jednotiek, ktoré sú prevádzkované na úze-

mí Trenčianskeho, Ţilinského, Košického a Prešovského VÚC. Do prevádzky boli nasadené 

aj 10 ks jednotiek Push/Pull jazdiacich na trasách Nové Zámky – Bratislava – Kúty, Bratisla-

va – Trnava a na Východnom Slovensku boli odovzdané do prevádzky 12 ucelené diesel – 

motorové jednotky. 

 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 

Tabuľka č. 64 Stav zazmluvnenia OP D podľa NUTS III k 31. 12. 2013 (EÚ zdroje), bez TP 

Územie NUTS 3 

Počet za-

zmluvnených 

projektov 

celkom 

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 6 95 762 530,00 2 95 018 525,00 99,22 

Trnavský 5 48 445 270,60 0 0,00 0,00 

Trenčiansky 7 
1 025 114 713,5

8 
4 681 295 728,33 66,46 

Nitriansky 0 0,00 0 0,00 0,00 

Ţilinský 13 418 791 273,52 1 85 877 364,05 20,51 

Banskobystric-

ký 
12 451 632 614,66 0 0,00 0,00 

Prešovský 8 352 356 232,25 0 0,00 0,00 

Košický 9 59 994 521,77 0 0,00 0,00 

Nezaradené 12 379 404 525,72 3 233 938 870,46 61,67 

Spolu 72 
2 831 501 

682,10 
10 

1 096 130 487,8

4 
38,71 

Zdroj: Výročná správa OP D za rok 2013  

 

Zo sumy prostriedkov, ktoré boli RO OPD k 31.12.2013 zazmluvnené (2 831 501 682,10 

Eur), smeruje najväčšia časť do Trenčianskeho (1 025 114 712,67 Eur; 66,46 %) a Bansko-

bystrického kraja (451 632 614,66 Eur; 21,34 %). Z tabuľky č. 5 vyplýva, ţe 10 projektov zo 

72 zazmluvnených projektov prispieva k HP RP. Na úrovni všetkých NUTS III bolo k 

31.12.2013 zazmluvnených celkom 38,72 % zdrojov prispievajúcich k HP RP z celkového 
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objemu zazmluvnených prostriedkov, z toho aţ 66,46 % zdrojov bolo zazmluvnených v rámci 

Trenčianskeho kraja a 99,22 % v rámci Bratislavského kraja. 

Projekty nezaradené do NUTS III a zároveň zaradené medzi nadregionálne projekty boli RO 

OPD 12 projektov OP Doprava: 

 PO 1: projekt „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k sluţbám 

osobnej ţelezničnej dopravy“, ktorý prispieva k HP RP, 

 PO 1: projekt „Ţilina - Košice, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad, PD“, projektová doku-

mentácia, 

 PO 1: projekt „Ţilina - Košice, úsek Poprad - Krompachy, PD“, projektová dokumentá-

cia, 

 PO 4: projekt „TEŠ, EIA Leopoldov - Nitra - Šurany“, technicko-ekonomická štúdia, 

 PO 4: projekt „Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu ŢOD v rámci IDS“, kto-

rý prispieva k HP RP, 

 PO 5: projekt „Koncepcia projektu NSDI“, 

 PO 5: projekt „Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. trie-

dy (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 kriţovatiek na cestách I. triedy“, 

 PO 5: projekt „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“, 

 PO 6: projekt „Projekt obnovy ŢKV ZSSK“, ktorý prispieva k HP RP. 
 

 
Interné hodnotenie analýza  implementácie HP RP v danom OP  
Príspevok OP D k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

S podielom 13,8 % projektov s príspevkom k cieľom HP RP patrí OP D k operačným prog-

ramom s podpriemerným príspevkom. Významným je nárast počtu projektov prispievajúcich 

k rovnosti príleţitostí oproti minulému monitorovaciemu obdobiu o 5 na 10 projektov, čo je 

dvojnásobný nárast. V súvislosti s týmto nárosotm počtu projektov sa úmerne zvýšil aj počet 

prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu aj ich 

hodnota, čo sa dá povaţovať za pozitívum. 

Z pohľadu regionálnej alokácie na úrovni NUTS 3 bolo k 31.12.2013 najviac prostriedkov 

s relevanciou k HP RP smerovaných do Trenčianskeho kraja na modernizáciu ţelezničnej 

trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Beluša (681 295 728,33 EUR). Takmer 234 mil. EUR 

je plánovaných pre nadregionálne projekty – nákup koľajových vozidiel ZSSK, električiek a 

trolejbusov a zabezpečenie bezbariérových opatrení v cca 40 ţelezničných staniciach. 

Implementácia 

V rámci implementácie OP Doprava je zabezpečené informovanie ţiadateľov o NFP o hori-

zontálnej priorite a jej cieľoch prostredníctvom Príručky pre ţiadateľa o NFP a webového 

sídla MDVRR SR www.mindop.sk . 

Z hľadiska napĺňania cieľov HP RP v OP Doprava uvádzame 1 príklad z praxe: 

V rámci projektu „Projekt obnovy ŢKV ZSSK“, ktorý k 31.12.2013 nebol administratívne 

ukončený, bolo do prevádzky odovzdaných spolu 32 nových vlakových súprav, čo predstavu-

je cca 100 % z celkového plánovaného počtu jednotiek, ktoré sú prevádzkované na území 

Trenčianskeho, Ţilinského, 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 Slovensku boli odovzdané do prevádzky 12 ucelené diesel – moto-

rové jednotky. 

http://www.mindop.sk/
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Vozidlá pre ţelezničnú dopravu obstarané v rámci projektu sú k dispozícii pre širokú verej-

nosť, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov dotknutých regiónov bez rozdielu pohlavia, 

veku, vzdelania, rasy, náboţenstva, politickej príslušnosti, majetku a sociálneho postavenia, či 

zdravotného postihnutia. ŢKV sú konštrukčne riešené ako bezbariérové, nástupné plochy sú 

prispôsobené i pre občanov s obmedzenou mobilitou a zdravotné postihnuté osoby. 

   

 

   

 

3.8 Realizácia HP RP v OP Životné prostredie 

 

Rovnosť príleţitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rám-

covej stratégie nediskriminácie a rovnakých príleţitosti pre všetkých. Zvláštny dôraz sa kladie 

na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príleţitostí ţien a muţov), ktorého naplnenie patrí k zá-

kladnému cieľu Európskeho spoločenstva a ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych 

fondov. 

OP ŢP podporuje vytváranie rovnosti príleţitostí v prístupe k environmentálnej infraštruktúre 

ako jednému z dôleţitých faktorov ovplyvňujúcich ţivotné podmienky a ţivotnú úroveň oby-

vateľstva a k priaznivému ţivotnému prostrediu, právo na ktoré je jedným zo základných 

ústavných práv občanov SR. OP ŢP podporuje tvorbu súčastí environmentálnej infraštruktúry 

v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, prírody a krajiny prostredníctvom nastavenia výberových 

kritérií spôsobom, ktorý zaručuje podporu aktivít smerujúcich k zlepšeniu prístupu znevýhod-

nených osôb k výsledkom projektov.  

Koordinátorom horizontálnej priority rovnosť príleţitostí (ďalej len „HP RP“) je Ministerstvo 

práce, sociálnych 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 ŢP.  

Hlavným cieľom HP RP je v zmysle NSRR zabezpečiť rovnosť príleţitostí pre všetkých a 

predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Princíp sa uplatňuje pri kaţdom projekte. 
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V súlade so systémom koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 

2013 koordinátor horizontálnej priority pre rovnosť príleţitostí v rámci prioritných osí 1 aţ 5 

OP ŢP identifikoval ako relevantné nasledovné ciele HP RP: 

cieľ 1.1: 

• zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu, 

• zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi. 

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 sluţbám. 

Vytvorený súbor ukazovateľov HP RP vo vzťahu k OP ŢP sa sleduje cez ITMS. Riadiaci or-

gán pre OP ŢP aktívne spolupracuje s koordinátorom HP RP pri vypracovávaní hodnotiacich 

a výročných správ. 

