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I. Úvod 
 

Podpora základných práv a nediskriminácie v oblasti veku a zdravotného 
postihnutia tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudsko-právnych štandardov na medzinárodnej 
úrovni1. Premieta sa aj do základných pilierov Európskeho spoločenstva, ako aj do 
zákonodarstva a verejnej politiky Slovenskej republiky2. Za všetky3 spomeňme len 
zákon o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou (tzv. 
antidiskriminačný zákon) transponujúci okrem iného aj príslušné smernice EÚ,4 ktorý 
okrem iných dôvodov zakazuje diskrimináciu aj z dôvodu veku a zdravotného 
postihnutia v oblasti prístupu k zamestnaniu, odmeňovaniu, kariérnemu rastu, 
k vzdelaniu, k sociálnemu zabezpečeniu, k zdravotnej starostlivosti, ale aj k bývaniu 
a prístupu k tovarom a službám.5 Slovenská legislatíva, presnejšie novela 
Antidiskriminačného zákona z roku 2011 zaviedla možnosť realizovať dočasné 
vyrovnávacie opatrenia aj na základe veku a zdravotného postihnutia, v oblastiach, 
kde dochádza ku ekonomickému a inému znevýhodneniu. 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, vzdelávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť 
a služby (napr. podpora praxe mladých ľudí), c) smerujúce k vytváraniu rovnosti v 
prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu, a to najmä 
prostredníctvom cielených prípravných programov pre príslušníkov znevýhodnených 
skupín alebo prostredníctvom šírenia informácií o týchto programoch alebo o 
možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania 
(týka sa napr. dostupnosti infraštruktúry zdravotne postihnutých ľudí). 
 
Rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých ľudí 
Z medzinárodných dokumentov, ktoré sa dotýkajú ľudských práv osôb so zdravotným 
postihnutím je najdôležitejší Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím6. Jeho cieľom je „presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.“7 Podľa 
dohovoru sa medzi osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými 
telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v 

                                                 
1 Napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím,  
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho dodatkové protokoly dohovory Medzinárodnej 
organizácie práce atď.   
2 Napr. Ústava SR (zákon č. 460/1992 Zb) zaručuje základné ľudské práva všetkým bez ohľadu na vek…  
3 Anti-diskriminačné ustanovenia sa premietli aj do ďalších zákonov, ako napr. do Z ákonníka práce, zákona o štátnej službe, 
školského zákona a iné./ 
4 Par. 8a) § 5 ods. 2 bod c) zákona o rovnakom zaobchádzaní č.365/2004 Z.z. 
5 Zavádza tiež rôzne formy diskriminácie, ako napr. priama a nepriama diskriminácia, obťažovanie, neoprávnenený postih atď.  
6 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, dostupné na: http://www.vop.gov.sk/files/dohovor-osn-pravach-
osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf 
 
7 Tamtiež, článok 1 

http://www.vop.gov.sk/files/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
http://www.vop.gov.sk/files/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
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súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa 
do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. 
Na úrovni Rady Európy bolo v sledovanom období významné Odporúčanie 
Rec(2009)6 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o starnutí a zdravotnom 
postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v 
inkluzívnej spoločnosti.8 Dôležitý je aj  Akčný plán Rady Európy na presadzovanie 
práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti a 
zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 
2006-2015. Upravuje oblasti ako9: 
• účasť v politickom a verejnom živote (č. 1) a demokratických procesoch,  
• na to, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím plne integrovali do spoločnosti, 

majú byť schopní zúčastňovať sa na kultúrnom živote (č. 2),  
• prístup k informáciám a komunikáciám (č. 3),  
• rovnaký prístup ku vzdelávaniu (č.4),   
• zamestnanosť, poradenstvo a príprava k povolaniu (č. 5) spájaním 

antidiskriminačných opatrení a vyrovnávacích opatrení, 
• dostupné, bezbariérovo vytvorené prostredie (č. 6), 
• rozvoj a realizácia dostupnej dopravy (č. 7),  
• (č. 8) strategické politiky, ktoré podporujú prechod od inštitucionálnej starostlivosti 

k usporiadaniam založeným v spoločenstve siahajúcim od režimov nezávislého 
života k chránenému, podporenému životu v malých usporiadaniach, 

• zdravotne postihnutí ľudia, podobne ako ľudia bez zdravotného postihnutia, 
vyžadujú adekvátnu zdravotnú starostlivosť (č. 9) a majú mať rovnaký prístup ku 
kvalitným zdravotníckym službám, ktoré rešpektujú práva klientov, 

• realizovať komplexné rehabilitačné programy (č. 10), ktoré zahŕňajú široký výber 
dostupných služieb, a tam, kde je to vhodné, služieb založených na spoločenstve, 

• služby, ktoré poskytuje systém sociálnej ochrany (č. 11) - všade, kde je to možné, 
treba podporovať politiky, ktoré stimulujú prechod od odkázanosti na sociálnych 
dávkach k zamestnaniu a nezávislosti, 

• ľudia so zdravotným postihnutím majú mať prístup k právnemu systému za 
rovnakých podmienok ako ostatní občania, právna ochrana (č. 10) znamená 
prijímanie náležitých opatrení na odstránenie diskriminácie ľudí so zdravotným 
postihnutím, 

• spoločnosť má tiež povinnosť predchádzať aktom zlého zaobchádzania a násilia 
a chrániť ľudí pred nimi (č. 13), 

                                                 
8 Odporúčanie Rec(2009)6 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: 
udržateľné rámce,  ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v inkluzívnej spoločnosti. Dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-
sr/vybor-seniorov/rec20096.pdf  
9 Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti a zlepšenie 
kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 2006-2015. Dostupné na: 
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_p
rava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf  

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/rec20096.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/rec20096.pdf
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf
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• výskum a vývoj (č. 14), zhromažďovanie a analýza štatistických údajov - to všetko 
je veľmi dôležité pre vypracúvanie a realizáciu politík opierajúcich sa o 
vierohodné informácie a fakty, 

• zvyšovanie povedomia (č. 15) - treba zamerať činnosť na zmenu negatívnych 
postojov voči ľuďom so zdravotným postihnutím.  

Pozornosť by mala byť venovaná aj viacnásobne diskriminovaným skupinám: 
• Ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím 
• Ľudia so zdravotným postihnutím vyžadujúci vysoký stupeň podpory 
• Deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím  
• Starnutie ľudí  so zdravotným postihnutím  
• Ľudia so zdravotným postihnutím z prostredia menšín a migrantov. 

 
Na úrovni Európskej únie bola prijatá Európska stratégia pre oblasť zdravotného 

postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér10. Táto 
stratégia je zameraná na odstraňovanie bariér. Komisia identifikovala osem hlavných 
oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia: bezbariérovosť, zapojenie, rovnosť, 
zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sociálna ochrana, zdravie a externá 
činnosť. 

 
Legislatíva a prax v oblasti zdravotného postihnutia na Slovensku 

Definícia zdravotného postihnutia na účely slovenskej antidiskriminačnej 
legislatívy je veľmi problematická. Antidiskriminačný zákon, hoci ustanovuje 
všeobecný rámec pre uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania aj vo vzťahu k 
zdravotnému postihnutiu, zdravotné postihnutie nedefinuje.11 Spomedzi ostatných 
právnych predpisov, ktoré zakotvujú povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 
zaobchádzania, je zdravotné postihnutie definované iba v zákone o službách 
zamestnanosti12 a to nasledovne:  
„Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je a) občan uznaný za 
invalidného občana podľa osobitného predpisu, b) občan, ktorý má pokles schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac  o 40 % podľa osobitného predpisu. 
(2) Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru 
poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, 
duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo 
posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu. Čiže 
zdravotné postihnutie sa viaže na nepriaznivý zdravotný stav, ktorý je dlhodobý (má 
trvať dlhšie ako jeden rok) a v ktorého dôsledku dochádza u dotknutej osoby k 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom tento pokles je ohraničený 

                                                 
10 Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér  
dostupné na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/strategie-
europskej-unie/kom_2010_636.pdf 
11 LEGISLATÍVA A PRAX V OBLASTI ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. 
dostupné na: http://www.nrozp.sk/files/legislativa_prax.pdf 
12 § 9 zákona  o službách zamestnanosti 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/strategie-europskej-unie/kom_2010_636.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/strategie-europskej-unie/kom_2010_636.pdf
http://www.nrozp.sk/files/legislativa_prax.pdf


            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

10 
 

percentom (minimálne 20 %). Toto percentuálne určenie je však vo vzťahu k účelu 
antidiskriminačného zákona problematické.”13   
 

V oblasti formálneho vzdelávania je zdravotné postihnutie súčasťou širšej 
definície  žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. “Ide o žiaka, ktorý 
má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby.”14   
“Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, 
obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré 
vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne 
znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností 
alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 
začlenenia do spoločnosti.”15   
Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:16   
1. žiak so zdravotným znevýhodnením: a) žiak so zdravotným postihnutím  b) žiak 
chorý alebo zdravotne oslabený  c) žiak s vývinovými poruchami  d) žiak s poruchou 
správania, kde   
aa) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým 
postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami alebo s viacnásobným postihnutím,   
bb) žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je 
dlhodobého charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych 
zariadeniach,    
cc) žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s 
vývinovou poruchou učenia,   
dd) žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej 
alebo sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou 
poruchou učenia.   
2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia  
3. žiak s nadaním  
Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole alebo strednej škole je 
možné považovať len takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po 
diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu17. 
Problémom je, že uvedená definícia zahŕňa rôzne skupiny žiakov a žiačok, ktorí majú 
rôzne špecifické potreby a v prípade pomoci sa nedá presne určiť, koľko detí zo 
žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami je so zdravotným postihnutím.  
                                                 
13 s. 36 LEGISLATÍVA A PRAX V OBLASTI ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA. Národná rada občanov so zdravotným 
postihnutím. dostupné na: http://www.nrozp.sk/files/legislativa_prax.pdf 
14 § 2 písm. j školského zákona 
15 § 2 písm. i školského zákona 
16 Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v 
špeciálnych triedach ZŠ. Štátna školská inšpekcia. s. 4 dostupné na: 
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Metod_mat_sk_integracia_12_13%282%29.pdf   
17 § 11 ods. 10 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

http://www.nrozp.sk/files/legislativa_prax.pdf
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Problematike zdravotného postihnutia sa pri Rade vlády pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť venuje Výbor pre osoby so zdravotným 
postihnutím18, ktorý plní úlohy s cieľom zvýšiť úroveň podpory, ochrany a 
dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím. Výbor priebežne sleduje a 
vyhodnocuje plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím. Hodnotenie predkladá rade a podieľa sa na vypracúvaní 
návrhov správ pre kontrolné mechanizmy medzinárodných zmlúv o ľudských 
právach, najmä Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.   

Prvým komplexným programovým dokumentom, v ktorom boli v podmienkach 
Slovenskej republiky definované celospoločenské záväzky voči osobám so 
zdravotným postihnutím a ich rodinám, bol Národný program rozvoja životných 
podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života19. Ten 
však trval len do roku 2006 a až minulý rok bol prijatý Národný program rozvoja 
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.20   

Pre oblasť zdravotného postihnutia je ešte významná Národná stratégia 
Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu prijatá v roku 2008.21 Tá definuje 
skupiny občanov ohrozených digitálnym vylúčením, medzi ktorých patria aj zdravotne 
postihnutí občania a pracujúci občania vo vyššom veku a starší občania. Zavádza 
inkluzívny e-government, ako aj podporuje informačné a komunikačné technológie 
pre starších ľudí. 

 
Rovnosť príležitostí na základe veku  
Starší ľudia  

Na úrovni OSN boli vytvorené princípy pre starších ľudí (v roku 1991) s cieľom 
ocenenia ich príspevku k rozvoju spoločnosti, ako aj medzinárodný akčný plán 
starnutia. Medzi tieto princípy patria22:  
• Nezávislosť a participácia – vychádza z práva starších ľudí a seniorov na 

sebaurčenie a nezávislosť v súlade s ich telesnými a mentálnymi kapacitami. 
Znamená aj právo zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom domácom, prípadne 
komunitnom prostredí s vytvorenými adekvátnymi podmienkami bezbariérového 
bývania a inými potrebnými službami a podporou. 

• Starostlivosť – predstavuje základnú spoločenskú hodnotu vyplývajúcu zo 
vzájomnej závislosti ľudí v komplexe spoločenských vzťahov. V užšom slova 
zmysle predstavuje právo starších ľudí na poskytovanie potrebnej pomoci a 

                                                 
18 Dostupné na: http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/  
19 Dokument schválila vláda SR 27. júna 2001 uznesením č. 590 a vecne i procesne ho rámcovala odporúčajúcim dokumentom 
OSN „Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príleţitostí pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktoré boli prijaté Valným 
zhromaţdením OSN 20. decembra 1993. 
20MPSVR SR. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Dostupné 
na:  http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-
rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf  
21  MF SR. Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu.  Dostupné na: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6vBXER_pwFcJ:www.informatizacia.sk/ext_dok-narodna-strategia-sr-
pre-digitalnu-integraciu/5630c+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk  
22 UN.Implementation of the International Plan of Action on Ageing and related activities. Dostupné na: 
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r091.htm 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23180
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23180
http://www.dohovor.sk/images/pdf/dohovor%20zp.pdf
http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6vBXER_pwFcJ:www.informatizacia.sk/ext_dok-narodna-strategia-sr-pre-digitalnu-integraciu/5630c+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6vBXER_pwFcJ:www.informatizacia.sk/ext_dok-narodna-strategia-sr-pre-digitalnu-integraciu/5630c+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r091.htm
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podpory zo strany opatrujúcich osôb (opatrujúcich formálne i neformálne) v 
rovnováhe s právom opatrujúcich osôb na primeranú sociálnu ochranu a 
spoločenské uznanie hodnoty poskytovanej starostlivosti. 

• Sebanaplnenie – vychádza z chápania aktívneho starnutia ako dlhodobého 
procesu a aktívneho prístupu k vlastnému životu počas životného cyklu v súlade s 
očakávaniami, potrebami a možnosťami každého indivídua. Podmienkou pre 
uplatňovanie tohto princípu je dostupné celoživotné vzdelávanie, uľahčenie 
prístupu k novým „vekovo priateľským“ technológiám, rovnako aj podpora 
dobrovoľníctva starších ľudí a seniorov ako formy ich komunitnej participácie a 
budovania súdržnejšej spoločnosti. 

• Dôstojnosť – vychádza z nevyhnutnosti rešpektovať potreby ľudí každého veku 
ako rovnako dôležité a hodné verejnej podpory pri ich uspokojovaní. Súčasťou 
uplatňovania princípu dôstojnosti je aj právo starších ľudí a seniorov na ochranu 
pred rozličnými formami zlého zaobchádzania vo všetkých oblastiach života.  
V septembri 2012 zverejnil Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie 

pre Európu Stratégiu a akčný plán pre zdravé starnutie v Európe na roky 2012 –
2020.23 Rada Európy v súčasnosti pripravuje návrh Odporúčaní na podporu ľudských 
práv starších ľudí.24 

Aktívne starnutie je zakomponované aj v Charte základných práv Európskej únie, 
a to v článku 21 – nediskriminácia a v článku 25, kde je zadefinované právo starších 
ľudí viesť dôstojný a nezávislý život a právo participovať na sociálnom a kultúrnom 
živote.25 EÚ zohľadňuje hľadisko starších ľudí vo všetkých svojich stratégiách ako 
napríklad Stratégia rodovej rovnosti, zamestnanosti a v rámcových programoch. 

Na Slovensku sa v súčasnosti právami starších ľudí zaoberá Rada seniorov  
vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík 
procesu starnutia populácie (predtým Výbor pre seniorov). Ten pripravil aj vďaka 
štrukturálnym fondom  Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.26 
V ňom sa uvádza napríklad, že okrem iných princípov treba dbať na princíp 
rovnakého zaobchádzania, ktorý ustanovuje zákaz diskriminácie na základe veku, 
osobitne v oblastiach zamestnanosti a odmeny za prácu, ale aj v oblastiach prístupu 
k zdravotnej starostlivosti, celoživotnému vzdelávaniu, bývaniu, sociálnym a 
finančným službám všetkého druhu. Tiež treba myslieť na princíp rodovej rovnosti, 
ktorý posilňuje význam dôstojnosti človeka bez ohľadu na jeho príslušnosť k pohlaviu 
a rešpektovanie rôznorodosti životných skúseností a volieb starších ľudí a seniorov, 
ktoré prekračujú stereotypné očakávania spoločnosti vzťahujúce sa k starnúcim 
ženám a mužom.  
 

                                                 
23 Dostupné na: http://ec.europa.eu/health/ageing/docs/council_ccl_2012_c396-02_sk.pdf  
24MPSVR SR. Národný program aktívneho starnutia na roky 2015 – 2020. Dostupné na:  
http://www.nocka.sk/uploads/d3/41/d34124e084dfd192e6fdfe8b3661928b/narodny-program-aktivneho-starnutia-2014-2020.pdf 
25 dostupné na: http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Pravnicka_fakulta/Sluzby/Kniznica/O_kniznici/Charta_-
_EU.pdf 
26 Dostupné na: http://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-
mensiny-rodovu-rovnost/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020.pdf 

http://ec.europa.eu/health/ageing/docs/council_ccl_2012_c396-02_sk.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020.pdf
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Mladí ľudia, deti a mládež 
V oblasti práce s mladými ľuďmi pre opatrenia v štrukturálnych fondoch treba 

brať do úvahy najmä Dohovor o právach dieťaťa, ku ktorému Slovensko pristúpilo 
v roku 1991.27 Ten „zaväzuje členské štáty rešpektovať a zabezpečiť práva 
stanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu, ktoré je pod ich jurisdikciou, bez 
akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pokožky, pohlavia, jazyka, náboženstva, 
politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia 
dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov (článok 1).“  

Pri práci s mládežou sú dôležitými dokumentmi napríklad Stratégia EÚ pre 
mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže prijatá Radou EÚ 27.4. 
2009, takisto iniciatíva EÚ „Mládež v pohybe“, ktorá je súčasťou stratégie Európa 
2020 a ktorá posúva mladých ľudí do centra pozornosti agendy EÚ, aby vytvorila 
hospodárstvo založené na vedomostiach, inovácii, vysokej miere vzdelanosti a 
zručností, prispôsobivosti a kreativite, inkluzívnych trhoch práce a aktívnom zapájaní 
do spoločnosti.  

Dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv detí uznaných Dohovorom o 
právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní sa na Slovensku realizuje 
prostredníctvom Národného akčného plánu pre deti, ktorý pripravuje ľudskoprávny 
Výbor pre deti.28  

Vláda SR dňa 23. apríla 2014  uznesením č. 192  schválila návrh Stratégie 
Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Strategický dokument 
nadväzuje na priority predchádzajúcej Koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže, 
ale vytvára aj nový rámec podpory a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na 
Slovensku.29 
 
Zdravotné postihnutie, vek a štrukturálne fondy  

Zásada nediskriminácie vymedzuje a upravuje spôsob využívania 
štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013, konkrétne článok 16 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/200630, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), Európskom sociálnom 
fonde (ďalej len „ESF“) a Kohéznom fonde uvádza, že členské štáty a komisia majú 
zabezpečiť okrem rovnosti medzi ženami a mužmi, aby sa zabránilo akejkoľvek 
diskriminácii na aj na základe zdravotného postihnutia a veku (v jednotlivých etapách 

                                                 
27 Pre účely tohto Dohovoru sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť mladšia než 18 rokov, ak podľa právneho poriadku, ktorý 
sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr.  Dostupné na: https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-
stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf  
28 MPSVR SR. Národný akčné plány pre deti. Dostupné na   
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-
sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-narodny-akcny-plan.pdf 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-
sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf 
29MŠVVAŠ SR. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 dostupné na: 
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf 
30 článok 16 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK  

https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-narodny-akcny-plan.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-narodny-akcny-plan.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK
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vykonávania intervencie fondov, a najmä počas prístupu k nim). Jedným z kritérií, 
ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných fondmi a 
zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby 
s postihnutím (týka sa špecificky zdravotného postihnutia).  

Nariadenie ES 1081/200631 o Európskom sociálnom fonde medzi priority 
podpory ESF zaraďuje aj potrebu podporovať špecifické opatrenia (pozitívne 
vyrovnávacie opatrenia) s cieľom predchádzania nezamestnanosti mladých ľudí, 
podpory aktívneho starnutia a dlhšieho produktívneho veku, zavádzať pružné 
opatrenia na udržanie starších pracovníkov v zamestnaní dlhší čas, posilnenie 
sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb vrátane zdravotne postihnutých osôb s 
cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám 
diskriminácie na trhu práce. Článok 10 tohto nariadenia vyžaduje od členských štátov 
podporiť v ich Operačných programoch financovaných z ESF aj akcie na posilnenie 
integrácie pri zamestnávaní menšín, a tým na zlepšenie ich sociálnej inklúzie, ako aj 
akcie na posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných 
znevýhodnených skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím a informovať 
o nich v rámci výročných správ o vykonávaní operačných programov s využitím 
relevantných štatistických dát.  

Napríklad ESF je hlavným zdrojom európskych inovácií a progresu v podpore 
aktívneho starnutia v zamestnaní. Financuje iniciatívy zamerané na (re)tréning  
starších ľudí, prispôsobenie podnikania zamestnaniu starších ľudí a boj proti vekovej 
diskriminácii na trhu práce a na pracovisku. ERDF významne prispieva 
k financovaniu sociálnej a zdravotnej infraštruktúry služieb s cieľom poskytnúť 
národné a regionálne odpovede na spoločenské starnutie, vrátane ich transformácie. 
Existuje napr. sieť s cieľom podpory lepšej roly ESF v podpore aktívneho starnutia.32  
 

Cieľom predmetnej hodnotiacej správy je pozrieť sa bližšie na to, ako sa 
v dobiehajúcom programovom období 2007 – 2013 Slovenskej republike podarilo 
uplatniť problematiku rovnosti príležitostí na základe veku a zdravotného postihnutia  
v rámci ESF operačných programov, ako aj ERDF operačných programov. 
Hodnotenie sa zameriava na dva operačné programy v rámci ESF, a to OP 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie, z ERDF programov sú to najmä 
OP Výskum a vývoj, OP Zdravotníctvo, Regionálny operačný program a OP 
Informatizácia spoločnosti.   

Mnohé z nich majú byť opäť zabezpečené prostredníctvom štrukturálnej 
pomoci, preto je vhodné zhodnotiť, aké prekážky tomu bránili v predchádzajúcom 
období a nastaviť obsah a čerpanie pomoci tak, aby sa tieto strategické priority plnili 
ešte efektívnejšie. V oblasti zdravotného postihnutia sú priority uvedené v Národnom 
programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

                                                 
31 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006. Dostupné na :  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1081&from=SK  
32 EÚ, 2012. The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations dostupné na: 
file:///C:/Users/Andrej/Downloads/EMP-11-023-BrochureActiveAgeing_EN_WebRes.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1081&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1081&from=SK
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2014 – 2020.33 Patria medzi ne napr. zvýšiť povedomie celej spoločnosti, a to aj na 
úrovni rodín, o postavení osôb so zdravotným postihnutím a podporiť rešpektovanie 
práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím, alebo v oblasti prístupnosti 
zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými 
prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane 
informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom 
a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj 
vo vidieckych oblastiach.  Z Národného akčného plánu pre deti na roky 2014 – 2020  
vyplývajú napr. priority ako efektívne využívanie relevantných investičných priorít 
operačných programov nového programovacieho obdobia pre roky 2014 – 2020 pre 
posilnenie ochrany a podpory práv detí.34 Zo Stratégie pre mládež vyplývajú priority 
ako vytvoriť viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní, zlepšiť prístup  
mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na 
živote spoločnosti, podporovať vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a mladými 
ľuďmi.35 
 
Hodnotenie naplnenia cieľov a ukazovateľov rovnosti príležitostí na základe 
zdravotného postihnutia a veku v projektoch je dôležité z nasledovných dôvodov: 
 
 zistenie využitia štrukturálnej pomoci na vyrovnávanie rozdielov v oblasti 

vekových nerovností a nerovností, ktorým čelia zdravotne postihnuté osoby,  

 ohodnotenie potenciálneho vplyvu na trend kontextových ukazovateľov 
zadefinovaných v HP RP, 

 zistenie prístupu prijímateľov pomoci k problematike zdravotného postihnutia 
a veku, či sa rieši formálne, alebo aj v praxi, 

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

 stanovanie odporúčaní, čo zlepšiť v súčasnom programovom období, 

 identifikovanie príkladov dobrej praxe vhodných na replikáciu, ako aj príkladov 
nedostatkov v implementačnej praxi, z ktorých by bolo dobré sa v budúcnosti 
poučiť,  

 vytvoriť východisko pre zabezpečenie horizontálneho princípu nediskriminácia 
(aj v oblasti zdravotného postihnutia a veku)  a ex ante analýzy zabezpečenia 

                                                 
33 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Dostupné na:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-
zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf  
34 MPSVR SR. Národný akčné plány pre deti. Dostupné na  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-
sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf  
35 MŠVVAŠ SR. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 dostupné na: 
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf 
 
 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
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nediskriminácie a rovnosti príležitostí operačných programov v novom 
programovom období  – rámec štrukturálnej pomoci 2014 – 202036. 

  

                                                 
36V júni 2010 prijala Európska rada stratégiu Európa 2020. Vytvorila strategický rámec aj pre štrukturálne fondy v novom 
programovom období. Problémom je, že žiadna z iniciatív neobsahuje politiku uplatňovania rodového hľadiska a rodovej 
rovnosti a informuje sa o nich len v ojedinelých prípadoch. 
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II. Zhrnutie výsledkov  
 
Zhrnutie výsledkov zhodnotenia kontextových merateľných ukazovateľov 
cieľov HP RP z hľadiska veku a zdravotného postihnutia  
 
• Na Slovensku neexistuje jednotná národná štatistika o počte ľudí so zdravotným 

postihnutím rozličného druhu a stupňa. Keďže jednotlivé systémy a subsystémy 
nie sú koordinované, jednotlivé rezorty zabezpečujú cez svoje vlastné štatistické 
systémy zber takých dát, ktoré sú relevantné pre ich vlastnú pôsobnosť a potreby. 
Rozličné právne systémy a subsystémy „nahliadajú“ na zdravotné postihnutie z 
iného pohľadu a na iný účel používajúc vlastné posudzovacie kritériá na určenie 
toho, či niekto spĺňa právne podmienky na poskytnutie nejakej formy dávky, 
podpory alebo služby alebo nie. Kontextové údaje v oblasti cieľov zameraných na 
zdravotne postihnutých nie sú zbierané pravidelne každý rok, preto je aj náročné 
posúdenie vplyvu štrukturálnych fondov na plnenie týchto ukazovateľov.  

 
Ciele rovnosti príležitostí zamerané na zdravotne postihnutých ľudí 2.1 sa 
zameriavajú na zníženie miery nezamestnanosti tejto skupiny ľudí vo veku 15 – 64 
na trhu práce.  
• V roku 2013 bolo podľa údajov Štatistického úradu SR na Slovensku 37 778 

zamestnancov so zdravotným postihnutím, t. j. 3,0 % z celkového priemerného 
evidenčného počtu zamestnancov v SR. Podľa údajov Eurostatu miera 
zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím s ťažkosťami v základných 
aktivitách vo veku 15 – 64 bola v roku 2011 31,9 %. V porovnaní s priemerom EÚ 
bola nižšia o viac ako 16 % (EÚ priemer 47,3 %). Dá sa povedať, že v porovnaní 
s rokom 2006 miera zamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí vzrástla, čím bol 
naplnený pozitívny trend ukazovateľa.  

• V roku 2013 bolo v evidencii ÚPSVaR v priemere 11 659 občanov so zdravotným 
postihnutím, ich podiel na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie 
predstavoval 2,81 %. Oproti roku 2007 sa ich podiel na celkovom počte znížil 
o viac ako 1 %, v absolútnych číslach však narástol o 2000 osôb so zdravotným 
postihnutím. 

• Podľa údajov Eurostatu miera nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím 
s ťažkosťami v základných aktivitách vo veku 15 – 64 bola na Slovensku v roku 
2011 na úrovni 19 %. Miera nezamestnanosti osôb s obmedzeniami v práci kvôli 
zdravotným ťažkostiam a ťažkostiam v základných aktivitách bola 21,6 %. 
Priemer EÚ bol 17,4 % a v ČR bola miera nezamestnanosti tejto skupiny 21 %. 
V porovnaní s rokom 2006 miera nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí 
mierne klesla, čo je pozitívny trend.  

• Miera rizika chudoby, alebo sociálneho vylúčenia osôb so zdravotným 
postihnutím klesla oproti roku 2006 (30,8 %) o cca 7 % v roku 2013 (na 22,7 %). 
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• Na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím sa najčastejšie 
využívajú štátne dotácie na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska alebo na ich prevádzku (v roku 2007 bolo podporených 862 
pracovných miest, v roku 2013 to bolo až 1710), na podporu v pozícii 
samozamestnávateľov (v roku 2007 podporených 389 SZČO, v roku 2013 296), 
na podporu pre zamestnávateľov, ktorí žiadajú o príspevok na udržanie ich 
zamestnancov so zdravotným postihnutím v zamestnaní a od roku 2010 aj 
využívanie systému ich prípravy na pracovné uplatnenie. Zapojenie ľudí so 
zdravotným postihnutím do opatrení aktívnych politík trhu práce bolo výrazne 
realizované prostredníctvom štrukturálnych fondov (v rámci OP ZaSI). Niektoré 
opatrenia sú využívané vo väčšej miere, ako napr. podpora chránených dielní a 
niektoré v menšej.   

Ciele 2.2a sa zameriavajú na skvalitnenie dostupnosti  zdravotne postihnutých ľudí 
k vzdelávacej, sociálnej, zdravotnej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov 
hlavne z hľadiska bezpečnosti a bezbariérovosti, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí 
s obmedzeniami v pohybe, ako napr. seniori, matky s deťmi. 
• Napriek pomerne priaznivej legislatíve vo vzťahu k dostupnosti prostredia 

zdravotne postihnutým ľuďom, existujú stále praktické problémy súvisiace buď s 
jej obchádzaním alebo nesprávnym výkladom a následnou implementáciou. 
Jedným z mála prieskumov, ktoré boli v tejto oblasti realizované, bol prieskum 
vykonaný v roku 2005, kde „bezbariérovo“ prístupné budovy pre telesne 
postihnutých predstavovali podiel len 21,09 %. Relatívne aktuálny prieskum 
v tejto oblasti v roku 2013 robila Verejná ochrankyňa práv, kedy sa zistilo, že z 
celkového počtu 46 inštitúcií verejnej správy má bezbariérový prístup do budovy 
78 % inštitúcií, vnútri v budove malo zabezpečený bezbariérový prístup len 50 % 
inštitúcií, pričom v 22 % inštitúciách sa nenachádzalo ani jedno sociálne 
zariadenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Bezbariérovosť a dostupnosť verejnej infraštruktúry bola výrazne podporovaná v 
rámci štrukturálnych fondov. Otázkou však je, či vo väčšine prípadov nejde len o 
naplnenie základných podmienok bez vyrovnávacích opatrení, ktoré by išli nad 
rámec zákonov. Takisto chýbajú pravidelné výskumy bezbariérovosti a 
dostupnosti infraštruktúry vo verejnej správe a ich vyhodnocovanie.  

Ciele 2.2b sa zameriavajú na dostupnosť informačných služieb vo verejnom sektore, 
ale aj u zamestnávateľov najmä pre zrakovo a sluchovo postihnutých ľudí.  
• Zástupcovia občianskych združení napriek pomerne priaznivej legislatíve 

poukazujú na jej nedôsledné dodržiavanie, napr. v rámci zavádzania e-
governmentu a ďalších elektronických služieb. Napríklad užitočným nástrojom na 
sledovanie dostupnosti webových stránok verejných inštitúcii je Katalóg 
blindfriendly prístupných stránok. Dostupnosť informačných služieb vo verejnej 
správe bola podporovaná v rámci štrukturálnych fondov najmä prostredníctvom 
OP IS. Pravidelné vyhodnocovanie dostupnosti stránok realizoval mimovládny 
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sektor, ale od roku 2011 nie sú k dispozícii údaje, čo znamená, že chýba podpora 
takéhoto vyhodnocovania, aj jeho prepojenie na štrukturálne fondy.  

Ciele rovnosti príležitostí zamerané na zdravotne postihnutých ľudí 2.3a sa 
zameriavajú na vytvorenie podmienok na školách, takých, aby sa zdravotne 
postihnutí mladí ľudia mohli zaradiť do bežného vzdelávacieho procesu a boli vyňatí 
zo špeciálnych škôl.  
• Čo sa týka individuálnej integrácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, tak v roku 2013 ich podľa školských štatistických 
ročeniek bolo vo všetkých typoch škôl (nie špeciálnych) 30 802, z toho 32,2 % 
dievčat. Oproti roku 2006 ich počet narástol dvojnásobne. Celkový počet žiakov 
a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aj špeciálne školy 
a triedy, aj individuálna integrácia) bol v roku 2013 66 787 osôb, podiel 
integrovaných predstavoval 46,11 %. Oproti roku 2006 podiel integrovaných 
žiakov narástol o 12 %, čo predstavuje pozitívny trend v napĺňaní cieľa.  

Cieľ 2.3b sa zameriava priamo na vzdelávacie potreby prispôsobené potrebám 
zdravotne postihnutých mladých ľudí, resp. žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami, tak, aby sa ako absolventi uplatnili v živote.  
• Údaje o miere uplatnení absolventov a absolventiek vzdelávania so zdravotným 

postihnutím nie sú k dispozícii v štatistikách Centra vedecko-technických 
informácií ani v iných dostupných zdrojoch, takže ich nie je možné vyhodnotiť.  

Ciele 3.1a a 3.1b sa zameriavajú najmä na účasť a úspešnosť seniorov a senioriek 
na trhu práce v staršom veku a na ich účasť na celoživotnom vzdelávaní.  
• Špecifická miera zamestnanosti starších ľudí (vo veku 55 – 64 rokov) dosiahla 

v roku 2013 úroveň 44 %. Oproti roku 2006 sa zvýšila o viac ako 10 %, čo je 
pozitívny trend a napĺňa stanovené ciele. Na zvýšenie miery zamestnanosti môže 
vplývať zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ako aj väčšia potreba u starších 
ľudí hľadať si prácu, ale aj im prispôsobené pracovné miesta. Počas 
programového obdobia miera zamestnanosti žien senioriek vo veku 55 – 64 
významne narástla o 16,8 % a rodový rozdiel medzi ženami a mužmi sa znížil 
viac ako o 15 %. Ide asi o najvýraznejší nárast a potvrdenie trendu zvýšenia. Na 
jednej strane to môže byť spôsobené tým, že sa zvyšuje vek odchodu do 
dôchodku žien a postupne sa vyrovnávajú mužom v tejto vekovej kategórii, ale aj 
lepšími podmienkami pre uplatnenie žien senioriek v iných povolaniach, aj 
prostredníctvom univerzít tretieho veku, aj za pomoci štrukturálnych fondov. 

• Špecifická miera nezamestnanosti starších osôb (vo veku 55 – 64 rokov) dosiahla 
v roku 2013 hodnotu 11 %. Oproti roku 2006 sa zvýšila o 1,2 %. Zvýšenie 
nezamestnanosti môže byť spôsobené krízou, prepúšťaním starších ľudí zo 
zamestnania, ako aj väčším počtom ľudí v tomto veku oproti predchádzajúcemu 
obdobiu. Miera nezamestnanosti žien v tomto veku narástla o 2,6 %, pričom 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

20 
 

rodový rozdiel sa prehupol v ich neprospech, čiže pozitívny trend v tejto oblasti 
nebol naplnený.  

• V roku 2013 bolo priemerne mesačne evidovaných 97 633 uchádzačov o 
zamestnanie starších ako 50 rokov, ich podiel na celkovom počte predstavoval 
23,53 %. Oproti roku 2006 ich podiel narástol o 2 % a počet sa zvýšil o viac ako 
30 000. Podiel uchádzačiek o zamestnanie vo veku 50 a viac bol v roku 2013 48 
%, oproti roku 2006 sa zvýšil oproti mužom o 0,6 %, muži však v oboch rokoch 
prevládali. Môže to byť aj preto, že viac žien je v tomto veku už v predčasnom 
dôchodku, alebo v dôchodku, resp. sú dlhodobo ekonomicky neaktívne 
a nenachádzajú sa v evidencii. ÚPSVaR sleduje uchádzačov/uchádzačky 
o zamestnanie vo veku 50 a viac rokov, čiže je ťažšie porovnanie so štatistikami 
Eurostatu. Štatistický úrad a ÚPSVaR nesleduje mieru evidovanej 
nezamestnanosti podľa veku a pohlavia. 

• Účasť seniorov na celoživotnom vzdelávaní sa počas programového obdobia 
znížila aj u žien aj mužov na okolo 1 %, s nižším podielom u mužov, čiže rastúci 
trend nebol naplnený. Môže to byť aj tým, že celoživotné vzdelávanie seniorov 
malo v rámci OPV  nízku prioritu, realizoval sa menší  počet projektov  v rámci ich 
ďalšieho vzdelávania, resp. sa začali realizovať neskôr a ich vplyv ešte 
v dosiahnutých hodnotách daného ukazovateľa nie je zachytený. Tiež to môže 
byť spôsobené tým, že v tomto veku osoby v seniorskom veku majú častejšie 
zdravotné problémy a ich motivácia zúčastňovať sa takýchto aktivít je limitovaná, 
pričom viac motivovanými sa zdajú byť skôr ženy.  

Podpora mladých ľudí v rámci cieľa 3.2 sa zameriava na lepšie uplatnenie 
absolventov a absolventiek stredných a vysokých škôl na trhu práce, ako aj na 
zníženie ich mier nezamestnanosti.  
• Špecifická miera zamestnanosti mladých ľudí (vo veku 15 – 24 rokov) dosiahla 

v roku 2013 priemernú úroveň 20,4 %. Oproti  roku 2006 došlo k jej poklesu až 
o 5,5 %. To znamená, že trend bol negatívny a stanovený cieľ sa nenaplnil. Miera 
zamestnanosti mladých žien vo veku 15 – 24 dosiahla v roku 2013 úroveň 16,2 % 
a mladých mužov 24,4 %, čiže rodový rozdiel bol v neprospech žien 8,2 %. Oproti 
roku 2006 rodový rozdiel vzrástol o 1,5 % v neprospech žien. 

• Špecifická miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov bola 
v roku 2013 na úrovni 33,7 %.  Oproti roku 2006 narástla až o 7 %, čiže trend sa 
opäť nenaplnil. Miera nezamestnanosti mladých žien vo veku 15 – 24 bola 31,6 % 
a mladých mužov 34,9 %, čo predstavuje rodový rozdiel v neprospech mužov 3,3 
%. Oproti roku 2006 sa rodový rozdiel prehupol v neprospech mužov, a to o 0,6 
%.   

• Uvedené výsledky naznačujú, že situácia mladých ľudí, ako žien, tak mužov, sa 
z hľadiska ich uplatnenia na trhu práce zhoršila. Zníženie miery zamestnanosti 
mladých žien a zároveň pokles ich podielu na celkovom počte uchádzačiek 
o zamestnanie znamená, že viac mladých žien sa stalo neaktívnymi a riešia svoju 
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situáciu zrejme ďalším štúdiom, zatiaľ čo mladí muži skôr ostávajú na ÚPSVaR, 
nepokračujú v štúdiu a snažia sa nájsť si prácu, aby napr. uživili rodinu, sú menej 
motivovaní študovať ďalej. Vzhľadom na ekonomickú krízu a nedostatok 
pracovných miest sa to odrazilo aj na výraznom zvýšení ich miery 
nezamestnanosti. Zdá sa, že opatrenia štrukturálnych fondov skôr sanovali 
situáciu.  

• V roku 2013 bolo medzi uchádzačmi o zamestnanie 77 600 osôb vo veku 15 – 24 
rokov. Ich podiel na celkovom počte predstavoval 18,70 %. Oproti roku 2006 
narástol o 1 %, v absolútnom počte ich počet vzrástol o cca 23 000 osôb. Mladí 
ľudia majú najväčšie problémy zamestnať sa. Pre nedostatok pracovných 
návykov a skúseností ich zamestnávatelia nepreferujú. Situácia bola riešená v 
rámci štrukturálnych fondov prostredníctvom opatrenia aktívnych politík trhu práce 
zameraného na absolventskú prax. Tá prispieva absolventom k hľadaniu si práce 
vo svojej profesii. Umožňuje im získať prvý kontakt s praxou pri získavaní 
potrebných zručností.   

• V roku 2013 bol priemerný mesačný počet uchádzačov o zamestnanie z radov 
absolventov škôl 27 085 osôb. Podiel predstavoval 6,53 % na celkovom počte. 
Oproti roku 2006 sa ich podiel zvýšil o 0,7 a počet vzrástol o 10 000. Čiže trend 
bol mierne nepriaznivejší. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl sa 
pohybovala v školskom roku 2012/213 na úrovni 17,1 %. Oproti školskému roku 
2006/2007 vzrástla asi o 5%. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl 
sa pohybovala v školskom roku 2012/213 na úrovni 9%. Oproti roku 2006/2007 
klesla asi o 1%. Ukazovateľ miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ 
sa vo väčšine zhoršili. Najmä u absolventov a absolventiek gymnázií je ich 
uplatnenie horšie. Môže to byť spôsobené tým, že gymnáziá sa menej venujú 
podpore praktických zručností s cieľom uplatniť sa na trhu práce, ale aj 
ekonomickou krízou. Mieru úspešnosti absolventov a absolventiek nie je možné 
kontextovo sledovať z rodového hľadiska.  

• Výsledky vzdelávania z perspektívy trhu práce sledujú medzinárodné štúdie 
PISA. Slovensko je v oblasti matematickej gramotnosti na úrovni priemeru krajín 
OECD, avšak v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti je pod priemerom 
krajín OECD. Oproti roku 2006 sa priemerné skóre v matematickej, prírodovednej 
a čitateľskej gramotnosti znížilo, čo nie je priaznivý trend. 