 
Dosiahnutie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí v OP a analýza do-
siahnutého pokroku 
 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12. roku 2013  

 

Tabuľka č. 65 Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni OP 

ŽP a prioritných osí k 31. 12. roku 2013 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Prioritná os 

Počet 

projek-

tov cel-

kovo 

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 vyuţívanie vôd 
161 37 819 693 763 168 598 836 

2 Ochrana pred povodňami 101 27 123 149 630 26 005 337 

3 Ochrana ovzdušia a minimali-

zácia nepriaznivých vplyvov 

zmeny klímy 

116 49 171 054 866 69 921 802 

4 Odpadové hospodárstvo 269 130 358 833 317 215 849 645 

5 Ochrana a regenerácia prírod-

ného prostredia a krajiny 
46 5 56 096 199 14 131 333 

6 Technická pomoc 16 0 44 115 401 0 

7 Budovanie povodňového varov-

ného a predpovedného systému 
0 0 0 0 

Spolu za program 709 248 1 572 943 177 494 506 953 
Zdroj:  VS OP ŽP za rok 2013 

 

Plnenie cieľov HP RP na úrovni programu sa posudzuje prostredníctvom vykazovania a ná-

slednej analýzy ukazovateľov HP RP. Pokiaľ ide o implementáciu HP RP kumulatívne od 

začiatku programového obdobia, plnenie uvedených ukazovateľov je ovplyvňované najmä 

stavom projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpaním oprávnených výdav-

kov projektu. Kaţdoročne narastá počet projektov a zvyšovanie hodnôt ukazovateľov očaká-

vame aj v nasledujúcich rokoch. 
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V sledovanom období OP ŢP prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníc-

tvom 248 zazmluvnených projektov v hodnote 494 506 953 EUR (EÚ zdroje) v rámci všet-

kých relevantných prioritných osí. Z celového počtu projektov prispievalo k HP RP 35 % pro-

jektov, ktorých hodnota predstavovala 31,4 % z celkovej hodnoty. Najviac projektov 

s príspevkom k HP RP bolo k 31.12.2013 zazmluvnených v rámci prioritnej osi 4 zameranej 

na odpadové hospodárstvo, spolu 130 projektov (48,3% z celkového počtu projektov 

v prioritnej osi) v celkovej hodnote 215 849 645 EUR. V rámci prioritnej osi 3, ktorá sa za-

meriava na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, prispie-

valo k plneniu cieľov HP RP celkovo 49 projektov (42,2% z celkového počtu projektov 

v prioritnej osi) v hodnote 69 921 802 EUR (EÚ zdroje). V rámci prioritnej osi 1, ktorá sa 

zameriava na integrovanú ochranu a racionálne vyuţívanie vôd, bolo podporených 

s príspevkom k cieľom HP RP 37 projektov (23 % z celkového počtu projektov v prioritnej 

osi) v hodnote 168 598 836 (EÚ zdroje) a v rámci prioritnej osi 2 zameranej na ochranu pred 

povodňami to bolo 27 projektov (26,7 % z celkového počtu projektov v prioritnej osi)  

v hodnote 26 005 337 (EÚ zdroje). Najniţší 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 % z celkového počtu projektov v prioritnej osi) v hodnote 14 131 333 

(EÚ zdroje). Ţiadne projekty neboli realizované v prioritných osiach OP, ktoré sa zameriavajú 

na technickú pomoc a budovanie povodňového varovného a predpovedného systému. 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 

Tabuľka č. 66 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP ŽP k 31. 12. roku 2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Komen-

tár
25

 

Počet projektov 

s príspevkom k 

rovnosti príleţi-

tostí [počet] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 55 154 198 193 243 N/A N/A 248 248 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210 210 
 

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 rovnosti 

príleţitostí 

[EUR] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 

1
1

2
 0

7
9

 

8
6

4
 

3
4

3
 3

8
3

 

7
2

7
 

4
1

0
 5

5
3

 

0
7

1
 

5
7

4
 4

1
7

 

6
3

1
 

6
2

9
 8

4
3

 

1
3

9
 N/A N/A 

6
2

9
 8

4
3

 

1
3

9
 

E
Ú

+
Š

R
+

V
Z

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5
5

0
 0

0
0

 

0
0

0
 

5
5

0
 0

0
0

 

0
0

0
 

6
2

9
 8

4
3

 

1
3

9
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet opatrení 

zabezpečujúcich 

bezpečný alebo 

bezbariérový 

prístup k vý-

sledkom projek-

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 1 19 20 20 21 N/A N/A 21 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

                                                 
25

 Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2013. 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 (bez mimoriadne 
ukončených). 

V prípade východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov HP RP v rámci OP ŽP sa jedná o hodnoty len projektov OP ŽP 
s relevanciou k HP RP. 
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tu [počet] 

Počet znevý-

hodnených osôb 

vyuţívajúcich 

výsledky projek-

tu/ov [počet] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 300 

1
2

 3
4
5
 

12 690 N/A N/A 12 690 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1

5
 5

0
0
 

15 500 29 709 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet ţien vyu-

ţívajúcich vý-

sledky projekt 

[počet] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 193 

1
8

 0
6
9
 

1
2

1
3

 7
3

8
 

1
 7

2
6
 6

2
9
 

1
 3

8
8
 7

5
3

 

N/A N/A 

1
 3

8
8
 7

5
3

 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1 600 

000 

1
 6

0
0
 0

0
0

 

3 389 

398 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Podiel počtu 

ţien vyuţívajú-

cich výsledky 

projektu na 

celkovom počte 

uţívateľov (ţeny 

+ muţi) výsled-

kov projektu 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0,67 54,1 49,24 N/A N/A 49,24 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 49,30% 

Východisko 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 dô-

sledku realizácie 

projektu [počet] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 8 18 39 62 N/A N/A 62 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 546 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Percentuálne 

zvýšenie za-

mestnanosti 

znevýhodnených 

skupín v dôsled-

ku realizácie 

projektu [%] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 5,88 0,03 27,8 36,79 N/A N/A 36,79 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45 37,45% 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest ob-

sadených ţena-

mi [počet] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 3 7 13 39 N/A N/A 39 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 267 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest ob-

sadených muţmi 

[počet] 

Dosiahnutý 

výsledok 
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 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Percentuálne 

zvýšenie za-

mestnanosti ţien 

v dôsledku rea-

lizácie projektu 

[%] 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 0,8 0,3758 N/A N/A 0,3758 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 37,58% 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: VS OP ŢP za rok 2013 
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V rámci OP ŢP je momentálne podporených 243 projektov s príspevkom k HP RP, v celkovej 

hodnote 629 843 139 EUR (zdroje EÚ). Celkovo tak vzrástol počet projektov s príspevkom 

k HP RP oproti predchádzajúcemu monitorovanému obdobiu o 50 projektov a hodnota pro-

jektov vzrástla o viac ako 55 mil. EUR. 

Zmena oproti minulému monitorovaciemu obdobiu z hľadiska hodnôt dosiahnutých merateľ-

ných ukazovateľov je, ţe k 31. 12. 2013 sa zvýšil počet podporených znevýhodnených osôb 

vyuţívajúcich výsledky projektu/ov na 12 690 (nárast o 345 oproti minulému roku). 

Prehľad dosiahnutých hodnôt ukazovateľov HP RP na úrovni OP ŢP k 31. 12. roku 2013 je 

uvedený v tabuľke č. 2. 

 

Detailnejšia informácia o cieľových hodnotách ukazovateľov definovaných prijímateľmi, t. j. 

presnejšia predstava o ďalšom postupe implementácie OP ŢP vo vzťahu k HP RP je uvedená 

v komentári tabuliek. Keďţe v Systéme koordinácie implementácie HP RP na programové 

obdobie 2007- 2013 neboli určené cieľové hodnoty, nie je moţná analýza cieľových hodnôt 

stanovených prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2013 a cieľových hodnôt 

k roku 2013.  
 
Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci OP 
na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 

Tabuľka č. 67 Stav zazmluvnenia OP ŽP podľa NUTS III k 31. 12. 2013 (EÚ zdroje) 

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 v tabuľke 

č. 7+B v tabuľke 

č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 18 79 199 108 4 16 294 674 20,57% 

Trnavský 75 146 140 568 26 32 307 081 22,11% 

Trenčiansky 65 173 158 028 34 123 545 306 71,35% 

Nitriansky 74 137 271 559 25 35 557 775 25,90% 

Ţilinský 105 261 650 540 33 53 355 316 20,39% 

Banskobystrický 90 184 466 313 31 72 947 383 39,55% 

Prešovský 132 236 942 885 59 87 751 024 37,03% 

Košický 77 144 353 902 31 62 797 507 43,50% 

Projekty nezara-

dené do NUTS III 
73 209 760 275 5 9 950 888 4,74% 

Spolu 709 1 572 943 177 248 494 506 953 31,44% 

Zdroj: Výročná správa OP ŢP za rok 2013 

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 viace-

rým HP. Do výšky zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP boli započítané len tie pro-

jekty, ktoré majú v ITMS definovanú relevanciu k príslušnej HP na projektovej úrovni. 