Cieľ 4 sa zmeriava na dodržiavanie antidiskriminačného zákona a legislatívy v tejto 
oblasti, ktorý zakazuje rôzne formy diskriminácie z rôznych dôvodov, medzi nimi aj 
na základe veku a zdravotného postihnutia. 
• V roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe veku ako rozšírenú 49 % Slovákov 

a Sloveniek, 46 % ju vnímalo ako zriedkavú. V roku 2012 vnímalo diskrimináciu 
ľudí nad 55 rokov ako rozšírenú 66 % Slovákov a Sloveniek. Diskrimináciu pod 30 
rokov vnímalo ako rozšírenú len 17 % Slovákov a Sloveniek.  
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• V roku 2008 diskrimináciu zažilo, alebo bolo svedkami diskriminácie na základe 
veku 22 % Slovákov a Sloveniek. V roku 2012 zažilo, alebo bolo svedkami 
diskriminácie ľudí nad 55 rokov 33 % Slovákov a Sloveniek, diskrimináciu ľudí 
pod 30 rokov zažilo (alebo bolo jej svedkami) 5 % Slovákov a Sloveniek. V 
sledovanom období došlo k miernemu zvýšeniu vnímania a zažívania 
diskriminácie na základe veku, čo môže znamenať, že ľudia si ju viac uvedomujú, 
zrejme aj vďaka štrukturálnym fondom, ale stále sú slabé mechanizmy jej 
riešenia.  

• V roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia ako 
rozšírenú 34 % Slovákov a Sloveniek. V roku 2012 jej vnímanie narástlo o 11 %. 
V roku 2008 zažilo alebo bolo svedkami diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia 10 % Slovákov a Sloveniek, v roku 2012 to bolo už 14 %. V 
sledovanom období bol výrazný nárast vnímania diskriminácie zdravotne 
postihnutých ľudí a miera nárastu jej zažívania. Hlavne na trhu práce sa javí, že 
zdravotne postihnutí ľudia sú segregovaní do určitých pracovných oblastí a najmä 
do sféry chránených dielní.  
 

Vyhodnotenie základného nastavenia a dosiahnutých výsledkov v merateľných 
ukazovateľoch rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia 
na úrovni NSRR a OP 
 
Problémy s analýzou a vyhodnotením ukazovateľov HP RP z hľadiska veku 
a zdravotného postihnutia by sa dali zhrnúť nasledovne: 

• neboli zadefinované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na 
úrovni NSRR a OP, 

• niektoré ukazovatele, napr. tie, ktoré sa týkali bezpečného a bezbariérového 
prístupu, boli definované v rôznych OP rôzne, 

• pri niektorých ukazovateľoch nebolo jasné, ako sa z metodologického hľadiska 
zbierali, resp. čo bolo ich obsahom, napr. percentuálne zvýšenie 
zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu, 

• niektoré ukazovatele zahŕňali širšiu skupinu osôb, ako napr. počet vytvorených 
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny, ktoré zahŕňali medzi inými aj 
zdravotne postihnuté osoby, ľudí nad 50 rokov a mladých ľudí vo veku 15 – 24 
rokov a nedalo sa presne vyselektovať, ktoré pracovné miesta boli vytvorené 
konkrétne pre tieto skupiny, 

• v niektorých OP, napr. v rámci OP V sa sledovali v rámci hlavných 
ukazovateľov aj žiaci so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, 
ale neboli zaradené medzi ukazovatele HP RP.  

 
Úroveň Národného strategického referenčného rámca 
• Na úrovni NSRR prispievali k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí zameraných 

na zdravotne postihnutých ľudí 3.1 a 3.3 najmä programy ESF (rok 2013), a to 
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OP ZaSI (84,9 % podiel projektov s príspevkom k HP RP) a OP V (20,6 % podiel 
projektov s príspevkom k HP RP). 

• V oblasti dostupnosti verejnej infraštruktúry a informačných služieb pre zdravotne 
postihnuté osoby, teda v rámci cieľa 3.2,  mali najväčší vplyv operačné programy 
ROP (84,2 % podiel projektov s príspevkom k HP RP), OP Z (88,4 % podiel 
projektov s príspevkom k HP RP), OP IS (100 % podiel projektov s príspevkom 
k HP RP) a OP D (38,7 % podiel projektov s príspevkom k HP RP). 

• Z hľadiska rovnosti príležitostí na základe veku, mali na ciele HP RP najväčší 
vplyv OP ZaSI a OP V v oblasti zlepšenia pracovných a vzdelávacích možností 
mladých a starších ľudí (ciele 3.1 a 3.2).  

• Zistenie: Problémom však bolo, že nie je možné presne vyčísliť, ktoré projekty 
s príspevkom HP RP presne prispievali k rovnosti príležitostí s ohľadom na 
zdravotne postihnutých ľudí a na základe veku, keďže sa neevidovali v ITMS 
podľa cieľov HP RP, resp. cieľových skupín. 

• V rámci NSRR sa na ESF operačných programoch (OP ZaSI, OP V) do konca 
roka 2013 zúčastnilo na všetkých projektoch podľa informácií o účastníkoch 
projektov celkovo 549 948 mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov (34,5 % na 
celkovom počte), z toho 45,6 % mladých žien. Starších osôb vo veku 55 – 64 
rokov sa na všetkých projektoch zúčastnilo 140 034 (9 % na celkovom počte),  
z toho 44,2 % starších žien.  

• Z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP37 (spolu OP ZaSI a OP V) bolo 
zapojených do projektov s príspevkom k HP RP, teda tam, kde ako 
predpokladáme sa realizovali aj  vyrovnávacie opatrenia pre vekové skupiny, 18 
973 osôb vo veku 15 – 24 rokov (1,5 % na celkovom počte) a 7 123 osôb vo veku 
55 – 64 rokov (0,6 % na celkovom počte). 

• NSRR vo väčšej miere teda podporil vo všeobecnosti viac mladých ľudí ako 
starších ľudí vo veku 55 – 64 rokov. Opatrenia u mladých ľudí boli zamerané na 
aktívne politiky trhu práce a u starších ľudí išlo najmä o ďalšie vzdelávanie.   

• V rámci NSRR (OP ZaSI, OP V, teda OP ESF) sa zúčastnilo podľa informácií 
z formulárov o účastníkoch projektov do konca roka 2013 celkovo 107 038 
zdravotne postihnutých osôb (7 % na celkovom počte), z toho 50 % žien. Na 
základe merateľného ukazovateľa HP RP „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“ bolo 
v projektoch s príspevkom k HP RP, tam, kde boli vyrovnávacie opatrenia, 
zapojených  27 204  zdravotne postihnutých osôb (2,1 % na celkovom počte). 
Opatrenia pre zdravotne postihnuté osoby boli teda vo väčšej miere použité na 
ich zlepšenie zamestnateľnosti a podmienok zamestnania, v menšej miere na 
zlepšenie rovnosti príležitostí v oblasti vzdelávania. 

• Zistenie: Z rozdielnych počtov osôb vo veku 15 – 24, veku 55 – 64 a zdravotne 
postihnutých osôb zúčastnených na projektoch, ktoré vyplývajú z informácií 

                                                 
37 Počet osôb cieľov skupiny zapojených do podporených projektov – 15 – 24 a Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – 55 – 64 
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z formulárov o účastníkoch projektov a z údajov uvádzaných pri plnení 
merateľných ukazovateľov HP RP sa javí, že mnohé projekty, napriek tomu, že 
v nich boli zastúpené tieto cieľové skupiny, si  pre sledovanie príspevku k HP RP 
nevybrali relevantný ukazovateľ HP RP z hľadiska veku alebo ZP. Rozdiely medzi 
hodnotami z formulárov účastníkov a sledované prostredníctvom MU boli 
výrazné. Môže to byť spôsobené tým, že v tých projektoch, ktoré príspevok k HP 
RP nesledovali prostredníctvom daného relevantného merateľného ukazovateľa 
HP RP sa nerobili špecifické vyrovnávacie opatrenia pre tieto skupiny a ocitli sa 
v projekte náhodne, resp. v rámci širšej cieľovej skupiny. Tiež to môže byť 
spôsobené slabšou informovanosťou prijímateľa zo strany RO/SORO, ako 
uvádzať príspevok k HP RP. Systém vyžadoval minimálne len jeden MU k HRP 
pri deklarovaní pozitívneho príspevku k HP RP, ale nestanovoval povinnosť 
žiadateľa vybrať si aj ďalšie MU HP RP, v prípade, ak sa v cieľovej skupine 
vyskytnú viaceré znevýhodnené skupiny, napr. na základe rodu, veku aj 
zdravotného postihnutia.     

• K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR vytvorených v rámci projektov 2297 opatrení 
zameraných na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a informačným službám. 
Prispôsobených na potreby zdravotne postihnutých osôb (najmä zmyslové 
postihnutia) bolo 142 elektronických služieb, 52,8 % bolo v rámci OP IS a 47,2 % 
v rámci OP BK. Na základe dosiahnutých výsledkov sa najviac pravdepodobne 
zlepšila dostupnosť k vzdelávacej, sociálnej infraštruktúre a potom v dopravnej 
infraštruktúre. V oblasti elektronických služieb bola prístupnosť informačných 
služieb realizovaná v nižšej miere.  

• Zistenie: Problémom bola náročná interpretácia špecifického cieľa 2.2 Zvýšenie 
počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov a zvýšenie 
dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. Dôvodom je, 
že jednotlivé OP používajú na sledovanie dostupnosti rôzne typy ukazovateľov, 
ktoré majú rôznu definíciu a zahŕňajú rôzne opatrenia a tak nie je možné urobiť si 
predstavu, ako konkrétne k tomuto cieľu prispeli.  

• K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR v projektoch s príspevkom k HP RP 
vytvorených 765 pracovných miest pre znevýhodnené skupiny. Problémom je, že 
znevýhodnené skupiny zahŕňajú širokú skupinu znevýhodnených osôb, kde je 
náročné systematicky vyselektovať len ľudí so zdravotným postihnutím a vekovo 
zraniteľné skupiny. 

 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieval k špecifickým 

cieľom rovnosti príležitostí zameraných na zdravotne postihnutých ľudí 2.1 a 2.3 
najmä v oblasti posilnenia ich integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii 
a v rámci vzdelávania v oblasti prípravy na trh práce. Cielená podpora 
špecifického cieľa 2.1 sa realizovala najmä v rámci prioritnej osi 1 Podpora rastu 
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zamestnanosti (447 projektov s príspevkom k HP RP) a boli zamerané najmä na  
opatrenia aktívnej politiky trhu práce formou príspevkov pre zdravotne 
postihnutých ľudí. Podpora špecifického cieľa 2.3 (ale aj 2.1) sa realizovala najmä 
v prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie (567 projektov s príspevkom k HP RP) 
a bola zameraná na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb 
starostlivosti (sociálnych služieb) a programy vzdelávania a prípravy pre trh práce 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vrátane občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

• K špecifickým cieľom rovnosti príležitostí z hľadiska veku, teda mladých a starších 
ľudí, 3.1 a 3.2 najmä v oblasti podpory ich zamestnanosti a zamestnateľnosti38, 
ako aj podpory sociálnych služieb a ďalších programov s cieľom ich začlenenia 
do aktívneho spoločenského života. V rámci prioritnej osi 1 bola podpora mladých 
ľudí zameraná najmä na opatrenia zvyšovania zamestnateľnosti mladých ľudí 
formou vykonávania absolventskej praxe. Na cieľovú skupinu starších ľudí nebol 
zameraný špecifický národný projekt, avšak táto cieľová skupina bola 
podporovaná v rámci vybraných opatrení aktívnych politík trhu práce, ako 
uchádzači a uchádzačky o zamestnanie nad 50 rokov. V rámci prioritnej osi 2 boli 
na mladých ľudí zamerané opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately 
a uľahčenia vstupu na trh práce, ďalej v oblasti programov osamostatňovania sa 
(vrátane zamestnania) mladých dospelých, ako aj v oblasti vzdelávania a prípravy 
na trh práce zameranej špecificky na sociálne vylúčených mladých ľudí z MRK. 

• V rámci OP ZaSI sa realizovalo aj viacero projektov a výziev, ktoré zahŕňali 
všetkých znevýhodnených uchádzačov, v rámci nich aj zdravotne postihnuté 
osoby, absolventov vo veku 15 – 24 a občanov nad 50 rokov.  

• Na základe merateľných ukazovateľov HP RP bolo v OP ZaSI cielene 
podporených 14 691 mladých ľudí vo veku 15 – 24 (1,2 % na celkovom počte) a 3 
942 starších osôb vo veku 55 – 64 (0,3 % na celkovom počte). Najviac mladých 
osôb vo veku 15 – 24 rokov sa zúčastnilo projektov v prioritnej osi 1, a to 75 %, 
v rámci prioritnej osi 2 to bolo 22,8 % osôb. V prípade starších osôb vo veku 55 – 
64 bol ich podiel najvyšší tiež v rámci prioritnej osi 1, a to 71,5 %, v rámci 
prioritnej osi 2 to bolo 36,6 %.  

• Cielená podpora mladých a starších ľudí sa javí vzhľadom na celkové počty osôb 
zúčastnených na projektoch ako nízka. Obe skupiny boli zastúpené viac na 
opatreniach, ktoré sa týkajú zamestnanosti, pričom mladí ľudia dominovali o čosi 
viac. Starší ľudia v porovnaní s mladšími boli viac zastúpení v rámci opatrení 
podpory sociálnej inklúzie so zameraním na sociálne služby.  

• V rámci merateľného ukazovateľa HP RP bolo v OP ZaSI cielene podporených 26 
719 zdravotne postihnutých osôb (2,1 % na celkovom počte). Na celkovom počte 
osôb, ktoré boli zapojené do projektov, predstavovali zdravotne postihnuté osoby 
2,1 %. Najviac zdravotne postihnutých osôb sa zúčastnilo projektov v 

                                                 
38 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50),- Príspevok na vykonávanie 
absolventskej praxe (§ 51) 
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rámci prioritnej osi 1, a to 85,3 %, v rámci prioritnej osi 2 to bolo 11,5 % osôb 
a v rámci prioritnej osi 3 (Bratislavský kraj) to bolo 3,8 % osôb. Zdravotne 
postihnutí ľudia boli v rámci troch ohrozených skupín cielene podporení 
v najväčšej miere.  

• V rámci OP ZaSI bolo tiež vytvorených  580 pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny. Do tejto skupiny patria aj zdravotne postihnuté osoby, mladí ľudia 
a starší ľudia.   

 
Operačný program Vzdelávanie 
• OP V sa v rámci plnenia špecifických cieľov rovnosti príležitostí zameraných na 

zdravotne postihnuté osoby (cieľ 3.3) a z hľadiska veku (ciele 3.1 a 3.2) 
zameriava najmä na ich napĺňanie v oblasti formálneho vzdelávania, ako aj 
ďalšieho vzdelávania. Celkovo sa realizovalo v OP V k 31.12. 2013 241 projektov 
s príspevkom k HP RP, čo predstavuje podiel na celkovom počte 26,5 %. 
Špecificky na mladých ľudí boli zamerané 2 národné projekty s príspevkom k HP 
RP. Na aktívne starnutie starších ľudí bolo zameraných 36 projektov (podiel na 
celkovom počte projektov 4 %), ale len 19 (podiel na celkovom počte projektov 
s príspevkom k HP RP 7,9 %) uvádzalo príspevok k cieľom HP RP. Na zdravotne 
postihnutých študentov a študentky bol špecificky zameraný 1 národný projekt a 
v rámci 1 dopytovo orientovanej výzvy 17 projektov v rámci prioritnej osi 3 
Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami (podiel na 
celkovom počte projektov predstavoval 1,9 %), z toho však len 4 (podiel na 
celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 1,6 %) deklarovali príspevok 
k cieľom HP RP. Počet projektov aj vyhlásených výziev s ohľadom na špecifické 
ciele rovnosti príležitostí zamerané na zdravotne postihnuté osoby a z hľadiska 
veku sa javí ako nízky. Problémom je tiež, že nie všetky projekty, ktoré zjavne 
prispievajú k cieľom HP RP z hľadiska opatrení a cieľových skupín uviedli 
v žiadostiach o NFP explicitný príspevok k HP RP.   

• V rámci OP V bolo na základe merateľných ukazovateľov HP RP cielene 
podporených 4282 mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov (12,3 % na celkovom 
počte) a 3181 osôb vo veku 55 – 64 rokov (9,2 % na celkovom počte). Najviac 
mladých osôb vo veku 15 – 24 rokov bolo zapojených do projektov v rámci 
prioritnej osi 2, a to 59, 3 %, v rámci prioritnej osi 1 to bolo 40,6 %. Najviac 
starších osôb vo veku 55 – 64 rokov bolo zapojených do projektov v rámci 
prioritnej osi 2, a to 97,2 %. 

• Podľa hodnôt merateľných ukazovateľov HP RP s ohľadom na zdravotne 
postihnutých ľudí bolo podporených 485 zdravotne postihnutých osôb (1,4 % na 
celkovom počte). Najviac zdravotne postihnutých osôb bolo zapojených do 
projektov v rámci prioritnej osi 3, a to 77,1 %, v rámci prioritnej osi 1 to bolo 22,9 
%. 

• Ukazovateľ Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti 
príležitostí dosiahol hodnotu 72, z dostupných údajov však nie je možné zistiť 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

27 
 

kvalitu týchto programov z hľadiska špecifických zraniteľných skupín, resp. 
aspektov ne/rovnosti.  

• Dosiahnuté hodnoty MU z hľadiska špecifických cieľov rovnosti príležitostí 
zameraných na zdravotne postihnuté osoby sa javia ako malé. Je však zjavný 
rozdiel medzi hodnotami uvádzanými vo formulároch o účastníkoch 
a účastníčkach projektov a v hodnotách merateľných ukazovateľov HP RP  
a v údajoch ohľadom povinných programových ukazovateľov OP V. Na základe 
programových ukazovateľov sa dosiahnuté výsledky javia ako oveľa lepšie. To 
môže naznačovať metodologické nekonzistentnosti pri stanovovaní systému 
koordinácie implementácie HP RP.  

 
Operačný program Výskum a vývoj  
• Predpokladáme, že cielená podpora mladých výskumníkov a výskumníčok sa 

diala najmä v rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 
podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Približne v polovici všetkých 
projektov OP VaV (ktoré zahŕňajú prioritnú os 2 a 4) sa realizovala podpora 
špecifického cieľa 3.2 HP RP z hľadiska veku, čo možno vyhodnotiť ako pozitívny 
príspevok. Na zváženie je, koľko z projektov reálne urobilo vyrovnávacie 
opatrenia pre túto cieľovú skupinu.  

• Na podpore špecifického cieľa 2.2 na zabezpečenie dostupnosti zdravotne 
postihnutých osôb k vysokoškolskej infraštruktúre v rámci prioritnej osi 5 sa 
podieľalo 3,2 % z celkového počtu. To sa javí ako nízky počet vzhľadom k tomu, 
že bezbariérovosť by mala byť zabezpečená v každom projekte, aj keď to závisí 
od typu aktivít, ktoré sa v projektoch realizovali.  

• Z hľadiska merateľných ukazovateľov bolo podporených 2277 výskumníkov do 35 
rokov (43,6 % z celkového počtu)  a 2401 doktorandov a doktorandiek, čo tiež 
poukazuje na pozitívny príspevok.  

• Malý počet opatrení na bezbariérovosť a bezpečný prístup dokazuje aj ich počet, 
k 31.12.2013 bolo vytvorených 26 takýchto opatrení.  

 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
• Čo s sa týka príspevku k špecifickým cieľom HP RP 2.1, 3.1 a 3.2, v rámci OP 

KaHR bolo k 31.12. 2013 vytvorených 123 pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny, najviac v rámci prioritnej osi 1 Inovácie a rast nezamestnanosti. Uvedený 
počet je pomerne nízky, aj keď vo výročnej správe je uvedené, že zazmluvnených 
je 600 pracovných miest pre znevýhodnené skupiny. Problémom je, že v rámci 
štatistického triedenia nie je možné vyselektovať jednotlivé konkrétne skupiny 
a ich reálny počet je možné zistiť len kvalitatívnou analýzou všetkých projektov. 
Preto je príspevok OP KaHR k týmto cieľom skôr čiastkový a ťažko 
vyhodnotiteľný.  
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Operačný program Životné prostredie  
• Z hľadiska príspevku k cieľom HP RP zameraných na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí, starších ľudí a zdravotne postihnutých osôb OP ŽP prispel 
vytvorením 62 pracovných miest. Ide o nízke číslo, v rámci ktorého nie je možné 
z dostupných údajov zistiť, koľko z nich bolo vytvorených pre relevantné cieľové 
skupiny. Tiež bolo vytvorených 21 opatrení zabezpečujúcich bezpečný 
a bezbariérový prístup k výsledkom projektov, ktoré využívalo 12 690 
znevýhodnených osôb. Z dostupných údajov však nie je jasná metodológia zberu 
tohto merateľného ukazovateľa. Celkovo možno zhodnotiť príspevok OP ŽP 
k týmto cieľom ako čiastkový. 
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti 
• V rámci OP IS bolo v sledovanom období vytvorených 75 elektronických služieb 

pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny, najmä v oblasti 
elektronizácie verejnej správy a dostupnosti k informačným službám. Podiel 
online služieb z celkového počtu zavedených služieb predstavoval 58 %. Nie je 
však možné momentálne vyhodnotiť, v ktorých prioritných osiach boli vytvorené 
a urobiť kvalitatívnu analýzu v projektoch, keďže nie sú ukončené.   