Tabuľka č. 5 zobrazuje celkový počet a hodnotu všetkých zazmluvnených projektov v rámci 

Op ŢP v členení na úrovni NUTS III a počet a hodnotu zazmluvnených projektov s príspev-

kom k HP RP na úrovni NUTS III k 31.12.2013. Oproti predchádzajúcemu monitorovanému 

obdobiu nárastol počet zazmluvnených projektov a finančných prostriedkov s príspevkom k 
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HP RP v kaţdom kraji. Najviac projektov s príspevkom k HP RP sa realizovalo v Prešovskom 

kraji a to 59 projektov v celkovej  výške 236 942 885 EUR (EÚ zdroje), najmenej projektov 

sa realizovalo v Trnavskom kraji 26 projektov (celková výška zazmluvnených prostriedkov 

146 140 568 EUR) a v Nitrianskom kraji 25 projektov (celková výška zazmluvnených pro-

striedkov 137 271 559 EUR). Z projektov, ktoré nemoţno zaradiť do NUTS III bolo s prí-

spevkom k HP RP zazmluvnených k 31.12.2013 celkovo 5 projektov v hodnote 9 950 888 

EUR (EÚ zdroje). 

Interné hodnotenie  analýza  implementácie HP RP v danom OP  
Príspevok OP VaV k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  

K 31.12.2013 bol počet zazmluvnených projektov celkovo 709 v celkovej výške zazmluvne-

ných prostriedkov 1 575 921 273 EUR (EÚ zdroje). V roku 2013 počet zazmluvnených pro-

jektov s príspevkom k HP RP bol 248, čo je oproti roku 2012 nárast o 29%. Celková výška 

zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP (EÚ zdroje) dosiahla hodnotu 494 506 953 

EUR, t.z. nárast o 11,64% oproti roku 2012. Z celkového objemu zazmluvnených prostried-

kov OP ŢP, predstavuje výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP hodnotu 

31,44 %. Ako vyplýva z tabuľky č. 5, najviac projektov s príspevkom k HP RP sa realizovalo 

v Prešovskom kraji a to 59 projektov v celkovej  výške 236 942 885 EUR (EÚ zdroje), naj-

menej projektov sa realizovalo v Trnavskom kraji 26 projektov (celková výška zazmluvne-

ných prostriedkov 146 140 568 EUR) a v Nitrianskom kraji 25 projektov (celková výška za-

zmluvnených prostriedkov 137 271 559 EUR). Projekty OP ŢP nemajú priamy dopad na HP 

RP, nakoľko aktivity nie sú priamo orientované na rovnosť príleţitostí a zazmluvnené finanč-

né prostriedky nebudú v plnej výške vynaloţené na napĺňanie uvedeného cieľa. 

 
Implementácia 

Informovanosť ţiadateľov a prijímateľov o HP RP je zabezpečené viacerými spôsobmi. RO 

informuje o HP RP prostredníctvom internetovej stránky RO, na ktorej sú zverejnené infor-

mácie o HP RP spolu s Príručkou uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príleţitostí v 

štrukturálnych fondoch. Zároveň je v texte uvedené internetové prepojenie priamo na stránku 

koordinátora HP RP. Informácie o HP RP sú tieţ súčasťou príručky pre ţiadateľa 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 od-

borných hodnotiteľov, zároveň majú v rámci manuálu pre hodnotiteľa v prílohe č. 1 k dispo-

zícii samostatnú kapitolu, ktorá sa venuje HP RP.   



 

3.9 Realizácia HP RP v OP Technická pomoc 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2013 
 
Tabuľka 68 Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni prioritných osí k 31.12.2013 

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 

57 22 44 681 913,59 15 703 643,38 

2. Finančné riadenie, kon-

trola, audit a posilňovanie 

administratívnych kapacít v 

týchto oblastiach 

51 16 31 409 318099 18 484 426,25 

Spolu 108 38 76 091 232,58 34 188 069,63 
Zdroj: RO OP TP 

* V procese schvaľovania bola k uvedenému termínu 1 ŢoNFP v sume  150 000,- Eur. 

 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP  

Tab. č. 69 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP TP k 31.12.2013  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkom 

Počet zamest-

nancov, kto-

rých platy sú 

hradené z TA 

(priemerný 

počet) 

 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

35 (z 

toho 

ţeny 

= 29, 

muţi 

= 6)  

85(z 

toho 

ţeny 

= 53, 

muţi 

= 32) 

136(z 

toho 

ţeny = 

79, 

muţi = 

57) 

117(z 

toho 

ţeny 

= 64, 

muţi 

= 53) 

133*

*(z 

toho 

ţeny 

= 

74** 

muţi 

= 

59**) 

143 

**(z 

toho 

ţeny 

= 

81** 

muţi 

= 

62**) 

143 

**(z 

toho 

ţeny 

= 

77** 

muţi 

= 

66**) 

NA NA 143 **(z 

toho 

ţeny = 

77** 

muţi = 

66**) 

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 2014 2015 cel-

kom 

Počet zamest-

nancov, kto-

rých platy sú 

hradené z TP 

(priemerný 

počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

160(z 

toho 

ţeny = 

100, 

muţi = 

60) 

215(z 

toho 

ţeny 

= 

140, 

muţi 

= 75) 

238(z 

toho 

ţeny 

= 

164, 

muţi 

= 74) 

183(z 

toho 

ţeny 

= 

125, 

muţi 

= 58) 

194*

* (z 

toho 

ţeny 

= 

134*

* 

muţi 

= 

60**) 

236    

(z 

toho 

ţeny 

= 

162,3 

muţi 

= 

73,7) 

253    

(z 

toho 

ţeny 

= 174 

muţi 

= 79) 

NA NA 253    

(z toho 

ţeny = 

174 

muţi = 

79) 

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 celkom 

Počet novovy- Dosiahnu- 10 11 4 NA NA NA NA NA NA 25 



 

tvorených pra-

covných miest 

obsadených 

muţmi 

tý výsle-

dok 

Cieľ 15 14 1 15 NA NA 2 NA NA 47 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkom 

Počet novovy-

tvorených pra-

covných miest 

obsadených 

muţmi 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

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 celkom 

Počet novovy-

tvorených pra-

covných miest 

obsadených 

ţenami 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

24 22 6 1 1 1 NA NA NA 55 

Cieľ 25 25 1 26 1 1 2 NA NA 81 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkom 

Počet novovy-

tvorených pra-

covných miest 

obsadených 

ţenami 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

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 celkom 

Počet ţien vyu-

ţívajúcich vý-

sledky projektu 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

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 celkom 

Počet zamest-

nancov ktorí 

vyuţívajú vý-

sledky projektu 

po ukončení 

jeho realizácie 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

NA 29 39 71 107 269 NA NA NA 515 

Cieľ NA 60 60 75 50 275 325 200 200 1245 

Zdroj: ITMS 

 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

Tab. č.70 Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS III 

Počet zazmluv-

nených projek-

tov celkovo 

Celková výška 

zazmluvnených 

prostriedkov v € 

(EU zdroje) * 

Počet zazmluv-

nených projektov 

s príspevkom HP 

RP 

Výška zazmluvne-

ných prostriedkov 

v € s príspevkom 

HP RP (EU zdro-

je) 

% zazmluvnenia k 

HP RP z celkového 

objemu zazmluv-

nených prostried-

kov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský - - - - - 

Trnavský - - - - - 

Trenčiansky - - - - - 

Nitriansky - - - - - 

Ţilinský - - - - - 

Banskobystrický - - - - - 

Prešovský - - - - - 

Košický - - - - - 

Projekty nezarade-

né do NUTS III 

123 108 177 259,95 47 34 810 544,89 0,32 

Spolu 123 108 177 259,95 47      34 810 544,89 0,32 
Zdroj: ITMS a RO OP TP 



 

* Do počtu a výšky zazmluvnených projektov  nie sú započítané mimoriadne ukončené pro-

jekty.   V rámci OP TP sa realizujú len projekty nezaradené do NUTS III. 

 

Interná analýza implementácie HP RP v danom OP  
Všetky uvedené sumy sú uţ očistené od nezrovnalosti vzniknuté počas implementácie OP TP 

v  PO 2007-2013. 

Z celkovej hodnoty ukazovateľa pripadá na koordinátora HP RP vykonať spolu 9 hodnotení.  

Do konca roku 2013 boli vykonané 4 hodnotenia, analýzy, štúdie v rámci uţ ukončeného pro-

jektu „Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí v 

ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“. V sledovanom období bol pripravovaný  nový 

projekt s názvom „Hodnotenie uplatňovania HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007 – 

2013“, v rámci ktorého sa predpokladá vykonanie ešte 5 hodnotení v priebehu rokov 2014 

a 2015. 
 