 
Operačný program Bratislavský kraj  
• K špecifickému cieľu 3.2 bol najväčší príspevok v opatrení 1.1 Regenerácia sídiel, 

ktoré sa zameriava na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia. Bolo 
vytvorených 429 bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie 
v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, kde podporované projekty 
prispievajú k rovnosti príležitostí zabezpečením dostupnosti verejných 
informačných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou 
najmä s ohľadom na zdravotné postihnuté osoby. K 31.12.2013 bolo v rámci OP 
BK zavedených 67 elektronických služieb online a 203 elektronických služieb. 
Problémom je, že je komplikované zistiť presný počet zavedených elektronických 
služieb v projektoch s príspevkom k HP RP. Príspevok k špecifickému cieľu 3.2 
v OP BK možno hodnotiť pozítívne. Špecifické ciele rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku sa v OP BK nesledovali. 

 
Operačný program Zdravotníctvo  
• V rámci OP Z bolo na zabezpečenie dostupnosti zdravotníckej infraštruktúry 

v rámci cieľa HP RP 3.2 v sledovanom období vytvorených 114 opatrení, 54 % 
v rámci dostupnosti nemocníc a 46 % v rámci dostupnosti polikliník. Príspevok 
OP Z k tomuto cieľu možno na základe dostupných informácií hodnotiť pozitívne. 
K cieľom rovnosti príležitostí z hľadiska veku OP Z neprispieval.  
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Operačný program Doprava 
• K 31.12.2013 bolo v rámci OP D vytvorených 470 prvkov zabezpečujúcich 

bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektov, a to najmä v troch 
prioritných osiach 1 Železničná infraštruktúra, 6 Železničná verejná osobná 
doprava, 3 Infraštruktúra intermodálnej dopravy. Príspevok k špecifickému cieľu 
3.2 hlavne z hľadiska dostupnosti k železničnej infraštruktúre možno hodnotiť 
pozitívne. Otázkou je, či by podobné opatrenia nemali byť robené aj v rámci 
cestnej infraštruktúry.  

 
Regionálny operačný program 
• ROP prispieva najmä k špecifickému cieľu rovnosti príležitostí 3.2, a to 

zabezpečením debarierizácie vzdelávacej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry 
a sídelnej infraštruktúry. K 31.12.2013 bolo v rámci ROP zazmluvnených 1095 
projektov zameraných na debarierizáciu. Najviac, 53,4 % sa ich realizuje v rámci 
prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel (opatrenie 4.1), v rámci opatrenia 4.2 je to 10,3 
%, potom 21,9 % v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania, 14,2 % 
v rámci prioritnej osi 2 Sociálna infraštruktúra, 3,3 % v rámci prioritnej osi 3 
Kultúrna infraštruktúra (opatrenie 3.1) a 1,6 % v rámci prioritnej osi 7 Hlavné 
mesto kultúry Košice. Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu bola 
k 31.12.2013 896,01 ml. Eur. V rámci ROP bol príspevok k cieľu 3.2 významný. 
Problémom je, že vzhľadom na znenie merateľných ukazovateľov HP RP nie je 
jasné, v akom rozsahu sa opatrenia na zabezpečenie dostupnosti 
a bezbariérovosti prostredia realizovali a aká bola ich skutočná hodnota. 
Merateľné ukazovatele HP RP, ktoré vykazuje ROP, tiež nie sú úplne v súlade 
s prílohou č.4 SKI HP RP. 

 
Operačný program Technická pomoc  
• OP TP nemá merateľné ukazovatele HP RP na základe zdravotného postihnutia 

a veku. Jeho dôležitým príspevkom je, že umožňuje koordinátorovi HP RP 
finančne realizovať hodnotenia špecifických cieľov a merateľných ukazovateľov 
HP RP. 
 

Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky výziev z vybraných operačných 
programov 
 
• Analýza bola zameraná na OP podporujúce posilňovanie kapacít pre znalostnú 

ekonomiku, zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu na základe zdravotného 
postihnutia a veku, t. j. OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), OP 
Vzdelávanie (OP V) a OP Výskum a vývoj (OP VaV) ako aj operačné programy 
vytvárajúce podmienky pre zlepšenie infraštruktúr a technického vybavenia 
zariadení a inštitúcií, ktoré môžu prispievať k zmierňovaniu bariér či posilňovaniu 
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rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia a/alebo veku, a to ROP, 
OP IS a OP Z. 

• Analýza bola aplikovaná na vzorku celkovo 50 výziev zo šiestich operačných 
programov, presnejšie 12 výziev z OP ZaSI, rovnaký počet výziev z OP V, 10 
výziev z OP VaV, 2 výzvy z OP IS, 10 výziev z ROP a nakoniec 4 výziev z OP Z.  

• Z hľadiska hodnotiaceho kritéria pre HP RP pre podávané žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok analyzované výzvy indikujú veľmi nízku mieru dôležitosti, 
ktorá bola horizontálnym prioritám (nielen HP RP) prisudzovaná. Vo väčšine 
výziev (43 z 50) bolo k dispozícii osobitné kritérium pre prínos k HP RP. V 6 
výzvach – všetky boli z OP ZaSI – sa HP RP musela deliť o kritérium spolu s 
ostatnými HP a v jednom prípade – v ROP – nemala HP RP uvedené žiadne 
kritérium. Za kritérium pre prínos k HP RP mohli projekty získať relatívne 
nízky podiel bodov. Najčastejšie mohli projekty získať maximálne 2 body 
(zvyčajne 1 % z celkového počtu bodov). Vyššie bodové hodnotenia sa 
objavovalo len v ROP.  

• Väčšina hodnotiacich kritérií bola zameraná na to, či je dodržiavaný princíp, 
pravidlo rovnosti príležitostí, rovnaký prístup k aktivitám pre cieľové skupiny. Len 
výnimočne sa uvádza bližší popis hodnotiaceho kritéria, a to v rámci OP Z a ROP 
najmä vo vzťahu k bezbariérovosti.  

• Z hľadiska podpory implementácie HP RP na úrovni projektov dokumentácia 
výzvy ako základné minimum obsahovala v prvom rade referenciu na povinnosť 
uvádzať v rámci časti žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“, medzi 
inými aj súlad s HP RP. Zvyčajne sa výzvy sústredili na formuláciu tejto 
povinnosti, resp. jej parafrázovanie v súlade so SKI HP RP v „Príručke pre 
žiadateľa“ a doplnili ju o definovanie základného cieľa HP RP, do ktorého boli 
zahrnuté okrem iných aj aspekty veku či zdravotného postihnutia. Ďalšou 
súčasťou minimálneho štandardu bola inštrukcia vybrať v prípade prínosu k HP 
RP (resp. akejkoľvek HP) minimálne jeden relevantný merateľný ukazovateľ k HP 
RP na úrovni projektu.  

• Obsahová podpora HP RP v niekoľkých výzvach zahrňovala aj nasledovné 
všeobecné informácie uvádzané bez ohľadu na konkrétne hľadisko RP:  
• limitovaný odkaz na EÚ rámce – presnejšie na čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 (15 výziev), 
• odkazy na doplňujúce zdroje informácií k napĺňaniu HP RP, presnejšie na SKI 

HPRP (13 výziev) alebo na príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v 
projektoch spolufinancovaných EÚ vydanú MPSVR SR (13 výziev)  

• všeobecný odkaz na legislatívu bez špecifikácie rovnosti príležitostí alebo 
antidiskriminácie (4 výzvy)   

• dôraz na nutnosť popísať prínos k HP RP prierezovo v relevantných častiach 
dokumentácie okrem priestoru vyhradeného pre prínos k HP (3 výzvy) 

• uvádzanie (mailových) kontaktov v prípade otázok ohľadom HP RP, išlo o 
kontakty na SORO/RO (2 výzvy).  
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• celkovo päť výziev ponúkalo žiadateľom aj navádzacie otázky pre 
vyhodnotenie prínosu k HPRP. Objavili sa iba v OP V a sú inšpirované 
Príručkami pre uplatňovanie HPRP, ktoré vydalo MPSVR SR.  

 
Hľadisko zdravotného postihnutia (ZP) 
• Celkovo priamo alebo okrajovo hľadisko ZP indikovalo explicitne iba 16 % 

analyzovaných výziev (8 výziev), pričom tieto výzvy boli identifikované iba v OP 
ZaSI a OP V. Dve tretiny výziev (62 %, resp. 31 výziev) sme vyhodnotili ako výzvy 
potenciálne prispievajúce k podpore RP z hľadiska ZP, avšak tieto výzvy hľadisko 
ZP explicitne nereflektovali. Pätina výziev nebola k tomuto hľadisku relevantná 
(najmä OP VaV). 

• Odporúčanie: Pre budúce programovanie v tejto oblasti pomoci by vzhľadom na 
potrebu uplatňovať RP ako prierezový princíp bolo vhodné zvážiť posilnenie tejto 
témy pri nastavovaní príslušného programu, resp. špecifikácie samotných výziev.  

• Celkovo 15 výziev (30 % zo všetkých výziev) uviedlo aj prepojenie na ciele 
súvisiace priamo s podporou osôb so ZP. Zistenie: Pre viac ako polovicu 
analyzovaných výziev (26 z 50) sa ukázalo, že v ich prípade by bolo možné 
posilniť prepojenie na ciele HP RP z hľadiska ZP (t.j. buď uviesť doplňujúce 
ciele alebo uviesť ciele ako také, keďže neboli uvedené vôbec).  

• V prípade niekoľkých výziev uvedenie cieľov HPRP so zameraním na HPRP 
z hľadiska zdravotného postihnutia absentovalo, napriek tomu, že výzvy dokonca 
priamo indikovali podľa svojho zamerania (cieľov a oprávnených aktivít) 
zohľadňovanie rovnosti príležitostí z hľadiska ZP.  

• Z hľadiska zdravotného postihnutia sa špecifické cieľové skupiny vyskytovali iba v 
12 výzvach, pričom iba v 1 prípade sa výzva priamo zameriavala na túto cieľovú 
skupinu. V ďalších 11 výzvach sa uvádzali osoby so ZP ako súčasť širšieho 
spektra cieľových skupín. Najčastejšie sa objavovali: ľudia, resp. občania so 
zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím, vrát. Osôb, ktoré sa 
mali zamestnať na vytvorených pracovných miestach (6 výziev), občania s 
nepriaznivým zdravotným stavom, resp. osoby zdravotne znevýhodnené (6 
výziev), žiaci špeciálnych základných alebo stredných škôl, resp. zdravotne 
znevýhodnení žiaci špeciálnej strednej/základnej školy.   

• Výzvy, ktoré uvádzali merateľné ukazovatele z hľadiska ZP tvorili 58 % z tých, pre 
ktoré to bolo relevantné. Vo väčšine prípadov boli súčasťou širšej ponuky MU 
k HP RP (19 z 23). V celkovom súčte sa ako najčastejší javí indikátor „Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté 
osoby“. Druhým najčastejším je „Hodnota projektu zameraného na 
debarierizáciu,“ ktorý využíval ROP (7 výziev). 

• Zistenie: Dokumentácia výziev je do značnej miery poznačená nekonzistentnou 
podporou HP RP z hľadiska ZP. Ak výzva cieľové skupiny z hľadiska ZP 
uvádzala, mali byť zaradené aj relevantné merateľné ukazovatele k HP RP. Na 
druhej strane, ak výzva medzi možné merateľné ukazovatele zaradila aj tie z 
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hľadiska ZP, očakávalo by sa, že hľadisko ZP bude zohľadnené v oprávnených 
aktivitách, teda explicitnom zameraní výzvy alebo medzi cieľovými skupinami. To 
sa však nedialo vo viacerých prípadoch. 

• Najčastejšie sme ako absentujúci a pritom vhodný MU identifikovali ukazovateľ 
“Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – 
zdravotne postihnuté osoby“, ktorý chýbal až v 13 výzvach OP V a  OP ZaSI. 
V prípade 5 výziev ROP sme identifikovali merateľné ukazovatele, ktoré chýbali, 
resp. neboli celkom v súlade s platným SKI HP RP (4 z 5 výziev). 

• Celkovo 11 výziev čiastočne špecifikovalo aspekty podpory rovnosti príležitostí 
z hľadiska zdravotného postihnutia v rámci hodnotiaceho kritéria pre prínos k HP 
RP, pričom tieto aspekty sa obmedzujú na bezbariérovosť vo fyzickom prostredí. 
Išlo o výzvy ROP a OP Z.  

• Základnú rámcovú podporu HP RP s ohľadom na hľadisko zdravotného 
postihnutia väčšina výziev (49 z 50) zabezpečila cez základné definície RP – 
inými slovami výzva uvádzala ZP medzi inými aspektmi.   

• Špecifickú podporu HP RP s ohľadom na hľadisko zdravotného postihnutia 
formou konkrétnych informácií a inštrukcií sme identifikovali vo viac ako 
polovici výziev (konkrétne aktivity v 19 výzvach, navádzacie inštrukcie v 12 
výzvach). 
 

Vek 
• Celkovo priamo, čiastočne alebo nepriamo hľadisko veku zohľadnilo v 

základnom zameraní 14 výziev, čo predstavuje 28 % zo všetkých výziev. 
menej ako polovici prípadov (44 % – 22 výziev) sme výzvy vyhodnotili ako 
potenciálne prispievajúce k podpore RP z hľadiska veku, avšak tieto výzvy toto 
hľadisko explicitne nereflektovali. Viac ako pätinu výziev (28 %, čiže 14 výziev) 
sme vyhodnotili ako nerelevantné k hľadisku veku. 

• Viac ako štvrtina výziev (presnejšie 14 výziev, 28 % zo všetkých výziev) 
uviedlo prepojenie na ciele súvisiace s podporou rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku. Spolu 6 výziev (5 z OP V a 1 z OP ZaSI) uvádzalo všetky 
podciele 3.1 až 3.2. Najčastejšie sa objavilo prepojenie na cieľ 3.1a) Zvýšenie 
miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie) a cieľ 
3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní, z ktorých sa každý 
objavil v 12 výzvach. Na druhej strane pre 10 analyzovaných výziev sa 
ukázalo, že v ich prípade by bolo možné posilniť explicitné prepojenie na 
ciele HP RP z hľadiska veku. Išlo o 5 výziev z OP ZaSI, 4 výzvy z OP V a 1 
výzvu z OP IS. 

• Z hľadiska veku sa špecifické cieľové skupiny vyskytovali v 17 výzvach (34 %), 
pričom vo všetkých prípadoch boli súčasťou širšieho spektra cieľových skupín. Až 
19 výziev žiadne cieľové skupiny z hľadiska veku neuvádzalo. V rámci OP 
Vzdelávanie dominovali žiaci a študenti na rôznych stupňoch škôl, väčšinou užšie 
špecifikované podľa konkrétneho zamerania výzvy. V prípade OP Zamestnanosť 
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a sociálna inklúzia išlo najmä o výzvy zamerané na komunity ohrozené sociálnym 
vylúčením. 

• Celkovo 23 výziev špecifikovalo medzi merateľnými ukazovateľmi HP RP aj 
merateľné ukazovatele z hľadiska veku. Výzvy, ktoré merateľné ukazovatele z 
hľadiska veku uvádzali, tvorili 69 % z tých, pre ktoré to bolo relevantné (24 z 35). 
Vo väčšine prípadov boli MU z hľadiska veku súčasťou širšej ponuky MU k HP 
RP (19 z 24).  

• Zistenie: V prípade 4 výziev z OP V sme zistili, že uvedené merateľné 
ukazovatele neboli kompatibilné s platným SKI HP RP, resp. systémom ITMS.  

• Zistenie: 17 výziev zaradilo medzi oprávnené cieľové skupiny explicitne aj rôzne 
podskupiny osôb z hľadiska veku, ale iba 9 z týchto výziev zároveň zaradilo do 
dokumentácie aj ponuku merateľných ukazovateľov HP RP zohľadňujúcich 
hľadisko veku. Ak napr. výzva uvádza medzi oprávnenými skupinami aj cieľové 
skupiny z hľadiska veku, mali byť zaradené aj relevantné merateľné ukazovatele 
k HP RP. Na druhej strane, ak výzva medzi možné merateľné ukazovatele k HP 
RP zaradila aj tie z hľadiska veku, očakávalo by sa, že to nadväzuje na 
skutočnosť, že hľadisko veku je zohľadnené v cieľových skupinách. Relevantné 
MU HP RP z hľadiska veku ponúklo 6 výziev. Zistenie: Dve výzvy z OP V síce 
neponúkajú MU k HP RP z hľadiska veku, ale uvádzajú ako súčasť hlavných 
ukazovateľov napr. Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít 
projektu.  

• V prípade hľadiska veku musíme konštatovať, že vekovo špecifické formulácie v 
rámci hodnotiacich kritérií HP RP sme neidentifikovali v ani jednej výzve. 

• Základnú rámcovú podporu HP RP s ohľadom na vekové hľadisko väčšina 
výziev (49) zabezpečila cez základné definície RP – inými slovami výzvy uvádzali 
medzi inými aj aspekt veku.   

• Špecifickú podporu HP RP s ohľadom na hľadisko veku formou 
konkrétnych informácií a inštrukcií sme identifikovali iba v 3 operačných 
programoch: OP VaV, OP V a OP ZaSI. Celkovo išlo o 19 výziev. Uvádzanie 
príkladov aktivít relevantných s ohľadom na rovnosť príležitostí z hľadiska veku 
bolo v 13 výzvach. Navádzajúce inštrukcie na objasnenie prínosu k HP RP 
z hľadiska veku boli v 6 výzvach.  

• Podporné opatrenie nepriamo zohľadňujúce vekovo špecifické potreby v prípade 
dotknutých osôb, ktoré sú závislé na zabezpečení starostlivosti zo strany 
potenciálnych priamych účastníčok/kov projektu, uvádzalo celkovo 7 výziev (dve 
z OP ZaSI a 5 z OP V). V tomto prípade dokumentácia navádzala žiadateľa 
zvážiť možnosť zaradiť do projektu sprievodnú aktivitu v podobe služieb 
starostlivosti o deti a iných členov rodiny prezentovanú ako nástroj zohľadnenia 
špecifických potrieb uľahčujúci týmto skupinám účasť na projekte.  
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Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky projektov z vybraných operačných 
programov 
 
• Do analýzy projektov bolo vybraných 98 projektov s príspevkom k HP RP z troch 

operačných programov, 73 bolo z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 14 z OP 
Vzdelávanie a 11 z OP Výskum a vývoj. Náhodne vyberané projekty tvorili takmer 
2/3 vzorky (64 %) a viac ako 1/3 vzorky (36 %) tvorili cielene vyberané projekty 
(tematická vzorka). Dopytovo orientované projekty tvorili 83 % celkovej vzorky a 
národné projekty boli zastúpené 17 %.  

Zdravotné postihnutie 
• Väčšina projektov (64 %) v prínose k HP RP neuvádza hľadisko zdravotného 

postihnutia vôbec, ani formálne. Formálne prínos k tomuto hľadisku (okrem iných 
hľadísk) deklarovalo 23 % projektov. Konkrétny prínos z hľadiska zdravotného 
postihnutia deklarovalo iba 10 projektov (10 %), pričom 3 z nich sa priamo 
zameriavali na podporu osôb so zdravotným postihnutím, resp. zlepšovanie 
služieb pre tieto skupiny a 7 projektov zaradilo ľudí so zdravotným postihnutím do 
širšie zameraných cieľových skupín projektu. 

• Medzi uvedenými 64 projektmi, ktoré v popise príspevku neuvádzajú hľadisko 
zdravotného postihnutia, je napr. jeden projekt, ktorého ciele jasne deklarujú 
zameranie na cieľovú skupinu so zdravotnými postihnutím (t. j. osoby s 
autizmom) a aj vo východiskovej situácii jasne popisuje ich potreby. Zistenie: 
Inými slovami, v prípade najmenej 2 projektov z týchto 64 projektová 
dokumentácia vykazuje istú nekonzistentnosť pri popise príspevku k HP RP, kde 
hľadisko ZP nie je explicitne pomenované, hoci je vysoko relevantné. 

• Väčšia projektov hľadisko zdravotného postihnutia vo formulovaných cieľoch 
neuvádzala. Explicitne toto hľadisko uvádzalo iba 6 projektov (6 %). Vo väčšine 
ostatných prípadov však boli ciele formulované tak, že hľadisko zdravotného 
postihnutia mohlo byť vyhodnotené aspoň ako potenciálne relevantné (90 % 
projektov). Príkladom je napr. širšia podpora zamestnanosti, adaptability 
zamestnaneckej populácie, či posilňovanie  výskumných kapacít v nejakej oblasti 
bez dôrazu na konkrétne znevýhodnené skupiny a pod. Iba 4 projekty sme 
vyhodnotili tak, že ich ciele nenaznačovali priamu ani potenciálnu relevanciu k 
podpore rovnosti príležitostí. 

• Previazanosť projektov na konkrétne ciele HP RP bola limitovaná. Väčšina 
projektov neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele HP RP (81 projektov, 
resp. 84 %). Previazanosť na ciele HP RP sme identifikovali iba v 4 projektoch (4 
%). Pri troch zo 4 projektov, t.j. najčastejšie sa objavil cieľ 2.3 a) Prispôsobenie 
vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie 
medzi zdravú populáciu. Previazanosť na ciele HP RP s ohľadom na zdravotné 
postihnutie uvádzali iba projekty z OP V a OP ZaSI. Vo viac ako štvrtine projektov 
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(26 z 98), ktoré nepreviazali popis príspevku s cieľmi rovnosti príležitostí 
z hľadiska rovnosti príležitostí, sme identifikovali potenciál previazať ich. 

• U 21 % projektov, ktoré hľadisko ZP v prínose k HP RP deklarovali, v analýze 
východiskovej situácie podľa dostupných údajov nebolo toto hľadisko 
reflektované. Hľadisko zdravotného postihnutia v tej či onej miere vo 
východiskovej situácii uvádzalo iba 15 % projektov, pričom 9 z týchto 15 projektov 
poskytuje hlbšiu reflexiu v tomto ohľade a 6 z nich zohľadňuje toto hľadisko iba v 
limitovanom rozsahu.  

• Cieľové skupiny s ohľadom na znevýhodnené skupiny sa objavili pri takmer dvoch 
tretinách projektov (64 projektov, 65 %), či už osobitne, alebo ako súčasť širšieho 
zamerania. Z konkrétnych znevýhodnených skupín, ktoré sa objavovali 
najčastejšie, sa osoby so ZP objavili na druhom mieste, presnejšie, 14 projektov  
uvádzalo aj cieľové skupiny s ohľadom na zdravotné postihnutie. Väčšina z 
týchto projektov bola z OP ZaSI (12), dva z OP V a jeden z OP VaV. Celkovo iba 
8 projektov popisuje potreby a situáciu cieľovej skupiny z hľadiska ZP detailnejšie. 
Tieto projekty okrem číselných údajov (či už vyčíslením ich počtu v rámci 
plánovanej cieľovej skupiny alebo vyjadrením ich podielu v možnej cieľovej 
populácii) popisujú osobitné prekážky, s ktorými sa osoby so ZP alebo dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom v bežnom živote alebo špecifických situáciách 
stretávajú a musia ich prekonávať (napr. pri uplatňovaní sa na trhu práce).  

• Konkrétne aktivity zamerané na podporu rovnosti z hľadiska zdravotného 
postihnutia sme objavili v 15 projektoch, čo predstavuje 15 % z celkového 
súboru a zároveň menej ako polovica z projektov, pre ktoré bolo relevantné 
očakávať. Celkovo v OP ZaSI takéto aktivity uvádzalo 11 projektov. V OP V to 
boli 4 projekty. V OP VaV sme neidentifikovali ani jeden projekt, 

• 5 z týchto 15 projektov obsahovalo aktivity zamerané na vzdelávanie posilňujúce 
životné zručnosti a vzdelávanie zamerané na osvojenie si špecifických zručností 
pre trh práce. Rovnako často (5 projektov) sa objavila aj podpora zameraná na 
zlepšovanie zamestnateľnosti osôb so ZP formou poradenstva a iných 
podporných nástrojov. 

• Analýza ukázala, že iba 11 projektov uvádza medzi merateľnými ukazovateľmi aj 
MU zamerané na hľadisko zdravotného postihnutia. V OP ZaSI 5 projektov 
zaradilo medzi svoje MU “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ Ten istý MU využili aj dva 
projekty z OP V.  V OP Výskum a vývoj dva projekty uvádzali MU “Počet opatrení 
zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu”  
Naviac, tri projekty v OP V uvádzali ako MU na podporu HP RP “Počet 
podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“, tieto 
projekty však ďalšie iné MU HP RP nepoužili. Pri 22 projektoch sme konštatovali, 
že by vzhľadom na deklarované zámery prispievať k HP RP aj z hľadiska 
zdravotného postihnutia mohlo byť relevantné sledovať MU „Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

36 
 

• Keďže sme v prípade 22 projektov skonštatovali, že projekty mali vzhľadom na 
svoje nastavenie zvážiť sledovanie MU „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených 
do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“, pristúpili sme aj 
k analýze dostupných údajov z formulára účastníkov projektu. Celkovo 9 
projektov podľa údajov uvádzaných vo formulároch účastníkov zapojilo 
v skutočnosti 415 osôb so ZP, z toho bolo 179 žien so ZP. Tieto projekty vo 
formulároch uvádzali celkovo 6578 účastníkov, môžeme teda konštatovať, že 
osoby so ZP boli skôr okrajovou skupinou účastníkov zapojených do projektu (6 
%). To znamená, že v prípade týchto 9 projektov sa vyhodnotenie prínosu v tejto 
oblasti na úrovni OP a NSRR stalo neviditeľným, keďže príslušný MU HP RP 
nebol v týchto projektoch zazmluvnený. 

• Zistenie: Menšiu spoľahlivosť údajov sledovaných podľa dostupných formulárov 
účastníkov projektu v ITMS dokresľuje napr. skutočnosť, že pri projektoch, ktoré 
sledovali MU „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 
- zdravotne postihnuté osoby“, u ktorých sme zároveň mohli v ITMS dohľadať aj 
formulár účastníkov (čo platilo pre 4 projekty), sme zistili zjavné nekonzistentnosti 
v poskytovaných údajoch v porovnaní s údajmi zo záverečnej monitorovacej 
správy a podľa formulára. Takto v jednom projekte (27110130017 OP ZaSI) síce 
podľa formulára účastníkov nebola zapojená ani jedna osoba so ZP, ale podľa 
záverečnej monitorovacej správy a teda sledovaného – zazmluvneného MU ich 
bolo na konci projektu zapojených 55. V ďalších projektoch sa údaje v ITMS 
uvedené pri danom MU nezhodovali s údajmi uvedenými v dostupnom formulári 
účastníkov, t.j. buď boli údaje vo formulári nižšie alebo vyššie.   

• Informácie o tom, ako pri realizácii projektov organizácie prispievali k HP RP 
z hľadiska ZP napriek tomu, že ho deklarovali, sme nenašli v 20 projektoch pri 
priebežných správach, v 21 projektoch pri záverečných správach a v 13 
projektoch pri dopadových správach. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že tieto 
projekty zvyčajne ani nemali zazmluvnené sledovanie relevantného MU k HP RP 
z hľadiska zdravotného postihnutia.  

• Z projektov, ktoré hľadisko zdravotného postihnutia v monitorovacích správach 
nejako reflektovali, dominovali monitorovacie správy, ktoré sa obmedzili iba na 
vyčíslenie zazmluvneného MU k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, 
pričom iné doplňujúce informácie správy neobsahovali. Iba v jednom projekte sme 
identifikovali ako kvantitatívne dáta (MU k HP RP z hľadiska ZP), tak kvalitatívne 
informácie. Zistenie: Tu je nutné dodať, že formát monitorovacej správy osobitný 
priestor pre kvalitatívny popis prínosu realizovaného projektu k HPRP (ani iným 
HP) takmer vôbec neponúka a sústreďuje sa najmä na zber kvantitatívnych 
údajov. Záverečná a priebežné správy umožňujú kvalitatívne informácie vkladať 
iba v rámci identifikácie problémov a v rámci položky “doplňujúce informácie”. Iba 
formát následnej správy v položke “dopad projektu” vytvára priestor pre 
kvalitatívny popis dosiahnutých výsledkov projektu a ich dopadov. Avšak ani časť 
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“dopady” či časť “doplňujúce informácie” prijímateľskú organizáciu explicitne 
nevyzývajú, aby sa vyjadrila napr. k prínosu k jednotlivým HP. 

• 8 priebežných (4), záverečných (2) a dopadových (2) správ uvádzalo aj 
kvalitatívne informácie ohľadom ZP, ale niektoré z nich nemali paradoxne 
zazmluvnené ukazovatele MU ZP. 

• Iba limitovaný počet projektov v rámci publicity ponúka informácie o podpore 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia. Celkovo tak urobilo 8 
projektov. 

• Analýza formulárov dobrej praxe viedla k podobným zisteniam ako pri 
monitorovacích správach a publicite. Iba zopár projektov (presnejšie 5) do nich 
zahrnulo aj informácie o tom, že do projektu boli zapojené aj osoby so 
zdravotným postihnutím.  

• Celkovo sme identifikovali 9 projektov, ktorých výsledky naznačujú pozitívny 
prínos k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia, pri 13 projektoch sme bohužiaľ museli skonštatovať nedostatok 
kvalitných monitorovacích údajov, ktoré by nám umožnili potvrdiť pozitívny, 
resp. limitovaný pozitívny prínos k HP RP. Pri 14 projektoch analýza poukázala 
na to, že projekty síce deklarovali formálny prínos k HP RP z hľadiska ZP, 
avšak realizácia projektu žiadny, ani limitovaný prínos nepreukázala. V 
jednom prípade analýza indikovala problematický prínos k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia a to dokonca v rozpore s deklarovaným prínosom k HP 
RP z hľadiska ZP zo strany prijímateľskej organizácie.  

Vek 
• Viac ako tretina projektov (38 %) v prínose k HP RP neuvádza hľadisko veku 

vôbec, dokonca ani formálne. Prínos k tomuto hľadisku formálne deklarovala 
takmer polovica projektov (48 %), pričom väčšinou projekty uvádzali vek ako 
súčasť výpočtu viacerých hľadísk, voči ktorým nebudú diskriminovať 
potenciálnych účastníkov, resp. účastníčky projektu. Konkrétny prínos z hľadiska 
veku, resp. s ohľadom na vekovo relevantné skutočnosti, deklarovalo v rámci 
popisu prínosu k HP RP iba 13 projektov (13 %), pričom iba 3 z týchto projektov 
sa primárne zameriavali na podporu špecifických vekových skupín a v ostatných 
10 prípadoch vekové hľadisko bolo súčasťou širšieho zamerania projektu. Šesť 
bolo z OP ZaSI, štyri z OP V a tri z OP VaV. Medzi projektmi, ktoré nedeklarovali 
prínos k hľadisku veku, sme identifikovali najmenej štyri, ktoré vekovú relevanciu 
naznačujú. 

• Vekové aspekty sa v cieľoch explicitne spomínali iba v 13 projektoch (13 %). V 
ostatných prípadov sme ciele vyhodnotili ako potenciálne relevantné (77 % 
projektov). Tieto projekty síce neindikovali vo svojich cieľoch podporu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku explicitne, avšak vzhľadom na formulácie cieľov bolo 
zrejmé, že sa zameriavajú na problematiku, ktorá by mohla mať príspevok k 
rovnosti príležitosti aj z tohto hľadiska. Príkladom sú napr. rôzne projekty v oblasti 
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zlepšovania kvality formálneho vzdelávania alebo podpora znevýhodnených na 
trhu práce, kde sú viaceré vekové skupiny zraniteľné a teda potenciálne 
relevantné a pod. 

• Väčšina projektov neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele HP RP (81 
projektov, resp. 8 %) v popise príspevku k HP RP. Z nich až pri 43 projektoch, 
analýza projektu ukázala, že mali potenciál prispievať k vybraným cieľom HP RP 
so zameraním na hľadisko veku. Iba 3 projekty (3 %) uvádzali prepojenie na ciele 
HP RP zamerané aj na hľadisko veku. 

• Hľadisko veku v tej či onej miere vo východiskovej situácii uvádzala necelá tretina 
projektov (32 %, resp. 31 projektov). Ďalších 11 % projektov uvádzalo limitované 
referencie k hľadisku veku. Hlbšiu analýzu nerovnosti či znevýhodnenia na 
základe veku (ako napr. vekovo podelené dáta o zraniteľných skupinách či 
potenciálnej cieľovej skupine prípadne uvádzanie špecifických potrieb alebo 
problémov, ktorým čelia konkrétne vekové skupiny) uvádzalo 9 projektov a 
čiastkovú analýzu poskytlo 14 projektov. V prípadoch hlbšej reflexie išlo najmä o 
uvádzanie štatistických údajov ohľadom cieľovej skupiny a súčasne 
špecifikovanie potrieb a/alebo problémov relevantných pre vekovo špecifické 
cieľové skupiny, či vekovú podskupinu/kategóriu v rámci potenciálnej cieľovej 
populácie. Väčšina z projektov, ktoré hľadisko veku vo východiskovej situácii 
uvádzali, pochádzala z OP ZaSI (25). V OP V bolo 6 takýchto projektov. 

• Z projektov, ktoré špecifikovali konkrétne znevýhodnené skupiny dotknuté priamo, 
či nepriamo projektovými aktivitami, väčšina uvádzala aj cieľové skupiny 
definované aj s ohľadom na vek (celkovo 54, t. j. 55 % z celkového súboru). 
V 32 projektoch dominovali mladšie ročníky, či už to boli deti predškolského veku 
a školopovinné deti, mladí ľudia alebo mladí dospelí. Staršie ročníky sa objavili 
iba v 15 projektoch. Celkovo sme identifikovali 22 projektov, ktoré sa síce k 
podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku hlásili v rámci prínosu k HP RP, 
avšak žiadne vekovo špecifické cieľové či dotknuté skupiny vo svojom projekte 
explicitne nepomenovali. Vekové hľadisko v prípade týchto projektov bolo v 
prínose k HP RP deklarované iba formálne. Hlbšia analýza ukázala, že 
najčastejšie sa uvádzali nižšie vekové skupiny špecifikované v rámci komunít 
ohrozených sociálnym vylúčením (najmä z MRK), kde sa zdôrazňovali buď 
skupiny detí (8) alebo mladých ľudí (9). Šesť projektov uvádzalo špecifickú 
skupinu mladých: absolventi. Štyri projekty uviedli kategóriu doktorandi/ 
doktorandky a rovnaký počet uvádzal aj bližšie nešpecifikovanú skupinu seniorov. 
Z 55 projektov, ktoré cieľové skupiny so ohľadom na vek definovali, potreby 
cieľových skupín uvádzaných s ohľadom na vek boli bližšie objasnené iba v 
prípade 15 projektov. Tieto projekty zvyčajne okrem vyčíslenia podielu vekovo 
relevantných skupín v rámci cieľovej populácie alebo priamo v rámci cieľovej 
skupiny uvádzali aj reflexiu ich potrieb alebo znevýhodnení, ktorým čelia. V 25 
projektoch sa objavili limitované informácie, v 15 sa ich potreby nešpecifikovali. 
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• Aktivity, ktoré sa priamo zameriavali na podporu rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku, resp. priamo zacielené na špecifické vekové skupiny sme 
identifikovali v 28 projektoch. V ďalších 10 projektoch sme identifikovali 
aktivity, ktoré nepriamo vplývali na rovnosť príležitostí z hľadiska veku, 
celkovo teda 38. Pre viac ako tretinu projektov (36 %, 35 projektov z celkového 
súboru) sme však bohužiaľ konštatovali, že hoci prínos k HP RP z hľadiska veku 
síce deklarovali, aktivity, ktoré sa realizovali, neindikovali zohľadnenie hľadiska 
veku ani priamo, ani nepriamo. V prípade projektov, ktoré konkrétne aktivity na 
podporu RP z hľadiska veku uvádzali, aj vzhľadom na dominujúcu vzorku 
projektov z OP ZaSI, sa medzi najčastejšími priamymi aktivitami objavili 
vzdelávacie aktivity zamerané na osvojenie si špecifických zručností pre trh práce 
určené špecifickým vekovým skupinám (9 projektov) ale aj iné vzdelávacie aktivity 
posilňujúce rôzne zručnosti nad rámec umiestnenia na trhu práce (7 projektov). 
Často sa opakovali aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež najmä z komunít 
sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, s dôrazom na MRK 
(8 projektov). Dvakrát sa opakovali aktivity ako absolventská prax, zamestnanie 
vekovo znevýhodnených skupín priamo daným projektom, ako aj doprevádzanie 
detí do a zo škôlky/školy, napr. asistentom. Medzi aktivitami nepriamo 
pôsobiacimi na zraniteľné vekové skupiny, resp. nepriamo posilňujúce rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku dominovali aktivity vplývajúce na deti skrz podporu a 
poradenstvo poskytované rodičom, resp. rodinám, ktoré čelia rôznym sociálnym 
rizikám. 

• Pri tretine projektov (31 projektov, 32 %) sme konštatovali, že jednak 
nedeklarovali prínos k HP RP z hľadiska veku a zároveň ani nesledovali žiadne 
MU k HP RP relevantné k hľadisku veku. Takmer polovica projektov (48 
projektov, 49 %) však žiadne MU k HP RP nesledovala, napriek tomu, že 
hľadisko veku v prínose k HP RP deklarovali. MU k HP RP relevantné pre 
hľadisko veku sme identifikovali celkovo iba v 14 projektoch. Ďalších 5 projektov 
uvádzalo súvisiace MU k HP RP, avšak nie priamo definované s ohľadom na vek. 
V OP ZaSI a OP V sa vyskytujú rovnaké MU k HP RP s ohľadom na vek. V týchto 
OP sa sledoval MU “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 55-64” v 3 projektoch a “Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov vo veku 15-24” v 2 projektoch. V OP VaV 
projekty zvyčajne sledovali širšie spektrum MU k HP RP z hľadiska veku:  
• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži (6 projektov) / ženy (6 projektov) 
• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 

– muži (7 projektov) / ženy (7 projektov) 
• Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 

–muži (7 projektov) / ženy (6 projektov)  
• Vyhodnotili sme 36 projektov, kde je zrejmé, že potenciál sledovať príslušné 

MU k HP RP z hľadiska veku bol reálny, avšak nebol využitý. V týchto 36 
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projektoch bol celkový počet osôb uvádzaných vo formulári účastníkov ESF39 vo 
vekovej kategórii 15-24 rokov na úrovni 7502 osôb (z toho ženy: 4926). Vo 
vekovej kategórii sme vo formulároch napočítali 1833 osôb (z toho 1201 žien). 
Celkovo tieto formuláre uviedli 18 134 zapojených osôb, čiže hrubým odhadom 
môžeme konštatovať, že osoby v zraniteľných vekových kategóriách 15-24 rokov 
a 55-64 rokov tvorili najmenej polovicu počtu osôb, o ktorých tieto formuláre 
reportovali. 

• Tam, kde boli správy dostupné na posúdenie (a zároveň išlo o projekty, ktoré 
deklarovali prínos k HP RP aj z hľadiska veku, hoci aj len formálne) sa ukázalo, 
že väčšina projektov do správ nezaradila žiadne špecifické informácie k príspevku 
k HP RP z hľadiska veku, či už kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru. 
Toto zistenie platilo pre 33 projektov, pokiaľ išlo o priebežné správy, pre 41 
projektov v prípade záverečných správ a pre 18 projektov v prípade dostupných 
dopadových správ. Zvyčajne išlo o najmä o projekty, ktoré nemali zazmluvnené 
ani jeden relevantný MU k HP RP z hľadiska veku. Napr. pri analýze priebežných 
monitorovacích správ sa ukázalo, že v prípade 12 projektov priebežné správy 
obsahovali iba informácie o stave MU k HP RP z hľadiska veku, ale žiadne iné 
doplňujúce informácie. Zároveň sme identifikovali 11 projektov, ktoré okrajovo 
reflektovali napr. pri popise realizovaných alebo plánovaných aktivít aj 
zohľadnenie vekovo špecifických skupín (tým, že zacielili vybrané aktivity na tieto 
skupiny), avšak vzhľadom na to, že tieto nemali zazmluvnené relevantné MU z 
hľadiska veku. Komplexnejšie informácie, t.j. kombináciu kvantitatívnych 
údajov aj kvalitatívnych informácií ohľadom veku poskytli v priebežných 
správach iba 3 projekty.  

• Celkovo 21 projektov nejakým spôsobom v rámci publicitných výstupov a webovej 
prezentácie projektov reflektuje aspekty veku. V prípade 12 projektov išlo o 
komplexnejšie informácie: tieto projekty uviedli v publicite konkrétne aktivity, ktoré 
boli zamerané na vekovo špecifické skupiny, prípadne sa prezentovali ako 
projekty primárne zamerané na takéto skupiny. 

• Celkovo sme v analyzovanom súbore pre 82 projektov nemali z ITMS k dispozícii 
žiaden formulár dobrej praxe. Z ostatných 16 projektov iba v prípade 6 projektov 
formulár dobrej praxe nejakým spôsobom reflektoval podporu rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku. 

• Celkovo sme identifikovali 17 projektov, ktorých výsledky naznačujú 
pozitívny prínos k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska veku, vrátane 
štyroch projektov, ktoré vo svojom príspevku k HP RP explicitne nedeklarovali 
prínos aj z hľadiska veku. Okrem toho naša analýza ukázala, že ďalších 16 
projektov indikovalo možný pozitívny prínos a 12 projektov naznačovalo 
potenciálne čiastkový, resp. limitovaný prínos k HP RP z hľadiska veku, avšak v 

                                                 
39 Tento formulár je relevantný iba pre tieto dva OP, keďže ide o formulár, ktorý sú povinní sledovať všetci žiadatelia pri čerpaní 
prostriedkov z ESF. 
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ich prípade zvyčajne absentovali kvalitné monitorovacie údaje, alebo boli tieto 
údaje veľmi obmedzené. 

• Pri 26 projektoch40 analýza ukázala, že napriek tomu, že projekty deklarovali 
prínos k HP RP z hľadiska veku, realizácia projektu žiadny, ani limitovaný 
prínos nenaznačila. V troch prípadoch analýza indikovala problematický 
prínos k HP RP z hľadiska veku. 