3.10 Realizácia HP RP v OP Informatizácia spoločnosti  

 

Dosiahnutie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí v OP a analýza do-
siahnutého pokroku 
 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12. roku 2013  
 

Tabuľka č. 71 Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí na úrovni 

OPIS a prioritných osí k 31. 12. roku 2013 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov PO 

Počet 

projektov 

celkovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP 

RP 

Objem finančných pro-

striedkov projektov 

celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných pro-

striedkov projektov 

s príspevkom k HP RP v 

€ (zdroje EÚ) 

Prioritná os 1 50 50 721 550 536,56 721 550 536,56 

Prioritná os 2 18 18 148 366 016,24 148 366 016,24 

Prioritná 3 1 1 11 197 373,18 11 197 373,18 

Spolu za OPIS 69 69 881 113 925,98 881 113 925,98 

 
Zdroj: VS OPIS 2013 a Informácia o príspevku HP RP k OPIS  2013 

 

V sledovanom období OPIS prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníc-

tvom 69 zazmluvnených projektov (nárast oproti roku 2012 o 26 projektov, cca o 60%) 

v hodnote 881 113 925,98 EUR (EÚ zdroje, nárast o 50%) v rámci všetkých relevantných 

prioritných osí. Z celkového počtu projektov prispievalo k HP RP 100% projektov t.z. ţe ako 

v jedinom operačnom programe deklarujú všetky projekty príspevok  k rovnosti príleţitostí. 

Najviac projektov sa realizovalo v prioritnej osi 1 zameranej na  elektronizáciu verejnej sprá-

vy a rozvoj elektronizácie sluţieb s cieľom sprístupniť ich všetkým občanom a občiankam, 

a to 50 (nárast počtu oproti roku 2012 o 16)  v hodnote 721 550 536,56 Eur. 18 projektov bolo 

realizovaných v rámci prioritnej osi 2 zameranej na podporu rozvoja pamäťových 

a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry (nárast oproti roku 2012 o 9 pro-

jektov) v hodnote  148 366 016,24 Eur. Najmenej, 1 projekt sa realizuje v rámci prioritnej osi 



 

3 zameranej na sprístupnenie širokopásmovej prístupnosti k internetu pre všetkých v hodnote 

11 197 373,18 Eur.  
  

 
Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 

Tabuľka č. 72 Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP  na úrovni OPIS  k 31. 12. roku 2013 podľa NSRR 

A OP  

Ukazovatele 200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

201
5 

Spo-
lu 

Komentár 

Počet projek-

tov s príspev-

kom 

k rovnosti 

príleţitostí 

(počet) - vý-

stup 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 10 27 23 43 69* N/A N/A 69* 
* 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 príle-

ţitostí (mil. €) 

- výstup 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 
171,3

6 
405,9

9 
277,6

3 
588,

8 
881,

1 
N/A N/A 

881,
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 

 

Počet zavede-

ných elektro-

nických slu-

ţieb pre zdra-

votne postih-

nuté osoby a 

ďalšie znevý-

hodnené sku-

piny (počet) - 

výstup 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 18 75 N/A N/A 75 
 

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 ţien 

vyuţívajúcich 

výsledky 

projektu (po-

čet) - výsledok 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Počet 
riadne 
ukonče-
ných 
projektov: 
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 

 

Počet muţov 

vyuţívajúcich 

výsledky 

projektu (po-

čet) - výsledok 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Počet 
riadne 
ukonče-
ných 
projektov: 
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 

 

Počet znevý-

hodnených 

osôb vyuţíva-

júcich výsled-

ky projektu 

(počet) - vý-

sledok 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Počet 
riadne 
ukonče-
ných 
projektov: 
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 

 

Počet vytvore-

ných pracov-

ných miest 

obsadených 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 55 103 N/A N/A 103 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 663 663 663 



 

muţmi (počet) 

- výsledok 
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 

ţenami (počet) 

- výsledok 

Dosiahnu-
tý výsle-
dok 

0 0 0 0 0 42 87 N/A N/A 87 
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 979 979 979 

Východi-
sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: VS OPIS 2013 a Informácia o príspevku k OPIS k HP RP za rok  2013 

 

OPIS má prispievať k špecifickým cieľom HP RP, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti v oblasti 

vytárania nových pracovných miest pre ţeny špecificky v informačných technológiách 

a dostupnosti elektronických sluţieb verejnej správy osôb, najmä pre ţenys rodinnými povin-

nosti, ktoré tieto sluţby na úradoch dominante riešia. Takisto má rieši dostupnosť a inkluzív-

nosť elektronických sluţieb pre zdravotne znevýhodnených občanov, ako aj seniorov, ktoré 

ich musia mať prispôsobené pre svoje potreby v závislosti od typu postihnutia (najmä zrakovo 

a sluchovo postihnutí/té). Tieţ rieši dostupnosť internetu aj vo vidieckych oblastiach a pre 

seniorov.  

V sledovanom období OPIS prispieval k napĺňaniu špecifických cieľov HP RP prostredníc-

tvom 69 zazmluvnených projektov v hodnote 881 113 925,98 EUR (EÚ zdroje). Všetky pro-

jekty deklarujú príspevok k HP RP.  

V rámci projektov boli vytvorené nové pracovné miesta pre 87 ţien  (oproti roku 2012 nárast 

o 45 osôb) a 103 pracovných miest pre muţov (nárast o 48 osôb). Podiel ţien na vytvorených 

miestach je menší, a to 45,7%.   

V rámci projektov bolo zavedených  75 elektronických sluţieb pre zdravotne postihnuté oso-

by a ďalšie znevýhodnené skupiny.  Ukazovatele výsledku počet znevýhodnených  skupín 

vyuţívajúcich výsledky projektu, počet ţien vyuţívajúcich výsledky projektu a počet muţov 

vyuţívajúcich výsledky projektu sa nenapĺňajú, sú dlhodobo nulové.  
 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 

V tabuľke č. 73 je uvedené napĺňanie ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OPIS k 31.12.2013.  

 
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 

sluţieb dostup-

ných on-line 

(počet) 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 31 67 124 N/A N/A 124 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 709 709 709 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Počet projektov 

(počet) - core 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 10 26 23 34 50 N/A N/A 50 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 73 73 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Počet vytvore-

ných pracovných 

miest obsadených 

muţmi (počet) – 

výsledok/core 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 515 515 515 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 



 

Počet vytvore-

ných pracovných 

miest obsadených 

ţenami (počet) – 

výsledok/core 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

1 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 773 773 773 

Východi-

sko 
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 

sluţieb dostup-

ných v kultúre 

(počet) - výstup 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 
0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

0 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 5 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 

(počet) - core 
Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 9 18 N/A N/A 18 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 16 

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 obsadených 

muţmi (počet) – 

výsledok/core 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 55 103 N/A N/A 103 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 83 83 83 

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 obsadených 

ţenami (počet) – 

výsledok/core 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 

0 0 0 0 0 42 87 N/A N/A 87 

Počet 

riadne 

ukonče-

ných 

projektov: 

0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 90 

Východi-

sko 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 zdokumen-

tovaných v rámci 

PID (počet) 

výstup 

Dosiahnu-

tý výsle-

dok 
N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 667 667 667 

Východi-

sko 
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) 

výsledok 

Dosiahnutý 

výsledok N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 190 190 190 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: VS OPIS 2013 a Informácia o príspevku k OPIS k HP RP za rok  2013 

 

 

 



 

Prioritná os 1  

Na úrovni prioritnej osi 1 zameranej na  Elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronizácie 

sluţieb sa realizovalo 50 projektov (nárast počtu oproti roku 2012 o 16)  v hodnote 

721 550 536,56 Eur.  

V rámci prioritnej osi neboli doteraz vytvorené pracovné miesta. Ako výsledkový sa tu uvá-

dza počet zavedených elektronických sluţieb dostupných online v počte 124, nie je však uve-

dené, 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 18 projektov (nárast oproti roku 2012 

o 9 projektov) v hodnote  148 366 016,24 Eur.  

V rámci projektov boli vytvorené nové pracovné miesta pre 87 ţien  (oproti roku 2012 nárast 

o 45 osôb) a 103 pracovných miest pre muţov (nárast o 48 osôb). Podiel ţien na vytvorených 

miestach je menší, a to 45,7%.  

Vytvorených bolo aj 5 online elektronických sluţieb v kultúre, nie je však uvedené koľko 

z nich je dostupných aj pre znevýhodnené skupiny.   