 
Vyhodnotenie prieskumu medzi prijímateľmi pomoci vo vzťahu k rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia  

 
• Celkovo sa do prieskumu zapojilo 241 subjektov. 
• Podľa údajov od prijímateľov, viac ako polovica (56 %) realizovala 

v programovacom období jeden, maximálne dva projekty s príspevkom k HP RP. 
Viac ako tretina (36,6 %) realizovala tri a viac takýchto projektov, pričom viac ako 
10 týchto projektov uviedlo 7,9 % organizácií.  

• Identifikovali sme však aj 18 organizácií (7,5 %), ktoré uviedli nula projektov 
s príspevkom k HP RP a rovnako uvádzali nula projektov podľa konkrétnych 
hľadísk HP RP. Pri analýze konkrétnej podpory HP RP cez realizované projekty 
sme sa preto rozhodli obmedziť na odpovede tých organizácií, ktoré uviedli aspoň 
1 projekt s príspevkom k HP RP (t.j. súbor 223 organizácií).  

Zdravotné postihnutie 
• 42 % organizácií uviedlo aspoň jeden projekt so zameraním na podporu rovnosti 

príležitostí z hľadiska zdravotného znevýhodnenia, pričom organizácií, 
v prípade ktorých to bolo 3 a viac projektov, bolo 16 %. Až 68 % organizácií, ktoré 
uviedli projekty zamerané na hľadisko zdravotného znevýhodnenia, zároveň 
uviedlo projekty zameriavajúce sa na kombináciu hľadísk. 

• Zistenie: Napriek deklarovanej podpore konkrétnych cieľov HP RP z 
hľadiska zdravotného postihnutia, sa väčšina organizácií obmedzila na 
pasívnu podporu tohto hľadiska rovnosti príležitostí, t.j. obmedzila sa na 
formálne deklarovaný nediskriminujúci prístup bez ohľadu na zdravotný 
stav, resp. postihnutie.  

• Ku konkrétnym cieľom HP RP zameraným na podporu osôb so zdravotným 
postihnutím sa prihlásilo necelých 40 % organizácií. Kombináciu viacerých cieľov 
so zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia (2 a viac), uviedlo 35 
organizácií. Najviac, 26 %, uviedlo cieľ zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre ľudí 
so zdravotným postihnutím, najmenej, 12 %, cieľ zníženie špecifickej miery 
nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím. 

• Viac ako 56 % organizácií, ktoré realizovali projekt z hľadiska zdravotného 
postihnutia uviedlo jednu alebo viac aktivít. Medzi nimi však dominoval najmä 

                                                 
40 Do tejto skupiny zaraďujeme aj 12 projektov, ktoré poskytli príliš málo informácií, aby bolo možné vôbec prínos k tomuto 
hľadisku vyhodnotiť, a to napriek tomu, že prínos k HP RP z hľadisku veku deklarovali. 
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všeobecný nediskriminujúci prístup, t.j. väčšina z nich (92) uvádza, že všetci ľudia 
mali rovnaké šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na zdravotný stav, 
pričom viac ako polovica (64) iné aktivity v kombináciou s touto neuviedla. Iba 60 
organizácií (27 %) podporilo rovnosť príležitostí z hľadiska zdravotného 
znevýhodnenia nejakou špecifickejšou aktivitou. Tieto organizácie uviedli, 
že realizovali špecifické aktivity najmä pre ľudí s obmedzenou mobilitou (31 
organizácii, 14 %) a druhou v poradí bolo zaradenie doplnkových podporných 
služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť prístup k nejakej 
hlavnej aktivite (21 organizácii, 9 %). Aktivity zamerané na ľudí s obmedzenými 
senzorickými kapacitami uviedli 3 % organizácií a aktivity zamerané na ľudí 
s obmedzenými mentálnymi kapacitami 4 %.  

• Príklady dobrej praxe, ktoré možno klasifikovať ako konkrétne, poskytlo 
v prieskume 73 organizácii (33 %). Patria sem projekty, ktorých prínos spočíval 
najmä v odstraňovaní bariér vo fyzickom či online prostredí (46 organizácii, 21 %). 
Priamu podporu a posilňovanie ľudí so zdravotným postihnutím uviedlo 16 
organizácií (7 %, oblasť zamestnanosti a vzdelávania) a celkovo 11 organizácií 
uviedlo podporu inklúzie osôb so ZP v rámci širšej cieľovej skupiny bez bližšej 
špecifikácie (5 %). 4 organizácie uviedli negatívne formulované výroky, najmä 
v duchu „nezamestnávajú ZP osoby“.   

• Celkovo iba 80 organizácií uviedlo, že v ich organizácii experti, resp. expertky 
pracujú s témou rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia. 80 % až 
100 % podiel z nich tvoria práve ženy – odborníčky. Zistenie: Paradoxom je, že 
45 % organizácií (42), ktoré uvádzali, že realizovali projekty s príspevkom k 
HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia zároveň uviedlo, že nedisponujú 
vlastnými ľudskými zdrojmi, ktoré by s touto témou pracovali. 

• Necelá polovica organizácií (104) nevyužíva pri realizácii projektov expertízu 
v oblasti rovnosti príležitostí, ani internú, ani externú. Viac ako štvrtina organizácií 
využíva najmä internú expertízu (24 %) prípadne ju kombinuje s externou (3 %). 
Externé kapacity (14 %) a inú podporu (6 %) využíva približne pätina organizácií. 
Viac ako tretina expertízu využila prinajmenšom v procese prípravy projektového 
zámeru, teda predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (34 %). Iba 
17 % organizácií uviedlo, že túto formu podpory, resp. expertízy využíva aj pri 
implementácii špecifických aktivít, a 10 % uviedlo, že využíva expertov, resp. 
expertky najmä ako garantov/garantky aktivít. Až 38 organizácií, ktoré internú 
ani externú podporu nevyužili, zároveň uviedlo, že realizovali projekty s 
príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia. 

• Inštrukcia pre vypĺňanie žiadosti o NFP nebola nijako špecifická s ohľadom na 
popis prínosu k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, napriek tomu sa viac 
ako polovica organizácií vyjadrila, že súhlasí (21 %), resp. skôr súhlasí (33 %) 
s výrokom, že inštrukcia zrozumiteľne objasňovala hľadisko zdravotného 
postihnutia.   
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• Celkovo 58 % organizácií uviedlo, že poznajú Príručku uplatňovania horizontálnej 
priority rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných z EÚ. 41 % súhlasí, 
že hľadisko zdravotného postihnutia je v príručke dostatočne objasnené, 
a naopak iba 6 % nesúhlasí, že by bolo dostatočne objasnené.  

• Väčšina respondentov a respondentiek sa vyjadrila, že by v budúcom 
programovacom období malo mať hľadisko zdravotného postihnutia vysokú 
prioritu. Najvýraznejšie podporili prioritu „podpora bezbariérového prístupu do 
verejných inštitúcii a na verejných priestranstvách“ (85 %) a prioritu „podpora 
bezbariérového prístupu k službám vzdelávania a zamestnanosti“ (81 %). Viac 
ako dve tretiny podporili aj prioritu „podpora bezbariérového prístupu k službám v 
súkromnom sektore“ (71 %) a „podpora zamestnávania osôb so zdravotným 
postihnutím“ (71 %). Najmenej výraznú, no i tak nadpolovičnú podporu získala 
priorita „podpora služieb pre obete a prevencia násilia páchaného na osobách zo 
zdravotným postihnutím“ (61 %). 

• Celkovo 7 % (17) predložilo v tejto otázke konkrétnejšie návrhy, témy z hľadiska 
zdravotného postihnutia.  

Vek 
• Necelá polovica organizácií (48 %) sa vyjadrila, že realizovala projekt so 

zameraním na RP z hľadiska veku. Necelá polovica projektov (48 %) zároveň 
prispievala súčasne k viacerým hľadiskám.  

• V prípade hľadiska veku uviedlo 48 % organizácií aspoň 1 takto zameraný 
projekt prispievajúci k HP RP, ale ku konkrétnym cieľom so zameraním na 
seniorov alebo absolventov sa prihlásilo celkovo len 39 % organizácií. 

• Zo 106 organizácií, ktoré realizovali aspoň 1 projekt prispievajúci k HP RP 
uviedlo, viac ako polovica organizácií uviedla aj konkrétnejšie aktivity na 
podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku, t.j. nielen formálny nediskriminujúci 
prístup (presnejšie 55 organizácií zo 106). Prekvapivé však je, že 7 organizácií 
napriek tomu, že realizovali aspoň 1 projekt s prínosom k HP RP z hľadiska veku, 
neuviedli žiadne aktivity na podporu tohto hľadiska rovnosti príležitostí.  

• Viac ako polovica zo všetkých organizácií, ktoré nejaké aktivity uviedli (75 zo 139) 
sa obmedzila na pasívnu podporu – formálne deklarovaný rovnaký prístup pre 
všetkých. Spomedzi ostatných, t.j. 64 organizácií, ktoré uviedli konkrétnejšie 
aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku sa organizácie 
najčastejšie prihlásili k špecifickým aktivitám pre mladých ľudí (38 organizácií, t.j. 
17 %), a špecifickým aktivitám pre starších ľudí (21 organizácií, 9,4 %). 

• Iba pri 21 % organizácií (48) ich príklady dobrej praxe možno klasifikovať 
ako konkrétny prínos na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku. Patria 
sem projekty, ktorých prínos spočíval najmä v podpore a pomoci pre deti a/alebo 
mladých ľudí, vrátane absolventov, či absolventiek škôl (18 organizácií, 8 %), 
prípadne podpore a pomoci ľuďom vyššieho, resp. seniorského veku (17 
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organizácií, 8 %). V neposlednej rade 14 organizácií (6 %) explicitne uvádzalo 
inklúziu rôznorodých vekových skupín do svojich projektov. 

• 32 % organizácií uviedlo, že ich odborný personál s touto témou pracuje. Menej 
ako polovica organizácií (104 z 223) nevyužíva pri realizácii projektov expertízu 
v oblasti rovnosti príležitostí, ani internú, ani externú. Približne jedna zo štyroch 
organizácií využíva internú expertízu (24 %) prípadne ju kombinuje s externou (3 
%). Pätina organizácií využíva iba externé kapacity (14 %). Zistenie: Až 42 
organizácií, ktoré nevyužívajú žiadnu formu odbornej podpory a expertízy 
v oblasti rovnosti príležitostí ako takej, t.j. ani internú, ani externú, zároveň 
uviedlo, že realizovali najmenej 1 projekt s príspevkom k horizontálnej priorite 
rovnosť príležitostí z hľadiska veku.  

• Viac ako polovica organizácií, ktorých projekty prispievali k HP RP z hľadiska 
veku uviedla, že expertnú pomoc či podporu v téme rovnosti príležitostí nijako 
nevyužili. Tie organizácie, ktoré expertnú podporu na niečo využili, uviedli, že ju 
využili najmä v procese prípravy projektového zámeru, teda počas predkladania 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (39 %, čiže 41 zo 106). Napr. iba 15 % 
organizácií uviedlo, že expertízu v téme rovnosti príležitostí využíva aj pri 
implementácii špecifických aktivít, a 12 % uviedlo, že odbornú pomoc využíva 
najmä ako garantov/garantky aktivít.  

• 54 % organizácií vníma inštrukcie k samohodnoteniu príspevku k HP RP 
v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z hľadiska veku ako postačujúcu.   

• 44 % súhlasí, resp. skôr súhlasí, že vekové hľadisko je v Príručke uplatňovania 
horizontálnej priority rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných z EÚ 
dostatočne objasnené, a naopak iba 5 % nesúhlasí. 

• Presnejšie od 54 % do 78 % respondentov a respondentiek sa vyjadrilo, že 
jednotlivé témy z hľadiska veku by si zaslúžili, aby sa im venovala vysoká 
priorita v novom programovom období. Najvýraznejšiu podporu (78 %) získala 
priorita “podpora služieb starostlivosti o starších ľudí odkázaných na pomoc 
druhých.” Traja zo štyroch (75–76 %) podporili aj priority “prevencia diskriminácie 
na trhu práce z hľadiska veku”, “podpora vstupu absolventiek a absolventov na 
trh práce”, “podpora zariadení pre deti predškolského veku (škôlky a jasle),” a 
“podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež.”  

• Celkovo iba 10 organizácií špecifikovalo doplňujúce návrhy, témy z hľadiska 
veku. 
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III. Východiská, cieľová skupina a témy hodnotenia 
 

3.1. Aké sú východiskové rámce pre toto hodnotenie?  
 
Ciele rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia boli 
v programovom období 2007 – 2013 v rámci NSRR subsumované pod HP RP. 
V zmysle schváleného NSRR je globálnym cieľom HP RP zabezpečovanie rovnosti 
príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. HP RP 
naprieč všetkými OP podporuje predchádzanie a eliminovanie diskriminácie na 
základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, 
zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie vytváraním podmienok 
vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby.41 
 
Koordinátorom HP RP sa stalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
presnejšie Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, ktorý na tento 
účel vytvoril Podporné stredisko k rovnosti príležitostí. Neskôr bolo toto stredisko 
zrušené, pričom jednotlivé úlohy boli prerozdelené na pracovníkov a pracovníčky 
odboru, ktorý však dlhodobo zápasí s nedostatkom personálnych kapacít v tejto 
oblasti. Ešte predtým však stredisko zabezpečovalo vypracovanie a aktualizáciu 
základných dokumentov, medzi ktoré v prvom rade patril Systém koordinácie 
implementácie  HP RP (verzia 1 z novembra roku 2007), inicioval zriadenie pracovnej 
skupiny pre HP RP, v spolupráci s ktorou boli bližšie zadefinované aj  špecifické ciele 
rovnosti príležitostí, medzi nimi aj ciele rovnosti príležitostí relevantné pre hľadisko 
veku a zdravotného postihnutia, vypracované indikátory a identifikovaná aj relevancia 
jednotlivých OP k cieľom HP RP (viď. tabuľka č. 1 SKI HP RP).  
 
Relevancia OP bola identifikovaná najmä s ohľadom na to, či rámcové aktivity a 
podaktivity indikovali potenciálny vplyv na rovnosť príležitostí z príslušného hľadiska. 
SKI HP RP v prvom rade zadefinoval základné kontextové ukazovatele rovnosti 
príležitostí, vrátane ukazovateľov rovnosti príležitostí s ohľadom na vek a zdravotné 
postihnutie pre relevantné ciele. Ukazovatele sa zadefinovali s ohľadom na stav 
rozdielov, resp. nerovností v roku 2006 a ako cieľové hodnoty sa nastavili miesto 
konkrétnych hodnôt skôr trendy smerom k zlepšeniu situácie v danej oblasti42. 
Súčasťou tohto hodnotenia je teda aj posúdenie týchto trendov z hľadiska 
vyhodnotenia, do akej miery došlo k zmierneniu identifikovaných rozdielov, resp. 
nerovností v týchto oblastiach (t.j. vekovom znevýhodnení a znevýhodnení na 
základe zdravotného postihnutia). Popri kontextových ukazovateľoch sa zadefinovali 
aj merateľné ukazovatele HP RP, vrátane rovnosti príležitostí s ohľadom na vek a 
zdravotné postihnutie pre jednotlivé operačné programy, najmä s ohľadom na ich 
                                                 
41 SKI HP RP www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf  
42 Príloha č. 4SKI HP RP dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/01/SKI-HP-RP-
7.0_pr%C3%ADloha-4.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/01/SKI-HP-RP-7.0_pr%C3%ADloha-4.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/01/SKI-HP-RP-7.0_pr%C3%ADloha-4.pdf
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členenie podľa vekových kategórií, prípadne s ohľadom na zdravotný stav, či 
znevýhodnenie cieľových skupín, resp. prínos k odstraňovaniu bariér vo fyzickom 
prostredí alebo pri prístupe k službám, opäť v spolupráci s pracovnou skupinou. 

Okrem toho Podporné stredisko pripravilo metodickú príručku, tak pre RO, ako aj 
pre žiadateľov/prijímateľov, ako nastaviť a implementovať rovnosť príležitostí v 
programoch a v projektoch a zabezpečilo realizovanie školenia o rovnosti príležitostí 
pre kontaktné osoby RO a ďalších zamestnancov a zamestnankyne štrukturálnych 
fondov (sprostredkovateľské orgány pod RO). 

V zmysle SKI HP RP mali riadiace orgány v rámci programovania povinnosť 
zabezpečiť, aby sa ciele HP RP (vrátane cieľov relevantných pre hľadisko veku a 
zdravotného postihnutia) a ich implementácia premietli do operačných programov, 
programových manuálov, usmernení, do dopytovo orientovaných výziev a priamych 
vyznaní, ich podpornej dokumentácie a monitorovať ich plnenie vo výročných 
správach.  

SKI HP RP ďalej definuje potrebu uplatňovať HP RP i na úrovni programov 
a projektov, ktorú následne rozpracoval do špecifických metodických príručiek (viď 
vyššie). V zmysle týchto nastavení sú žiadatelia povinní označiť prípadný príspevok 
k HP RP v žiadosti o NFP, popísať ho a stanoviť si relevantné merateľné 
ukazovatele. Úlohou prijímateľov bolo následne sledovať napĺňanie týchto 
ukazovateľov v monitorovacích správach.  

Za obdobie 2007 – 2010 bola vypracovaná externá hodnotiaca správa, ktorá sa 
zamerala na vhodnosť nastavenia systému relevancie cieľov HP RP, ich 
dosiahnuteľnosť, na nastavenie merateľných ukazovateľov HP RP, ako aj efektívnosť 
distribučných mechanizmov tejto problematiky vo všeobecnosti. Jej záverečné 
odporúčania boli východiskom aj pre toto hodnotenie.43 Správa upozornila okrem 
iného na to, že nastavenia základných rámcov a mechanizmov uplatňovania HP RP 
v zmysle vyššie uvedeného mali aj svoje limity, ktoré by sa dali zhrnúť nasledovne: 

1) Ciele HPRP neboli v programoch a projektoch sledované osobitne podľa 
tematického zamerania (presnejšie sleduje sa iba príspevok k HP RP ako 
takej), a preto je náročné projekty podľa tematického zamerania príslušného 
hľadiska vyselektovať, čo sa odrazilo aj na realizácii tohto hodnotenia.  

2) K stanoveniu cieľov a k vytvoreniu celého systému koordinácie došlo až po 
schválení NSRR a OP, v ktorých nebola urobená (alebo len veľmi okrajovo) ex 
ante analýza stanovených cieľov a zavádzaných opatrení, a preto bolo výzvou 
pre koordinátora HP RP adekvátne nastaviť ciele HP RP vrátane cieľov 
rovnosti príležitostí s ohľadom aj na hľadisko veku a zdravotného postihnutia. 

3) V súvislosti s definovaním merateľných ukazovateľov HP RP rovnosti pre 
jednotlivé OP predstavoval zásadnú výzvu nedostatok dát citlivých na 
jednotlivé aspekty rovnosti príležitostí, najmä na začiatku programového 
obdobia. Väčšina sledovaných ukazovateľov sa v ITMS nešpecifikovala podľa 

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

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_2._%C4%8Dast.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_2._%C4%8Dast.pdf
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špecifických aspektov znevýhodnenia, vrátane pohlavia, veku a zdravotného 
stavu, a pre niektoré OP programy bola požiadavka sledovať využívanie aktivít 
rôznymi cieľovými skupinami tak náročná.  

4) Príspevok k HP RP sa často prezentoval ako dobrovoľne deklarovaná kvalita 
projektu, a to aj v rámci programov financovaných z ESF, čo indikuje 
nedostatočne zdôrazňovaný význam tohto horizontálneho princípu tak, ako ho 
definujú relevantné usmernenia ES.44 Naviac nízka miera váhy, ktorá sa 
prikladá kritériu HP RP pri hodnotení projektov (malá váha – 2 body zo 100) a 
skutočnosť, že HP RP nebola považovaná pre prijímateľov pomoci za povinnú 
ani v projektoch ESF a ERDF, mohli viesť k oslabeniu pozície tejto HP RP.  

5) Nevýhodou bol tiež limitovaný priestor vytvorený pre žiadateľov na podporu 
príspevku HP RP – presnejšie možnosť vybrať si len jeden ukazovateľ 
výsledku HP RP pre žiadateľov, ktorí sa väčšinou obmedzovali na 
najvšeobecnejšie kvantitatívne ukazovatele, pričom kvalitatívne ukazovatele 
(zamerané na obsah projektov) ostali často nevyužité.  

 
Z hľadiska kontextových obmedzení správa napr. vyhodnotila ako riziko aj 
skutočnosť, že tematika HP RP je pre Slovensko nová a chýbajú skúsenosti s jej 
implementáciou, limitovaná bola aj ponuka vzdelávania v tejto oblasti, ako aj záujem 
o ňu, a to na strane prijímateľov, ako aj výkonného manažmentu OP. 

 

3.2. Komu sú výsledky hodnotenia určené?  
 
Očakávame, že výsledky hodnotenia budú nápomocné predovšetkým koordinátorovi 
HP RP, ktorému by mali poslúžiť pri celkovom zhodnotení implementácie HP RP 
v súčasnom programovacom období. Zároveň môžu napomôcť pri dolaďovaní 
nastavenia systému koordinácie súvisiacich prierezových tém v budúcom 
programovom období, presnejšie upresniť nastavenie horizontálneho princípu 
rovnosti príležitostí s ohľadom na aspekty vekového znevýhodnenia a 
znevýhodnenia na základe zdravotného postihnutia, resp. stavu, tak aby sa posilnili 
šance reálnym výsledkom a zmierňovaním nerovností, ako aj akým oblastiam sa 
venovať.  

Výsledky môžu zásadným spôsobom inšpirovať aj kontaktné body pre HP RP na 
jednotlivých RO/SORO v procese monitorovania záverečnej fázy, ako aj 
vyhodnocovania celkového prínosu realizovaných OP vo vzťahu k týmto aspektom. 
Nápomocné môžu byť aj pre prípravné tímy a pracovné skupiny zodpovedné za 
nastavenie budúcich OP v ďalšom programovom období.  

 

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

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf
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3.3. Cieľ a témy hodnotenia  
 
Zámerom druhej fázy hodnotenia45, ktorej sa venujeme v predmetnej správe, bolo 
vykonať ad hoc (operatívne) hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických 
oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 
5.0 zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku.  

Základnou úlohou hodnotenia teda bolo zamerať sa na špecifické ciele v oblasti 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutiu s osobitným zreteľom 
na ciele, ktoré v zmysle posledných 2 výročných správ vykazovali odklon od 
stanovených cieľov (najmä hodnotenie cieľov 2.2, 3.1 a 3.2, iné nevylučujúc) a 
poskytnúť obraz o možných príčinách neplnenia stanovených cieľov HP RP 
v závislosti od doterajších výsledkov konkrétnych OP (s dôrazom na OP ZaSI). Od 
hodnotenia sa očakával hĺbkový prieskum identifikujúci nedostatky v implementácii 
na úrovni ako programov, tak projektov, ale aj identifikácia príkladov dobrej praxe 
a najmä formulovanie relevantných odporúčaní pre nápravu.  

V zmysle zadávacích podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto správy, boli špecifické 
témy, na ktoré sa malo hodnotenie zamerať, nasledovné:  

1) Zhodnotenie výsledkov implementácie cieľov a špecifických cieľov HP RP 
zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku 
z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov a kvality realizovaných 
projektov.  

2) Zhodnotenie príčin neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na 
zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku (aj na základe výskumu), 
stanovenie odporúčaní na nápravu, vypracovanie prípadových štúdií.  

 

 

  

                                                 
45 Kompletné zadávacie podmienky pre všetky tri fázy hodnotenia predstavuje príloha č. 1 
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IV.  Prístup, metodológia a obmedzenia 
 
Dva základné prístupy, ktoré sme v rámci realizovaného hodnotenia využili, boli 
analýza sekundárnych zdrojov – teda analýza dostupnej dokumentácie 
a komplementárna analýza zameraná na kľúčové primárne zdroje informácií.  
 
V prvej fáze hodnotenia sme sa zamerali na analýzu relevantnej dokumentácie, t.j. 
analýzu sekundárnych zdrojov (známa aj ako „desk-review“). Zámerom analýzy 
dostupnej dokumentácie bolo vyhodnotiť efektívnosť implementácie HP RP ako takej 
v rámci vybraných operačných programov. Do analýzy sekundárnych zdrojov sme 
zaradili dokumentáciu dostupnú na troch základných úrovniach:  

a) programová dokumentácia na úrovni operačných programov (predovšetkým 
znenie operačných programov, programové manuály, výročné správy 
o vykonávaní operačných programov a pod.),  

b) dokumentácia na úrovni výziev na predkladanie dopytovo orientovaných 
projektov v rámci OP (znenie výziev, príručky pre žiadateľov atď.),  

c) dokumentácia  na úrovni realizovaných projektov – zahŕňajúc ako národné, tak 
aj dopytovo orientované projekty (údaje zo žiadostí o NFP a ITMS)46, 

d) ostatná dokumentácia na podporu analýzy širšieho kontextu (napr. štatistické 
údaje podporujúce analýzu kontextových ukazovateľov HP RP). 

Jednotlivé okruhy analyzovaných aspektov vykonaných na základe analýzy 
dostupných dokumentov bližšie približujú nasledované podkapitoly.  
V ďalšej fáze sme sa zamerali na analýzu primárnych zdrojov, t.j. informáciu od 
tých, čo realizovali schválené projekty, t.j. prijímatelia pomoci. Zámerom bolo  získať 
komplementárne informácie k analýze dokumentov z perspektívy relevantných 
primárnych zdrojov, t.j. z pohľadu ľudí zapojených priamo do realizácie projektu, 
zodpovedných za koordináciu a manažment riadenia konkrétnych projektov, ktoré sa 
prihlásili k príspevku k HP RP. K tomuto účelu sme využili dotazníkovú metódu, ktorá 
poslúžila na zrealizovanie kvalitatívno-kvantitatívneho prieskumu medzi prijímateľmi 
pomoci z prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013 (viď objasnenie ďalej). 
Zamerali sme sa výlučne na tých prijímateľov, ktorých projekty sa vo svojich 
žiadostiach o nenávratný finančný príspevok prihlásili k podpore HP RP. 
 

4.1. Analýza kontextových ukazovateľov cieľov v oblasti rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku a zdravotného postihnutia  
 
V prvej časti sme využili metódu cielenej analýzy vybraných kontextových 
ukazovateľov rovnosti príležitostí, tak ako boli pri jednotlivých relevantných cieľoch 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia uvedených v SKI HP 
                                                 
46 ITMS je vládny informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a 
monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. http://sk.wikipedia.org/wiki/ITMS  

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0truktur%C3%A1lne_fondy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A9zny_fond
http://sk.wikipedia.org/wiki/ITMS
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RP v tab. č.1. Ukazovatele sme sa snažili doplniť o ďalšie, ktoré by mohli vypovedať 
o danej oblasti. Sledovali sme obdobie vývoja týchto ukazovateľov od roku 2006 až 
po rok 2013 (v prípadoch, kde boli údaje k dispozícii, prípadne po rok 2012) 
a následne sme analyzovali tento trend v porovnaní s rokom 2006, resp. 2007, keďže 
v roku 2007 sa spustilo programové obdobie a my sme chceli popísať, či sa situácia 
v danom cieli zlepšila alebo zhoršila, resp. sa nemení a v ďalších častiach prepojiť 
výsledky s tým, ako k zmene mohli a prispeli štrukturálne fondy prostredníctvom 
svojich operačných programov. Snažili sme sa jasne ukázať pretrvávajúce vekové 
nerovnosti a nerovnosti v oblasti zdravotného postihnutia aj prostredníctvom grafov.  
Sledovali sme teda nasledovné oblasti: 

 
Ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí 

• Cieľ 2.1: Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným 
postihnutím 

• Cieľ 2.2a: Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, 
sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre 
zamestnávateľov 

• Cieľ 2.2b: Zvýšenie dostupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím 
k informačným službám 

• Cieľ 2.3a: Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb 
z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populáciu 

• Cieľ 2.3b: Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania 
Ciele v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku 

• Cieľ 3.1a: Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom 
zvyšovania kvalifikácie) 

• Cieľ 3.1b: Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek 
• Cieľ 3.1c: Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní 
• Cieľ 3.2a: Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 

rokov 
• Cieľ 3.2b: Zvýšenie miery uplatnenia absolventov SŠ a VŠ 

Cieľ 4 sa zameriava na opatrenia zamerané na antidiskrimináciu, v tomto prípade 
z dôvodu veku či zdravotného postihnutia. V tomto prípade sme sa zamerali na daný 
cieľ so zámerom komplementárne dokresliť obraz podpory rovnosti príležitosti 
prostredníctvom analýzy prieskumov Eurobarometer, ktoré ukazujú, ako tieto témy 
vníma slovenská spoločnosť a teda, či sa mení povedomie o tejto téme napr. aj 
prostredníctvom štrukturálnych fondov.  
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4.2. Analýza základného nastavenia a dosiahnutých výsledkov v merateľných 
ukazovateľoch vzťahujúcich sa k rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
a zdravotného postihnutia na úrovni OP 
 
V ďalšej časti sme použili metódu analýzy výročných správ na úrovni NSRR a 
jednotlivých OP, pričom naším cieľom bolo v zmysle zadávacích podmienok 
preskúmať stav plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného 
postihnutia stanovených pre jednotlivé OP v prílohe č.4 a 6 SKI HP RP  a výsledkov, 
ktoré sa v tejto oblasti na úrovni programov dosiahli. Pozreli sme sa na výsledky 
dosiahnuté z hľadiska príslušných merateľných ukazovateľov rovnosti príležitostí s 
ohľadom na vek a zdravotné postihnutie u jednotlivých OP a na úrovni NSRR, či 
a akým spôsobom potenciálne prispeli k trendom tak, ako ich predvídali kontextové 
ukazovatele HP RP, resp. sme overovali možné riziká negatívneho dopadu 
na prehlbovanie nerovností z hľadiska veku či zdravotného postihnutia. V 
programoch financovaných z ESF sme sa pozreli aj na informácie o účastníkoch a 
účastníčkach projektov (povinnosť, ktorú zadefinovalo nariadenie č. 1081/2006 o 
ESF) a ako projekty týchto programov prispeli k posilňovaniu rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku a zdravotného postihnutia, pričom sme čerpali informácie dostupné vo 
výročných správach.  

 

4.3. Analýza dopytovo orientovaných výziev vo vybraných OP s ohľadom na 
podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia  
 
Ďalším okruhom, na ktorý sme sa zamerali pri analýze dostupnej dokumentácie, bola 
analýza vyhlásených dopytovo orientovaných výziev vo vybraných operačných 
programoch. Cieľom analýzy výziev bolo v zmysle zadávacích podmienok preskúmať 
stav plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP prostredníctvom implementácie 
operačných programov a výsledkov, ktoré dosiahli, s dôrazom na OP ZaSI. Po 
konzultácii s koordinátorom HP RP sme rozšírili výber pre analýzu výziev na šesť 
operačných programov s najvýznamnejšou relevanciou pre podporu HP RP z 
hľadiska veku a zdravotného postihnutia. K hľadisku veku v tomto ohľade sú to 
najrelevantnejšie predovšetkým prvé z troch nižšie uvedených OP, inými slovami 
programy podporujúce posilňovanie kapacít pre znalostnú ekonomiku, 
zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu. Okrajovo k tomuto hľadisku za relevantný 
možno považovať aj Regionálny operačný program. Pri hľadisku zdravotného 
postihnutia sme ako významne relevantné okrem prvých troch vyhodnotili aj 
posledné tri z uvedeného zoznamu, t.j. programy zamerané na posilňovanie 
infraštruktúr, ktoré môžu súvisieť s kvalitou či dostupnosťou služieb posilňujúcich 
rovnosť príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia.  

• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
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• Operačný program Vzdelávanie  
• Operačný program Výskum a vývoj  
• Operačný program Zdravotníctvo  
• Regionálny operačný program  
• Operačný program Informatizácia spoločnosti  

 
Samotnú analýzu sme zrealizovali na náhodne vybranej vzorke výziev z vybraných 
programov. Metódu výberu vzoriek, ako aj metodológiu samotnej analýzy výziev 
predstavíme v nasledujúcich častiach. 
 

4.3.1.  Metodológia výberu vzorky výziev vo vybraných OP  
 
Pre výberovú analýzu vzorky výziev sme sa zamerali na dopytovo orientované výzvy  
podľa príslušnej prílohy poslednej dostupnej výročnej správy o vykonávaní 
príslušného operačného programu. V zmysle tejto prílohy sme sa sústredili iba na 
výzvy uzavreté bez ohľadu na počet zazmluvnených alebo schválených projektov. V 
prípade všetkých operačných programov išlo o prílohu č. 2 Výročnej správy 
príslušného programu za rok 2013. Z takto vypracovaného zoznamu výziev sme 
v rámci príslušných operačných programov náhodne vybrali 25 % vzorku výziev na 
analýzu v členení podľa opatrení, t.j. 25 % vzorku sme aplikovali v rámci každého 
opatrenia v danom operačnom programe osobitne. Ak v danom opatrení príslušného 
programu boli vyhlásené najviac 4 výzvy alebo menej výziev, vybrali sme najmenej 1 
výzvu na analýzu. Na náhodný výber sme použili nástroj RandomChooser.47 
V prípadoch, keď bolo v rámci opatrenia v príslušnom programe viac vyhlásených 
výziev ako 4, vypočítali sme 25 % vzorku z celkového počtu výziev v danom opatrení 
a na výber náhodnej vzorky sme použili nástroj RandomizeList.48  
Podrobné zoznamy približujúce počet, ako aj detailné zoznamy ukončených výziev v 
analyzovaných operačných programoch spolu s označením náhodne vybraných 
výziev približuje príloha č. 2. Súhrnná tabuľka nižšie ponúka celkový prehľad za 
jednotlivé OP. Metódou náhodného výberu bolo zaradených do vzorkovej analýzy 
spolu 50 výziev zo šiestich OP, v ktorých sme identifikovali celkovo 164 riadne 
ukončených dopytovo orientovaných výziev. Pôvodný plán mať 25 % vzorku sa tak 
navýšil na 30,5 %, čo spôsobili najmä opatrenia s malým počtom výziev, do 2-3 
výziev, kde sme do vzorky museli vybrať aspoň jednu výzvu. Konečná vzorka výziev 
pozostáva z 12 výziev z OP ZaSI, rovnaký počet výziev z OP V, 10 výziev z OP VaV, 
4 výzvy z OP IS, 35 výziev z ROP a nakoniec 12 výziev z OP Z.  

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

http://www.mauvecloud.net/randomchooser.html
http://www.randomizelist.com/
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Tabuľka č. IV.1 Celkový počet výziev a výpočet výberovej vzorky (všetky 
vybrané operačné programy ) 

Operačný program  Počet riadne 
ukončených výziev Výberová vzorka  

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 38 výziev 12 výziev 
Operačný program Vzdelávanie 41 výziev 12 výziev 
Operačný program Výskum a vývoj 34 výziev 10 výziev 
Operačný program Informatizácia spoločnosti  4 výzvy 2 výzvy 
Regionálny operačný program 35 výziev 10 výziev 
Operačný program Zdravotníctvo  12 výziev 4 výzvy 
Celkový počet 164 výziev 50 výziev 

 
 

4.3.2.  Metodológia analýzy vzorky výziev vo vybraných operačných 
programoch  
 

Cieľom analýzy výziev bolo posúdiť súčinnosť dokumentácie výzvy, t.j. základného 
balíka výzvy vo vzťahu k podpore implementácie HP RP, pričom pre potreby tejto 
správy sme sa sústredili predovšetkým na hodnotenia podpory rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku a zdravotného postihnutia.  Pre analýzu vzorky výziev vo vybraných 
operačných programoch sme vypracovali hodnotiacu maticu, pomocou ktorej sme 
zbierali a analyzovali dáta o jednotlivých výzvach. Matica, resp. hodnotiaci dotazník 
okrem základných údajov zahŕňala 5 základných oblastí a jeden doplnkový okruh.  

1. Zameranie výzvy 
2. Cieľové skupiny 
3. Merateľné ukazovatele HP RP 
4. Obsahová podpora RP  
5. Hodnotiace kritériá 
6. Správa o vyhodnotení výzvy 

V časti Zameranie výzvy sa posudzovalo zameranie výzvy (ciele, špecifické ciele, 
rámcové a oprávnené aktivity) a ich relevancia k podpore rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých ľudí a na základe veku. Skúmali sme aj relevanciu k cieľom 
HP RP, tak ako sú uvedené v SKI HP RP (Verzia 7.0). V časti cieľové skupiny sme 
zisťovali, do akej miery boli uvádzané cieľové skupiny vo výzve špecifikované aj 
z hľadiska veku či zdravotného postihnutia. V časti merateľné ukazovatele sme 
skúmali podporu HP RP prostredníctvom relevantných merateľných ukazovateľov HP 
RP, pričom osobitnú pozornosť sme venovali ukazovateľom na sledovanie podpory 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku (t.j. sledovanie zapojenia špecifických vekových 
skupín), alebo z hľadiska zdravotného postihnutia (napr. zapojenie osôb so 
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zdravotným postihnutím, ukazovatele spojené s debarierizáciou prostredia a pod.) 
V časti hodnotiace kritériá sme skúmali váhu, ktorú RO/SORO pripísalo kritériám 
hodnotiacim prínos podaných žiadosti o NFP k rovnosti príležitostí, a v prípade, že sa 
to ukázalo byť relevantné, aj osobitne k hľadisku veku alebo zdravotného postihnutia. 
Posledná základná oblasť, na ktorú sme sa pozreli, bola obsahová podpora pri 
posilňovaní hľadiska rovnosti príležitostí prostredníctvom informácií relevantných pre 
príspevok HP RP a jeho samohodnotenie žiadateľmi. V tejto časti sme sa zamerali 
na informácie nad rámec základných informácií poskytnutých v základných 
programových dokumentoch, t.j. skúmali sme kvalitu vecnej podpory prostredníctvom 
informácií zapracovaných do základnej dokumentácie výzvy (znenie výzvy alebo 
špecifikácie výzvy, podporné informácie v príručkách pre žiadateľov o NFP, resp. v 
ostatnej podpornej dokumentácii). Doplnkovou oblasťou bola časť venovaná 
správam o vyhodnotení výzvy. Ak bola táto správa verejne dostupná, overili sme, 
do akej miery je podpora implementácie HP RP v správe zohľadnená, vrátane  
informácií o podpore rovnosti príležitostí aj z hľadiska veku či zdravotného 
postihnutia, ak sa to ukázalo byť relevantné. Hodnotiacu maticu je možné si pozrieť 
detailne v prílohe č. 3.  

Predmetom analýzy boli nasledovné typy dokumentácie obsiahnutej v balíku 
dopytovo orientovaných výziev:  

• Výzva, prípadne špecifiká výzvy, vrátane príloh v podobe formulárov žiadosti 
o NFP, Opisu projektu a pod. 

• Príručka pre žiadateľov o NFP a relevantné prílohy, ako napr. merateľné 
ukazovatele, vzor zmluvy, čestné vyhlásenia, ale aj podporné prílohy (napr. 
príručka HP RP, metodologické usmernenia atď.) 

• Hodnotiace kritériá  
• Informácia o informačných seminároch  
• Správa o vyhodnotení výzvy (ak bola verejne dostupná) 
• Súbory častých otázok a odpovedí (ak boli osobitne spracované k predmetnej 

výzve) 
• Ostatná súčasť podpornej dokumentácie 

Predmetom analýzy vo výzve nebol operačný program, ani programový manuál 
operačného programu, ani manuál publicity, nakoľko tieto dokumenty sú spoločné 
pre všetky výzvy.  
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4.4.  Analýza realizovaných projektov vo vybraných OP z hľadiska plnenia 
cieľov rodovej rovnosti  
 
Poslednou čiastkovou analýzou, v ktorej sme využili prístup analýz dokumentov, teda 
analýzu sekundárnych zdrojov, bola analýza zrealizovaných projektov. Analyzovali 
sme vzorku projektov vo vybraných operačných programoch. Vychádzajúc zo 
zadávacích podmienok sme sa najprv zamerali na analýzu stavu plnenia, resp. príčin 
neplnenia cieľov HP RP s dôrazom na OP ZaSI. Po konzultácii s koordinátorom HP 
RP sme rozšírili tento výber celkovo na tri operačné programy s najvyšším 
potenciálom pre priamu podporu HP RP zraniteľných skupín z hľadiska veku a 
zdravotného postihnutia, t.j. programy posilňujúce kapacity pre znalostnú ekonomiku, 
zamestnanosť a sociálnu inklúziu. Do analýzy sme zaradili:  

• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
• Operačný program Vzdelávanie  
• Operačný program Výskum a vývoj 

V nasledujúcej časti objasníme metodológiu výberu vzoriek, aj metodológiu 
aplikovania na samotnú analýzu projektovej dokumentácie.  

 

4.4.1. Metodológia výberu vzorky projektov vo vybraných operačných 
programoch  
 
Na analýzu projektov sme si vybrali dva typy výberovej vzorky. Jednu predstavovala 
náhodne generovaná vzorka projektov s príspevkom k HP RP naprieč všetkými 
opatreniami vo vybraných operačných programoch. Druhou bola tematicky zameraná 
výberová vzorka projektov, ktoré boli vyhodnotené na základe dostupných informácií 
ako projekty s potenciálne významným prínosom k rovnosti príležitostí, prípadne s 
osobitným dôrazom na podporu tohto princípu z hľadiska veku či zdravotného 
postihnutia.   
 