 

Prioritná os 3 
V rámci prioritnej osi 3 zameranej na sprístupnenie širokopásmovej prístupnosti k internetu 

pre všetkých  sa realizuje 1 projekt v hodnote 11 197 373,18 Eur. Merateľné ukazovatele sú 

nulové, vyuţívanie zo strany znevýhodnených skupín nie je uvedené.  
 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 
 

Tabuľka č. 74 Stav zazmluvnenia na úrovni OPIS podľa NUTS III k 31. 12.2013 

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 zazmluv-
nených pro-
striedkov v € 

s príspevkom k 
HP RP (EU zdro-

je) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 

z celkového ob-
jemu zazmluvne-

ných 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 1 3 824 232,49 1 3 824 232,49 100 % 

Žilinský 1 3 649 899,63 1 3 649 899,63 100 % 

Banskobystric-
ký 

1 3 798 484,08  1 3 798 484,08 100 % 

Prešovský 1 3 844 056,58 1 3 844 056,58 100 % 

Košický 1 3 799 116,97 1 3 799 116,97 100 % 

Projekty neza-
radené do 
NUTS III  

63 858 373 808,48 63 858 373 808,48 100 % 

Spolu 69 881 113 925,98 69 881 113 925,98 100 % 
Zdroj:  Výročná správa OPIS 2013 a Informácia o príspevku OPIS  k HP RP 2013  

 

Tabuľka č. 8 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 31.12.2013. Najviac projektov má nadregionálny charakter, 



 

ide väčšinou o národné projekty, pretoţe OPIS sa zameriava na budovanie informačnej infra-

štruktúry, ktorá je na celom Slovensku.  Okrem Trenčianskeho kraja, sa v ďalších krajoch 

realizuje po 1 projekte.   

 
Interné hodnotenie  analýza  implementácie HP RP v danom OP  
  
Príspevok OPIS k plneniu špecifických cieľov HP RP podľa SKI HP RP - analýza  
  

Pozitívom je, ţe všetky projekty prispievajú k rovnosti príleţitostí. Negatívom je, ţe 

z ukazovateľov sa nedá zistiť ako. Problémom je  najmä nenapĺňanie ukazovateľov výsledku, 

a to počet znevýhodnených  skupín vyuţívajúcich výsledky projektu, počet ţien vyuţívajú-

cich výsledky projektu a počet muţov vyuţívajúcich výsledky projektu. Nie je teda moţné 

zistiť, či došlo k zlepšeniu dostupnosti  elektronických sluţieb a internetu u týchto skupín.  

Napriek tomu, ţe v cieľových hodnotách pri vytvorených pracovných miestach prevládajú 

ţeny, v realite ich bolo pre ne vytvorených menej  miest ako pre muţov, a to cca 45%. Keďţe 

informačné technológie sú patria do oblasti vedy a techniky, kde podiel ţien absolventiek na 

vysokých školách je 26% môţe byť práve nedostatok ţien výsledkom tohto rozdielu. Na dru-

hej strane nie je jasné ako projekty prispievajú k motivácii ţien pracovať v oblasti informač-

ných technológií.  

Pozitívom je ţe  bolo zavedených  75 elektronických sluţieb pre zdravotne postihnuté osoby a 

ďalšie znevýhodnené skupiny.  K dispozícii však nie sú informácie o aké konkrétne znevý-

hodnené skupiny ide. Podľa prioritných osí sa tento ukazovať nesleduje, RO OP v informácii 

o príspevku uvádza ukazovatele, ktoré neboli schválené koordinátorom HP RP ako napr. po-

čet elektronických sluţieb (online) z čoho sa nedá odvodiť príspevok pre znevýhodnené sku-

piny. Napriek tomu v sledovanom období priebeţne prebiehalo overovanie súladu merateľ-

ných ukazovateľov HP RP pred vyhlásením výzvy v rámci relevantných OP. Taktieţ bola v 

sledovanom období vykonávaná kontrola výziev a písomných vyzvaní národných projektov 

vyhlasovaných RO OP.  
 

Tabuľka č. 75 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 realizácie pro-
jektu: 

01.09.2011 – 30.09.2014 

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 ukazovateľov 
kumulatívne od začiatku 
programového obdobia: 

Hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov k 31.12.2013 

 
Hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov k 31.12.2013 

 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 
v roku  
2010 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2013 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2014 

V
ýs

le
do

k 

Počet nových 
a/alebo technicky 
zhodnotených 
objektov 

počet 0 1 1 

Počet nových a 
/alebo technicky 
zhodnotených 
zariadení 

počet 0 51 106 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb dostupných 
on-line 

počet 0 0 1 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 
v roku  
2010 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2013 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2019 

D
op

ad
 

Počet novovytvore-
ných pracovných 
miest 

počet 0 8 8 

Počet novovytvore-
ných pracovných 
miest obsadených 
mužmi 

počet 0 5 4 

Počet novovytvore-
ných pracovných 
miest obsadených 
ženami 

počet 0 3 4 

Počet obcí 
s osídlením MRK, 
ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 0 0 20 

 
Tabuľka č. 76 

Názov projektu: Digitálna knižnica a digitálny archív 
 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív je masová digita-
lizácia obsahu knižničných fondov a archívnych fondov a ochrana nosičov informácií 
(papiera) pred nevyhnutnou degradáciou. Cieľom projektu je tiež vybudovanie funkčnej 
infraštruktúry pre digitalizačné centrum a konzervačné centrum s technológiami a praco-
viskami 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 realizácie projektu: 01.04.2012 – 30.09.2015 

Aktivity: Implementácia projektu intenzívne pokračovala počas celého roku 2013.  
SNK prijala do pracovného pomeru v súvislosti s realizáciou projektu nových zamestnan-
cov, bolo vybudované Dátové cetrum, 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 495 408 kultúrnych objektov.  

Rozpočet v €: 41 541 111,02 € 

Plnenie ukazovateľov kumulatívne 
od začiatku programového obdo-
bia: 

Hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov k 31.12.2013 

 
Hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov k 31.12.2013 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 
hodnota 2011 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2013 

Plánovaná 
hodnota 

v roku 2020 

D
op

ad
 

Počet novovytvore-
ných pracovných 
miest 

počet 0 91 73 

Počet novovytvore-
ných pracovných 
miest obsadených 
mužmi 

počet 0 47 36 

Počet novovytvore-
ných pracovných 
miest obsadených 
ženami 

počet 0 44 37 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 
hodnota 2011 

Dosiahnutá 
hodnota 
v roku 
2013 

Plánovaná 
hodnota 
v roku 
2015 

V
ýs

le
do

k 

Počet nových a/alebo 
technicky zhodnote-
ných objektov 

počet 0 0 1 

Počet vytvorených 
špecializovaných digi-
talizačných pracovísk 

počet 0 0 1 

Počet zdigitalizovaných 
objektov (obrazy, 
textové dokumenty, 
zvukové záznamy, 
audiovizuálne zázna-
my, 3D objekty) 

počet 0 621 450 2 527 400 

 
 

 
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 ţiadne problémy spojené s im-

plementáciou HP RP. 

Problémy, ktoré deklaruje koordinátor HP RP sú:  

 Nenapĺňanie hodnôt viacerých ukazovateľov  

 Nesúlad uvádzaných ukazovateľov podľa prioritných osí so SKI HP RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.11 Realizácia HP RP v OP Bratislavský kraj  

 

Analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleži-
tostí na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2013 
 
Tabuľka 77  Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni OPBK 
a prioritných osí k 31.12.2013 

 

Názov prio-

ritnej osi 

Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 

prostriedkov projek-

tov celkovo v EUR 

(zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov pro-

jektov s príspevkom 

k HP RP v EUR 

(zdroje EÚ) 

1.Infraštruktúra 80 48 36 674 269,09 16 344 880,29 

2.Vedomostná 

ekonomika 
238 40 34 560 144,94 10 346 128,88 

Spolu  318* 88 71 234 414,03  26 691 009,17 

 

 

K 31. 12. 2013 bolo v rámci OP BK zazmluvnených 88 projektov s príspevkom k HP RP 

(27 % z celkového počtu) v celkovej hodnote 26 691 009,17 EUR (37,46 % z celkového ob-

jemu prostriedkov).  

 

Podiel projektov s príspevkom k HP RP podľa jednotlivých prioritných osí v percentách 

z celkového počtu projektov je nasledovný:  

- prioritná os 1 Infraštruktúra: 60,00 % (t.j. podiel hodnoty projektov 44,56 %) 

- prioritná os 2 Vedomostná ekonomika: 16,80 % (t.j. podiel hodnoty projektov 29,93 %) 

 

Najväčší počet implementovaných projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej 

osi 1 Infraštruktúra, a to 48. Cieľom tejto osi zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlep-

šením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udrţateľného 

rozvoja.  

Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2013 nasledovný: 

 

Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 

67 zazmluvnených projektov v objeme 16 725 828,68  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 48 projektov  v objeme 16 344 880,29  EUR z ERDF. 

 25 projektov v realizácii v objeme 10 068 470,49 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 24 projektov v objeme 7 068 470,29 EUR z ERDF 

 42 ukončených projektov v objeme 15 553 290,73  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 

k HP RP 24 projektov v objeme 9 276 410,00  z ERDF 

  

Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 

13 zazmluvnených projektov v objeme 10 902 251,69 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 

k RP 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 

 10 projektov v realizácii v objeme 8 303 136,83  EUR z ERDF,  

 3 projekty ukončené v objeme 2 571 744,79  EUR z ERDF 

 

Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 

80 zazmluvnených projektov v objeme 27 628 080,37 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 

k RP 48 projektov  v objeme 16 344 880,29 EUR z ERDF. 



 

 35 projektov v realizácii v objeme 18 371 607,32  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 

k RP 24 projektov v objeme 7 068 470,29 EUR z ERDF  

 45 ukončených projektov v objeme 18 125 035,52  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 

k RP 24 projektov v objeme 9 276 410,00 EUR z ERDF. 

 

V rámci prioritnej osi č. 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora konkurencies-

chopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným 

technológiám najmä v oblasti MSP, bolo úspešne implementovaných 40 projektov 

s príspevkom k HP RP.  

 

Stav projektov v rámci opatrenia 2.1: 

155 zazmluvnených projektov v objeme 22 404 213,46 EUR z ERDF,  z toho s príspevkom k 

HP RP 5 projektov v objeme  658 623,10 EUR z ERDF 

 25 projektov v realizácii v objeme 6 214 166,45 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF  

 130 ukončených projektov v objeme 16 142 801,63 EUR z ERDF, z toho 

s príspevkom k HP RP 5 projektov v objeme  658 623,10 EUR z ERDF  

 

Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 

83 zazmluvnených projektov v objeme 12 155 931,48 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 35 projektov v objeme 11 658 673,63 EUR z ERDF  

 24 projektov v realizácii v objeme 9 132 296,03 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 13 projektov v objeme 10 148 920,84 EUR z ERDF 

 59 projektov ukončených v objeme 2 999 520,42  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 

k HP RP 22 projektov v objeme 1 509 752,79 EUR z ERDF  

 

Stav projektov v rámci prioritnej osi 2: 

238 zazmluvnených projektov v objeme 34 560 144,94 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 40 projektov v objeme 12 317 296,73 EUR z ERDF, 

 49 projektov v realizácii v objeme v objeme 15 346 462,48 EUR z ERDF, z toho 

s príspevkom k HP RP 13 projektov v objeme  10 148 920,84 EUR z ERDF 

189 ukončených projektov v objeme 19 142 322,05 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 

HP RP 27 projektov v objeme 2 168 375,89 EUR z ERDF. 

 

Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP 
 

Tabuľka 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2013 podľa NSRR 

Ukazovatele 2007 200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

Spolu Komen-

tár 

počet 

projektov 

s príspev-

kom k 

rovnosti 

príleţitostí 

(počet) 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 9 41 57 53 88 N/A N/A 88 

 

 

Cieľ 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 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

hodnota 

projektov 

s príspev-

kom k 

rovnosti 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 

1 559 

966,9

6 

10 28

3 028,

30 

12 46

8 556,

40 

11 58

0 710,

61 

26 69

1 009,

17 

N/A N/A 

26 

691 

009,1

7 

 



 

príleţitostí  

(zdroje 

EÚ-EUR) 

Cieľ  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 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

Počet 

novovy-

tvorených 

pracov-

ných miest 

- počet 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 9 9 19 69 136 N/A N/A 136 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 

Vý-

chodi-

sko 

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 

muţ-

mi(počet) 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 8 8 12 44 91 N/A N/A 91 

S rele-

vanciou 

k HP 

RP je 

dosiah-

nutá 

hodnota 

19. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Vý-

chodi-

sko 

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 

ţenami  

(počet) 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 1 1 7 25 45 N/A N/A 45 
S rele-

vanciou 

k HP 

RP je 

dosiah-

nutá 

hodnota 

13. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Vý-

chodi-

sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet 

bezbarié-

rových 

prístupov 

a opatrení 

na uľah-

čenie 

orientácie   

(počet) 

Do-

siahnu-

tý 

výsle-

dok 

0 0 2 170 78 412 429 N/A N/A 429 

Za 

ukonče-

né 

projekty 

je do-

siahnutá 

hodnota 

408 bez 

ohľadu 

na 

dekla-

rovanie 

relevan-

cie. 

S releva

nciou k 

HP RP 

je do-

siahnutá 

hodnota 

409. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 

Vý-

chodi-

sko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

 

Cieľom všeobecného princípu rovnosti príleţitostí v rámci OPBK je zabezpečiť rovnaké za-

obchádzanie pre kaţdého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo 

etnický pôvod, náboţenstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.  

 



 

Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky 

a zohľadňovanie špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny. 

 

Uplatňovanie rovnosti príleţitostí 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 

obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté 

osoby. 

 

V sledovanom období z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci OPBK 88 dekla-

rovalo príspevok k HP RP(oproti roku 2012 nárast o 35 projektov). Hodnota týchto projektov 

v sledovanom období vzrástla o 15 110 298,56 EUR  na 26 691 009,17 EUR zo zdrojov EÚ 

(t.j. o 130,49 %). 

K 31. 12. 2013 dosiahol ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest hodnotu 136 

miest, čo je len 68 % z plánovanej hodnoty. Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet miest 

o 67 miest, t.j. o 98,55 %) 

„Počet novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi“ dosiahol v roku 2013 hodno-

tu 91 miest (nárast oproti roku 2012 o 106,81 %, t.j. o 47 miest). Ukazovateľ „Počet novovy-

tvorených pracovných miest obsadených ţenami“ dosiahol hodnotu 45 miest (nárast oproti 

roku 2012 o 80,00 %, t.j. o 20 miest). Hodnoty oboch ukazovateľov zatiaľ nedosiahli pláno-

vané cieľové hodnoty. V prípade ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest 

obsadených muţmi“ – predstavuje jeho dosiahnutá hodnota 91 % (91) plánovanej cieľovej 

hodnoty (100), s relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 19 miest. V prípade ukazovateľa 

„Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ je to 45 % (45) plánovanej 

cieľovej hodnoty (100), s relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 13 miest. Pomer vytvo-

rených pracovných miest je 66,91 : 33,09 v prospech muţov. 

Ukazovateľ počtu bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie dosiahol 

v roku 2013 hodnotu 429, čo je nárast o 17 prístupov a opatrení oproti roku 2012 (nárast 

o 4,12 %). Dosiahnutá hodnota presahuje hodnotu cieľovú uţ o 399 jednotiek. 

 

 Analýza plnenia fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP 
 

Tabuľka 79: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 k 31.12.2013 

 
Ukazovatele 200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Spo-

lu 

Komentár 

počet projektov 

zabezpečujú-

cich trvalú 

udrţateľnosť 

miest 

(počet)  

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 10 40 43 43 64 N/A N/A 64 

Dosiahnutý 

výsledok 

uvádza počet 

zazmluvne-

ných projek-

tov. 

S relevanciou 

k HP RP je 

dosiahnutá 

hodnota 0. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet bezba-

riérových 

prístupov a 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 2 172 78 412 429 N/A N/A 429 Za ukončené 

projekty je 

dosiahnutá Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 



 

opatrení na 

uľahčenie 

orientácie  

(počet) Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

hodnota 408 

bez ohľadu na 

deklarovanie 

relevancie. 

S relevanciou 

k HP RP je 

dosiahnutá 

hodnota 392. 

Zdroj: RO OPBK 

 

V sledovanom období bol v rámci prioritnej osi 1 vykazovaný ukazovateľ počtu projektov 

zabezpečujúcich trvalú udrţateľnosť miest, a to v počtu 64 (nárast o 21 projektov, t.j. 

48,83 %). Dosiahnutá hodnota tvorí 91,42 % z cieľovej hodnoty. S relevanciou k HP RP je 

hodnota ukazovateľa nulová. 

Ukazovateľ počtu bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie dosiahol 

v roku 2013 hodnotu 429, čo je nárast o 17 prístupov a opatrení oproti roku 2012 (nárast 

o 4,12 %). Dosiahnutá hodnota presahuje hodnotu cieľovú uţ o 399 jednotiek. S relevanciou 

k HP RP bola dosiahnutá hodnota 392, t.j. 91,37 % z celkovej dosiahnutej hodnoty. 

Ďalšie merateľné ukazovatele s relevanciou k HP RP sú nasledovné: 

 počet novovytvorených pracovných miest  - muţi: plánovaná hodnota z projektov – 6 

bez relevancie/5 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov -  5 bez relevancie/4 s 

relevanciou hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 počet novovytvorených pracovných miest - ţeny: plánovaná hodnota z projektov –  2 

bez relevancie/2 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov – 2/2, hodnoty sú z 

ukončených projektov) 

 

Pomer muţov a ţien na novovytvorených miestach v rámci projektov s príspevkom k HP RP 

je 67 : 33 v prospech muţov v prípade celkovej dosiahnutej hodnoty 6. 

V roku 2013 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 ţivotného prostredia, čím sa má dosiahnuť vyššia 

kvalita ţivota v sídlach Bratislavského kraja. Projekty prispievajú k napĺňaniu rovnosti príle-

ţitosti tým, ţe revitalizované verejné priestranstvá môţu vyuţívať ako muţi tak aj ţeny, bez 

ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, národný alebo sociálny pô-

vod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, vek, zdravotné postihnutie. 

V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti príleţitosti aj budovaním bez-

bariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, slabozrakých, občanov s obmedzenou mobilitou. 

K rovnosti príleţitosti sa prispieva tieţ  prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, 

ktoré sa vytvárajú napr. za účelom zabezpečenia údrţby zrekonštruovaných priestorov. 

 

Tabuľka 80: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 k 31.12.2013 

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 N/A N/A 11 

S relevanciou 

k HP RP je 

dosiahnutá 

hodnota 3. Za 

ukončené 

projekty 

a projekty 

v realizácii je 

dosiahnutá 

hodnota 10. 

Ak je ţiadateľ 

začínajúcim 

podnikate-

ľom, je po-

vinný vyplniť 

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 



 

tento ukazo-

vateľ. 

 

             

počet zavede-

ných elektro-

nických slu-

ţieb dostup-

ných on-line 

(počet)  

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 0 0 19 67 N/A N/A 67 

S relevanciou 

k HP RP je 

dosiahnutá 

hodnota 25 za 

ukončené 

projekty. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

Východi-

sko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

počet zavede-

ných elektro-

nických slu-

ţieb (počet) 

Dosiahnutý 

výsledok 
0 0 0 17 33 140 203 N/A N/A 203 

S relevanciou 

HP RP je 

dosiahnutá 

hodnota 108  

za ukončené 

projekty 

a projekty 

v realizácii. 

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 OPBK 

 

V rámci prioritnej osi 2 OP BK boli sledované merateľné ukazovatele s relevanciou k HP RP 

nasledovné: 

 

 Počet novovytvorených pracovných miest  - muţi: plánovaná hodnota z projektov – 

153/33 (dosiahnutá hodnota z projektov – 84 /15, hodnoty sú z ukončených projektov) 

 Počet novovytvorených pracovných miest - ţeny: plánovaná hodnota z projektov – 70 

/23 (dosiahnutá hodnota z projektov  - 43 /11, hodnoty sú z ukončených projektov) 

Pomer muţov a ţien na novovytvorených pracovných miestach je v prípade dosiahnutých 

hodnôt projektov s príspevkom k HP RP je 46,87 : 53,13 v prospech muţov. 

 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 sluţieb: plánovaná hodnota z projektov – 255/137 

(dosiahnutá hodnota z projektov -  203 /108  projektov v realizácii a ukončených, 

hodnoty z ukončených projektov – 176 /127) 

 Počet zavedených elektronických sluţieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z 

projektov – 104 /36 (dosiahnutá hodnota z projektov – 67 /25 projekty v realizácii a 

ukončené, hodnoty z ukončených projektov – 49 /17) 

 

V roku 2013 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie 

a technologické transfery, pričom tieto projekty sú uvádzané do praxe tak, ţe nerozlišujú me-

dzi pohlaviami, medzi vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou 

zamestnancov. Podporované projekty zabezpečujú vytváranie rovnakého priestoru pre profe-

sionálne uplatnenie kaţdému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest, kde musí byť za-

chovaný antidiskriminačný princíp. 

 

Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti prispievajú k zlepšeniu 

rovnosti príleţitostí, pretoţe elektronické sluţby budú vyuţívať zamestnanci a okolie firiem 

bez rozdielu etnickej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príleţitostí 

a nediskriminácie. Podporované projekty prispievajú k rovnosti príleţitosti zabezpečením 

dostupnosti verejných sluţieb, nakoľko sa dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejných 

sluţbám aj pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotné postih-

nuté osoby. Podporou zavádzania nových informačno-komunikačné technológií, obstaraných 

prostredníctvom projektov sa zároveň zabezpečuje ich  vyuţívanie rovnako všetkými zamest-

nancami spoločností, muţmi aj ţenami, čím sa dodrţiava princíp nediskriminácie. 



 

Analýza počtu projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí v rámci 
OP na úrovni NUTS III (samosprávnych krajov) 

 

Tabuľka č. 81: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31. 12. 2013 

 

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 318* 71 234 414,03 88 26 691 009,17 37,47 

Trnavský –- –- –- –- –- 

Trenčiansky –- –- –- –- –- 

Nitriansky –- –- –- –- –- 

Ţilinský –- –- –- –- –- 

Banskobystrický –- –- –- –- –- 

Prešovský –- –- –- –- –- 

Košický –- –- –- –- –- 

Projekty nezara-

dené do NUTS 

III 

     

Spolu 318* 71 234 414,03 88 26 691 009,17 37,47 

 

V rámci OP BK bolo k 31.12.2013 zazmluvnených 318 projektov v celkovej výške za EU 

zdroje 71 234 414,03 EUR, z ktorých 88 (27,67%) projektov deklarovalo príspevok k HP RP. 

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU pre projekty s príspevkom k HP RP predstavu-

je za EU zdroje sumu 26 691 009,17 EUR, čo je 37,47 % zazmluvnených prostriedkov pre 

projekty s príspevkom k HP RP ku celkovému  objemu  zazmluvnených  prostriedkov za OP 

BK. 

 

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 prí-

nos pre všetky skupiny obyvateľstva SR. Aktivity v rámci rodovej rovnosti sa riadia princí-

pom antidiskriminácie, a nevyuţívajú dočasná vyrovnávacia opatrenia, ako môţu byť vníma-

né niektoré aktivity v rámci OP, aby bola narovnaná spoločenská nerovnosť. Výsledky do-

siahnuté realizáciou majú vplyv na regionálnu 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 viero-

vyznanie. 

 

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 zamest-

nanosti 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 OP BK bolo vytvorených celkom 429 (s relevanciou k HP RP 409) opatrení na zlep-

šenie bezbariérového prístupu a uľahčenie orientácie.  

V rámci prioritnej osi 2 bolo zavedených 203 (108 s relevanciou k HP RP) elektronických 

sluţieb a 67 (25 s relevanciou k HP RP) on-line sluţieb, ktoré zohľadňujú aj potreby inak 

znevýhodnených skupín. 

Podpora a posilnenie sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodne-

nými osobami je realizovaná najmä v rámci OP ZaSI. 

 

e) Inovačné činnosti vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenie a plné uplat-
ňovanie 
Špecifickým cieľom Prioritnej osi 2 OP BK je zvýšenie inovácií v podnikateľskej sfére a 

podpora zavádzania progresívnych technológií, čím sa má zabezpečiť dlhodobá konkuren-

cieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity. K tomuto cieľu výraznou mierou prispieva-

jú projekty zamerané na zavádzanie  a vyuţívanie progresívnych technológií v MSP v rámci 

opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery. Najväčší záujem je o projekty zamerané na 

zníţenie 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 konku-

rencieschopnosť MSP a rast ich produktivity, čím sa zároveň posilňuje konkurenčná schop-

nosť regiónu. 

 

f) Nadnárodné a/alebo medziregionálne akcie 
OP BK nijakým výrazným spôsobom nepodporuje nadnárodné alebo medziregionálne akcie. 

Sústredí sa na lokálne aktivity v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Interná analýza implementácie HP RP v danom OP 
Za sledované obdobie v rámci OP BK narástol počet projektov s príspevkom k HP RP (o 

66 %) a aj ich hodnota (o 130 %), čo je pozitívne. Z ukazovateľov však nie je úplne zrejmé, 

ako projekty konkrétne a v akom rozsahu prispievajú k HP RP. Ukazovatele sú rodovo citli-

vým spôsobom nastavené iba u počtu novovytvorených miest, kde je pomer ţien a muţov 

66,9 : 33,1 v prospech muţov. Z ukazovateľov uţ ale nevyplýva, či obsadené miesta kopírujú 

horizontálnu a vertikálnu zamestnaneckú segregáciu medzi ţenami a muţmi, ktorá je v rámci 

Bratislavského samosprávneho kraja preukázateľná, alebo nie (segregácia povolaní súvisí 

s výškou odmeňovania). Obecne je moţné konštatovať, OP BK 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 moţné hodnotiť 

komplexnejší prínos projektov k HP RP. Vzhľadom na nastavenie ukazovateľov preto nie je 

moţné sledovať ani to, prečo je pomer muţov a ţien na obsadených novovytvorených pra-

covných miestach taký, aký je. 

OP BK vykazuje výsledky so zreteľom na skupinu osôb s postihnutím (ukazovateľ bezbarié-

rových prístupov a opatrení) alebo výsledky s dosahom na osoby s iným znevýhodnením 

(ukazovateľ elektronických sluţieb a sluţieb dostupných on-line). Vynecháva však ďalšie 

relevantné skupiny, ako sú osoby znevýhodnené na pracovnom trhu z dôvodu veku (absolven-



 

ti/ky a osoby v preddôchodkovom veku), ţeny začínajúce podnikateľky a pod. Zároveň je 

dôleţité si uvedomiť, ţe aktivity napríklad na podporu mestskej hromadnej dopravy (bezba-

riérovej), obnovu zelených častí mesta Bratislavy alebo ochranu oblastí CHKO sú taktieţ ro-

dové, nakoľko majú vplyv na osoby s niţšou schopnosťou pohybu, ţeny, ktoré častejšie cestu-

jú mestskou verejnou dopravou či častejšie vyuţívajú zelené mestské priestranstvá, aby ako 

matky (v kontextu stereotypu ţeny opatrovateľky a muţa ţiviteľa rodiny) vytvorili dennú 

náplň pre deti. 

 
Informovanie a publicita 
V sledovanom období od 1.1.2013 do 31.12.2013 RO OPBK vyhlásil: 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 

vyhlásená dňa 22. apríla 2013, (kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 Informatizácia  spoločnosti, 

ktorá bola vyhlásená dňa 26. apríla 2013, (kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 

vyhlásená dňa 2. mája 2013, (kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO) 

 

V rámci kampane  „Desiata výzva“ bola vyhlásená jedna výzva, v rámci kampane „Jedenásta 

výzva“ bola vyhlásená jedna výzva a v rámci kampane „Dvanásta výzva“ bola vyhlásená jed-

na výzva. Hlavnou úlohou kampaní bolo upozorniť verejnosť a oprávnených ţiadateľov na 

moţnosť podávať ţiadosti o NFP v konkrétnom čase, v rámci konkrétneho OP, prioritnej osi, 

resp. opatrenia. 

 

Kampaň „Desiata výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 

Výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regene-

rácia sídiel (č. výzvy OPBK/2013/1.1/10) bola zverejnená dňa 22.4.2013 na internetových 

stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk. Výzva bola vyhlásená ako časovo 

ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 25.7.2013. 

 

Kampaň „Jedenásta výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 

Výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 

2.2 Informatizácia spoločnosti (č. výzvy OPBK/2013/2.2/11) bola zverejnená dňa 26.4.2013 

na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk.  Výzva boli vyhláse-

né ako časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 26.7.2013. 

 

Kampaň „Dvanásta výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 

Výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regene-

rácia sídiel (č. výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO) bola zverejnená dňa 2.5.2013 na interneto-

vých stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk.  Výzva boli vyhlásené ako časo-

vo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 2.10.2013. 

 

Dňa 11.6.2013 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam o rozmeroch ½ 

strany formátu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj in-

formoval o vyhlásení troch výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. 

 

Informovanie ţiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej 

priority Rovnosť príleţitostí je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizo-

vanej prostredníctvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informač-

nom 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, ţe OPBK svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizon-

tálnych priorít, informačný portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch 

horizontálnych prioritách Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-

2013. 

 

Informovanie ţiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej 

priority Rovnosť príleţitostí je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizo-

vanej prostredníctvom 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, ţe OPBK svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizon-

tálnych priorít, informačný portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch 

horizontálnych prioritách Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-

2013. 

Tabuľka č. 82 Príklady dobrej praxe 

opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 

názov projektu Obnova verejného priestranstva v obci Dubová 

prijímateľ pomoci Obec Dubová 

celkové oprávnené výdavky 385 632,62 EUR 

z toho EÚ zdroje (EFRR,ESF) 366 350,99 EUR 

stručný opis projektu 

Realizáciou projektu vznikla v centre obce Dubová revitalizovaná, atraktívna 

oddychová zóna s celoročným vyuţitím, ktorá slúţi všetkým demografickým 

skupinám obyvateľov ako aj návštevníkom obce. Navrhnutý projekt spĺňa kri-

téria bezbariérového prístupu a slúţi k zvyšovaniu kvality ţivota obyvateľov 

obce. Zastaraný chodník bol zrekonštruovaný a zladený s okolitými chodníkmi. 

Úpravy zelene dotvorili spoločný ráz a vzhľad územia, podporili oddychové 

moţnosti obyvateľov a návštevníkov obce a zjednotili nesúrodý obraz územia. 

Rekonštrukciou a dobudovaním verejného osvetlenia sa prispelo k väčšej bez-

pečnosti a vyuţiteľnosti záujmového územia. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie ucelenej, atraktívnej a plne funkčnej centrál-

nej zóny zameranej na rozvoj spoločenského ţivota a mimopracovných aktivít 

občanov a návštevníkov. 

popis príspevku k cieľom HP 

RP 

Predkladaný projekt prispieva k horizontálnej priorite zlepšenia rovnosti príle-

ţitostí a to prostredníctvom rozvoja kultúrneho, športového a spoločenského 

potenciálu obce a verejných priestranstiev. Vybudovaním oddychovej zóny sa 

zatraktívni prostredie obce pre všetky demografické skupiny ľudí, od detí aţ po 

starých ľudí, pričom projekt umoţňuje aj voľný prístup občanov k zariadeniu s 

bezbariérovým riešením. Objekt bude moţné vyuţívať celoročne, v závislosti 

od poveternostných podmienok pre občanov obce, tak aj návštevníkov a turis-

tov na oddych, hry a stretávanie sa. 

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 37 37 

Zdroj: RO OPBK 

 

 

 

 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/


 

4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 

Nerelevantné. 

 

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 prijí-

mateľ v rámci Operačného programu Technická pomoc Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR, len v rámci Prioritnej osi 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hod-

notenie, Opatrenia 1.2 Hodnotenie a štúdie a Opatrenie 1.3 Informovanosť a publicita. 

Koordinátor HP RP nebol oprávnený na čerpanie finančných prostriedkov z ostatných opatre-

ní OP TP, aj keď  stav administratívnych kapacít je stále hlboko poddimenzovaný a riadenie, 

implementácia a tým ďalšie aktivity strácajú účinnosť a efektívnosť. Refundácia miezd Koor-

dinátora HP RP nie je oprávneným výdavkom v rámci Operačného programu Technická po-

moc ani v rámci iného operačného programu a mzdy Koordinátora HP RP sú hradené zo štát-

neho rozpočtu SR. 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako koordinátorovi HP RP bola rozšírená 

oprávnenosť v Operačnom programe Technická pomoc v rámci Prioritnej osi 1 Príprava, ria-

denie, monitorovanie, hodnotenie, z Opatrenia 1.2 Hodnotenie a štúdie, aj na Opatrenie 1.3 

Informovanie a publicita.  

Koordinátor HP RP predloţil na OP TP v marci 2013 na schválenie projekt : „Implementácia 

horizontálnej priority rovnosť príleţitostí  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 interne presunuté do projektu Hodnotenie uplatňo-

vania 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 taktieţ priebeţné 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 

informácií na stránke www.gender.gov.sk. Ku koncu sledovaného obdobia boli uskutočnené 

práce na novom webovom sídle gender.gov.sk, kde má  horizontálna priorita rovnosť príleţi-

tostí osobitné miesto.  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vypracovala:        Schválila:  

Mgr. Dagmar Litterová     Ing. Oľga Pietruchová, M.A. 

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


 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 

 

 