Náhodné výberové vzorky  
Základný súbor pre výber náhodnej vzorky predstavoval zoznam zazmluvnených 
riadne ukončených projektov s deklarovaným príspevkom k HP RP, ktorý bol v rámci 
daného operačného programu vygenerovaný zo systému ITMS v júni 2014. Kritérium 
riadne ukončeného projektu malo za cieľ umožniť posúdenie nastavenia projektu ako 
takého, ale aj samotného procesu realizácie a najmä dosiahnutých výsledkov, 
prípadne dopady daného projektu. Do vzorky sme zaradili 5 % projektov zo 
základného súboru, a to v rámci každého opatrenia príslušného OP osobitne. 
V prípade, že by 5 % vzorka numericky nebola dostatočná vzhľadom na obmedzený 
počet ukončených projektov v danom opatrení, boli zo základného súboru v rámci 
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tohto opatrenia náhodne vybrané 1 až 2 projekty do náhodnej vzorky. Na náhodný 
výber sme využili funkciu RAND v programe MS Excel.49  
 
 
Tabuľka č. IV. 2 Výpočet náhodnej vzorky OP ZaSI 
Opatrenia Počet ukončených projektov  Výpočet vzorky 5 % konečná vzorka 

opat 1.1 11 0,55 2 

opat 1.2 295 14,75 15 

opat 2.1 404 20,2 20 

opat 2.2 47 2,35 3 

opat 2.3 opatrenie bolo vybrané do tematickej vzorky 

opat 3.1 11 0,55 2 

opat 3.2 opatrenie bolo vybrané do tematickej vzorky 

opat 3.3 3 0,15 1 

opat 4.1 70 3,5 4 

Súčet 841 42,75 47 
 
 
 
Tabuľka č. IV. 3 Výpočet náhodnej vzorky OP V 
opatrenia Počet ukončených projektov  Výpočet vzorky 5 % konečná vzorka 

opat 1.1 0 0 0  

opat 1.2 13 0,65 3 

opat 2.1 1 0,05 1  

opat 2.2 0 0 0  

opat 3.1 8 0,4  2 

opat 3.2 1 0,05  1 

opat 4.1 0 0  0 

opat 4.2 1 0,05 1 

Súčet 24 1,2  8 
 
 
 
  

                                                 
49 Projekty zoradené podľa čísla ITMS sme rozdelili na osobitné hárky podľa opatrení. Projektom v príslušnom opatrení sme 
funkciou RAND priradili náhodne vygenerované číslo. Následne sme projekty opäť zoradili, tentokrát podľa náhodne 
generovaného čísla funkciou RAND a to od najmenšieho po najväčšie. Podľa počtu projektov potrebných pre naplnenie 5 % 
vzorky (viď príslušné tabuľky), sme z takto získaného „náhodného“ poradia vybrali prvých X projektov, pričom X reprezentuje 
príslušný počet pre naplnenie 5 % vzorky. 
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Tabuľka č. IV. 4 Výpočet náhodnej vzorky OP VaV 
opatrenia Počet ukončených projektov  Výpočet vzorky 5 % konečná vzorka 

opat 1.1 0 0 0 

opat 2.1 6 0,3  2 

opat 2.2 36 1,8  4 

opat 3.1 0 0 0  

opat 4.1 4 0,2  1 

opat 4.2 25 1,25 2  

Opat 5.1 3 0,15 1 

Súčet 74 3,7  10 
 
Zoznamy vybraných projektov do náhodnej vzorky podľa jednotlivých OP približuje 
príloha č. 4a.  
 
Tematické výberové vzorky  
Ako sme uviedli vyššie, zámerom tematicky zameranej výberovej vzorky projektov 
bolo zohľadniť projekty, ktoré predstavujú potenciálne významný príspevok k rovnosti 
príležitostí, či už rámcovo, alebo k špecifickým aspektom, najmä s ohľadom na vek či 
zdravotné postihnutie. Takto zameraný výber si kládol za cieľ pomôcť analyzovať 
a objasniť najmä príklady dobrej praxe. Projekty vybrané do tejto vzorky neboli 
vyberané náhodne, ale na základe ich relevancie k podpore rovnosti príležitostí. 
Tematickú vzorku sme identifikovali prostredníctvom informácií poskytnutých vo 
výročných správach operačných programov, prípadne sme do nej zaradili projekty 
z konkrétneho opatrenia, ktoré boli obsahovo explicitne zamerané na otázky rovnosti 
príležitostí, pričom sme zohľadnili ako dopytovo orientované, tak aj národné projekty.  
V prípade Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia základ 
tematickej vzorky tvorí zoznam riadne ukončených projektov “riešiacich problematiku 
rovnosti príležitostí”, ako ju uvádza výročná správa OP ZaSI 2013 (pracovná verzia, 
tabuľka č. 4.3/4, s. 150) ako aj všetky riadne ukončené projekty v opatrení 2.2 a 3.2 
v celkovom počte 14 projektov, ďalej tematicky vybrané 4 projekty z opatrenia 2.150 
a ukončené národné projekty so zameraním, ktoré sme vyhodnotili ako relevantné aj 
pre podporu rodovej rovnosti. Celkovo bolo do tematickej vzorky vybraných 16 DOP 
a 13 NP ukončených projektov51.  
V prípade Operačného programu Vzdelávanie významnú prekážku pri 
identifikovaní vzorky projektov na analýzu predstavovala skutočnosť, že mnohé 
projekty ešte neboli ukončené a nespĺňali tak základnú podmienku pre zaradenie do 
vzorky. Táto podmienka bola dôležitá, aj s ohľadom na to, aby bolo možné v analýze 

                                                 
50 Projekty do tejto vzorky boli tematickej vzorky boli zaradené na základe zoznamu projektov “riešiacich problematiku rovnosti 
príležitostí”, ako ju uvádza výročná správa OP ZaSI 2013 (pracovná verzia, tabuľka č. 4.3/4, s. 150) 
51  Dva z týchto NP neboli ukončené ku 31. 12. 2013, ale ku 30.6. 2014, de facto teda ide v čase hodnotenia o ukončené 
projekty a túto výnimku sme zohľadnili s ohľadom na zameranie projektov, ktoré sa zameriavajú explicitne na podporu 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
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hodnotiť aj prípadné výsledky a dopady projektu, tak ako ich mali približovať 
záverečné a následné monitorovacie správy. Rozhodli sme sa do tematickej vzorky 
zaradiť vybrané 3 projekty z opatrenia 2.1 (1 národný projekt a 2 dopytovo 
orientované projekty), ktoré boli zamerané na celoživotné vzdelávanie, napriek tomu, 
že neboli ukončené. V rámci opatrenia 3.1 bol vybraný 1 národný projekt. V rámci 
opatrenia 3.2 sme do tematickej vzorky vybrali 2 projekty (1 dopytovo orientovaný a 1 
národný projekt). Celkovo boli do tematickej vzorky v OP Vzdelávanie vybrané 3 
národné projekty a 6 projektov (3 dopytovo orientované a 3 národné projekty).   
Pre Operačný program Výskum a vývoj bola tematická vzorka doplnená o 1 projekt 
v opatrení 5.1 .  
Zoznamy vybraných projektov do tematickej vzorky podľa jednotlivých OP približuje 
príloha č. 4b. 
 

4.4.2.  Metodológia analýzy výberovej vzorky projektov vo vybraných 
operačných programoch  
 
V rámci analýzy vzorky projektov bolo naším zámerom skúmať kvalitu a komplexnosť 
implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí na úrovni projektov vo 
vybraných operačných programoch. Vzhľadom na zameranie predmetnej správy sme 
sa sústredili predovšetkým na podporu tých aspektov rovnosti príležitostí, ktoré sa 
viažu k hľadisku veku a zdravotného postihnutia. Pre analýzu vzorky projektov v 
troch vybraných operačných programoch sme vypracovali hodnotiacu maticu, 
pomocou ktorej sme zbierali a analyzovali dostupné informácie o nastavení projektu 
(deklarovaných cieľov, cieľovej skupiny a plánovaných aktivitách), o procese 
implementácie a dosiahnutých výsledkoch jednotlivých projektov zachytených 
nástrojmi monitorovania, tak, ako ich reflektuje dokumentácia v systéme ITMS. Tú 
istú maticu sme aplikovali na náhodné aj tematické výberové vzorky projektov. 
Matica, resp. hodnotiaci dotazník okrem základných údajov zahŕňala niekoľko 
oblastí:  

1. Základné informácie 
2. Formálne hodnotenie projektu za HP RP 
3. Zameranie projektu (cieľ, resp. ciele projektu) 
4. Východisková situácia 
5. Aktivity v projekte 
6. Cieľové skupiny 
7. Merateľné ukazovatele 
8. Výsledky projektu – monitorovacie a záverečné správy 
9. Publicita 
10.  Záverečné zhodnotenie 

Časť „Základné informácie“ umožnila základnú identifikáciu a kategorizáciu projektov. 
Časť „Formálne hodnotenie projektu za HP RP“ mapovala popis príspevku k HP RP, 
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jeho kvalitu, ale aj relevanciu formálneho hodnotenia HP RP, ktoré projekt v procese 
hodnotenia získal. Posúdili sme aj kvalitu popísaného príspevku k HP RP z pohľadu 
prínosu k rovnosti príležitostí k hľadisku veku alebo zdravotného postihnutia. Časť 
„Cieľ – zameranie projektu“  posudzovala zohľadnenie prínosu k HP RP a k rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých ľudí a z hľadiska veku cez ciele projektu, t.j. do 
akej miery je relevantné prepojenie cieľov s deklarovanou podporou HP RP 
a špecificky v týchto oblastiach, ako aj prepojenie na konkrétne ciele HP RP 
podľa SKI HP RP. Časť „Východisková situácia“ skúmala zohľadnenie hľadiska RP s 
ohľadom na vek alebo zdravotné postihnutie do analýzy, resp. popisu východiskovej 
situácie projektu. Časť „Aktivity v projekte“ mapovala podporu implementácie HP RP 
prostredníctvom konkrétnych aktivít, so špecifickým zameraním na typy aktivít 
zacielených na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku alebo zdravotného 
postihnutia. V časti „Cieľové skupiny“ sme sledovali diferencovanosť cieľových 
skupín a osobitne či a do akej miery sú zohľadnené cieľové skupiny z hľadiska veku 
či zdravotného postihnutia, vrátane zohľadnenia ich špecifických potrieb. V časti 
„Merateľné ukazovatele“ sme mapovali využitie merateľných ukazovateľov HP RP 
podľa SKI HP RP skúmajúc hlavne zazmluvnenosť MU HP RP z hľadiska veku a 
zdravotného postihnutia. Časť „Výsledky projektu“ si kládla za cieľ preskúmať, do 
akej miery dostupné monitorovacie správy o dosiahnutých výsledkoch reflektovali aj 
prínos k HP RP, špeciálne z hľadiska podpory rovnosti príležitostí s ohľadom na vek 
a zdravotné postihnutie. Predposledná časť „Publicita“ skúmala kvalitu podpory 
princípov rovnosti príležitostí v aspektoch veku a zdravotného postihnutia v rámci 
publicitných činností realizovaných na podporu projektu. V časti „Záverečné 
zhodnotenie“ bol zhodnotený celkový prínos projektu k posilňovaniu rovnosti 
príležitostí s ohľadom na vek alebo zdravotné postihnutie, pričom sme sa opierali o 
zistenia, ktoré priniesla analýza dostupnej dokumentácie daného projektu, prípadne 
výstupov, ktoré bolo možné dohľadať. Kompletnú maticu na hodnotenie výberovej 
vzorky projektov približuje príloha č. 4c.  

 
Predmetom analýzy bola dostupná dokumentácia získaná za asistencie koordinátora 
HP RP zo systému ITMS a verejne dostupné informácie, ako napr. webstránka 
žiadateľa, prípadne stránky SORO/RO vo vzťahu k danému projektu, ak boli 
relevantné a dostupné. Zoznam skúmaných dokumentov zahŕňal:   

• Informácie z ITMS ako  
o cieľ a špecifické ciele projektu  
o východisková situácia 
o očakávaná situácia po skočení projektu  
o spôsob realizácie (aktivity) 
o zdôvodnenie realizácie 
o popis príspevku k HP RP (rovnosť príležitostí) 
o udržateľnosť  
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o merateľné ukazovatele – vrát. ukazovateľov HP RP  
• Žiadosť o NFP a príloha Opis projektu (ak boli k dispozícii)  
• Monitorovacie správy priebežné, záverečná monitorovacia správa a dopadové 

správy (tzv. MS následné)  
• Formulár účastníkov projektu (povinná príloha pre projekty financované 

z ESF) 
• Výstupy publicity a formulár dobrej praxe (ak boli k dispozícii) 
• Verejné dostupné informácie (webstránky projektu, iné dostupné stránky 

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

 

4.5. Prieskum medzi prijímateľmi pomoci v programovacom období 2007-2013 
 
Prístup analýzy primárnych zdrojov sme využili pri získavaní komplementárneho 
obrazu o realizovaných projektoch s príspevkom k HP RP zo strany prijímateľov 
pomoci. Našim zámerom bolo získať informácie od tých, ktorí priamo realizujú 
projekty prispievajúce k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí v širšom spektre 
NSRR, pričom ako hlavnú metódu sme využili dotazníkový prieskum zahŕňajúc 
položky zisťujúce ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne údaje. Realizácia prieskumu by 
nebola možná bez úzkej spolupráce s Koordinátorom HP RP a príslušnými 
RO/SORO, ktorá umožnila cielene zapojiť do prieskumu tých prijímateľov pomoci 
z programového obdobia 2007-2013, ktorí realizovali projekty s príspevkom k HP RP. 
Prieskum bol vystavaný tak, aby prispel k hodnoteniu všetkých troch fáz, ktoré sú 
súčasťou zadania externého hodnotenia, t.j. a) zhodnotenie uplatňovania HP RP so 
zameraním na rodovú rovnosť (rovnosť mužov a žien), b) zhodnotenie uplatňovania 
HP RP so zameraním na zdravotné postihnutie a vek a v neposlednej rade poskytnúť 
aj vhľad, ktorý by prispel k záverečnému aspektu hodnotenia: c) strategické 
hodnotenie uplatňovania HP RP. Predmetom tejto hodnotiacej správy budú zistenia 
relevantné pre druhú fázu hodnotenia – teda otázky uplatňovania HP RP so 
zameraním na rovnosť príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia.  
 

4.5.1. Metodológia prieskumu medzi  prijímateľmi pomoci v programovacom 
období 2007-2013  
 
Na prieskum medzi prijímateľmi pomoci z programového obdobia 2007-2013 sme 
vybrali online dotazníkový prieskum. Dotazník bol vypracovaný hodnotiacim tímom 
so skúsenosťami v podobných prieskumoch a následne prekonzultovaný v spolupráci 
s koordinátorom HP RP (Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny – Odbor 
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí). Finálny dotazník bol sprístupnený online 
(pomocou nástroja google docs) na adrese http://goo.gl/RfkukM. Následne 
koordinátor HP RP v spolupráci s kontaktnými bodmi pre HP RP na jednotlivých 

http://goo.gl/RfkukM
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riadiacich orgánoch zariadil distribúciu medzi prijímateľmi pomoci v programovom 
období 2007-2013. Dotazník bol určený vybranému okruhu prijímateľov pomoci, 
presnejšie tým, ktorých projekty sa prihlásili v príspevku k horizontálnej priorite 
rovnosť príležitostí. Zamerali sme sa tak iba na subjekty, ktoré realizovali projekty, 
pri ktorých je možné vo výsledkoch očakávať pozitívny prínos k uplatňovaniu HP RP. 
Dotazník bol distribuovaný 6. augusta 2014 a prvé odpovede boli zaznamenané už 7. 
augusta. Pôvodný termín pre distribúciu dotazníkov bol 31. augusta 2014. Menšia 
komplikácia nastala s distribúciou dotazníkov prijímateľom pomoci z OP ZaSI, ktorý 
má vo svojom portfóliu rozsiahly objem projektov s príspevkom k HP RP a ktorý si 
vyžadoval dodatočnú asistenciu so získaním kontaktných emailov pre distribúciu 
dotazníka. V tomto prípade bolo nevyhnutné zabezpečiť súčinnosť s tímom pre 
podporou ITMS, ktorý pomohol zabezpečiť rozsiahly zoznam kontaktov na distribúciu 
dotazníkov. Aj z tohto dôvodu bol následne predĺžený termín pre vypĺňanie 
dotazníkov do konca septembra 2014. Celkovo dotazník vyplnilo 241 prijímateľov.   
Dotazník obsahoval vyvážený pomer kvantitatívne, ako aj kvalitatívne nastavených 
položiek, čo umožnilo skúmať nielen rozsah, ale do istej miery aj kvalitu 
implementácie HP RP prostredníctvom projektov prijímateľov pomoci naprieč 
všetkými operačnými programami. Otázky umožňovali zvoliť buď uvedenie 
konkrétneho čísla, vybrať si jednu z viacerých možností, prípadne zvoliť viacero 
odpovedí v rámci jednej otázky. Naviac dotazník obsahoval aj textové polia, v ktorých 
mohli respondentky a respondenti bližšie objasniť konkrétne aspekty, prípadne 
detailnejšie popísať relevantné skúsenosti. Z obsahového hľadiska sa dotazník 
skladal z úvodu a 6 častí : 
 
             Úvod  

I. časť: Základné informácie o organizácii – prijímateľovi pomoci 
II. časť: Implementácia projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť 

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

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

priorite rovnosť príležitostí v programovom období 2007-2013 
V. časť:  Priority v oblasti rovnosti príležitostí do budúcnosti 

VI. časť: Záverečné otázky pre osobu, ktorá vyplnila dotazník 
 
Úvodná časť predstavila celkové pozadie externého hodnotenia a miesto 
dotazníkového prieskumu v ňom objasnila zámer dotazníkového prieskumu a 
kľúčovú úlohu, ktorú prijímatelia pomoci zohrávajú v procese realizovaného 
hodnotenia, vymedzila cieľovú skupinu prieskumu – t.j. prijímatelia pomoci, ktorí 
realizovali alebo realizujú projekty v programovacom období 2007-2013 
s deklarovaným príspevkom k HP RP. Zároveň úvodná časť poskytla praktické 
inštrukcie, ako čas potrebný pre vyplnenie, najvhodnejšie pozície v tíme realizátorov, 
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ktoré by sa mali podieľať na vypĺňaní dotazníka a v neposlednej rade aj kontaktný 
email (hodnotenieHPRP@gmail.com), kam sa respondentky a respondenti mohli 
obrátiť v prípadne nejasností. Požiadali sme prijímateľov, aby dotazník vyplnili iba raz 
aj v prípadoch, ak realizovali viac projektov s príspevkom HP RP, či už v jednom 
alebo vo viacerých operačných programoch (pričom do príslušnej časti sme 
zapracovali potrebné diferenciačné otázky). Prvá časť: Základné informácie o 
organizácii prijímateľovi pomoci mapovala typy organizácií, ich veľkosť (z hľadiska 
počtu zamestnancov a zamestnankýň a skúsenosti s realizáciou projektov ako takých 
a projektov, ktoré implementovali v programovom období 2007-2013) а OP, ktoré 
využili v programovom období 2007-2013. V druhej časti: Implementácia projektov s 
príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí sme mapovali projekty 
s príspevkom k HP RP, ako ich počet a špecifickejšie zameranie v rámci HP RP, 
t.j. konkrétnejšie aspekty rovnosti príležitostí, ku ktorým prispievali ako aj typy aktivít, 
ktoré realizovali s cieľom podporiť RP, vrátane hľadiska rodovej rovnosti, 
zdravotného postihnutia a veku. Možnosť popísať konkrétne príklady úspešne 
realizovaných projektov s príspevkom k HP RP ponúkla tretia časť: Príklady dobrej 
praxe spomedzi projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí. 
Štvrtá časť: Podpora pri implementácii projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 
rovnosť príležitostí v programovom období 2007-2013 mapovala využívanie rôznych 
nástrojov pomoci pri podpore HP RP, ako interných a externých personálnych 
kapacít prijímateľov pomoci so zameraním na ich využívanie pri podpore rovnosti 
príležitostí, vrátane hľadiska rodovej rovnosti, hľadiska veku či zdravotného 
postihnutia ale aj využívanie podpory pri implementácii HP RP zo strany 
poskytovateľa pomoci – t.j. manažmentu jednotlivých programov, vrátane nástrojov 
dostupných v procese predkladania žiadostí o NFP, ale aj v procese realizácie 
projektov. Okrem využitia nástrojov sme získavali aj spätnú väzbu k využitiu 
skúmaných zdrojov a nástrojov na podporu HP RP. V predposlednej piatej časti: 
Priority v oblasti rovnosti príležitostí do budúcnosti sme prijímateľov požiadali 
o vyjadrenie svojho názoru k témam, ktoré by považovali za dôležité priority v oblasti 
podpory rovnosti príležitostí pre budúcnosť, medzi ktorými boli aj priority v oblasti 
rodovej rovnosti. Šiesta, záverečná časť zbierala základné demografické údaje 
o osobách, ktoré v mene prijímateľa vypĺňali dotazník. Možnosť ponechať kontaktné 
údaje v tejto časti bola dobrovoľná a slúžila k možnosti nadviazať kontakt s projektmi, 
ktoré sa chceli podeliť o viac informácií v oblasti príkladov dobrej praxe. V záujme 
zachovania anonymity tieto kontaktné údaje nebudú zdieľané so zadávateľom 
hodnotenia, a slúžia iba pre expertný tím vo fáze objasňovania doplňujúcich 
aspektov prostredníctvom osobných rozhovorov.  
 
 
  

mailto:hodnotenieHPRP@gmail.com
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4.5.2.  Metodológia analýzy výsledkov prieskumu medzi  prijímateľmi pomoci 
v programovacom období 2007-2013 
 
Vzhľadom na to, že dotazník bol sprístupnený online cez platformu google docs, pri 
analýze údajov sme využili základné nástroje dostupné v google docs – súhrnné 
frekvenčné prehľady výsledkov52 a následne sme dopracovali štatistické analýzy 
zbieraných údajov a grafické porovnanie výsledkov v programe MS Excel. Na 
kvalitatívne údaje sa použila obsahová analýza. 
 
Dotazník bol vypracovaný s cieľom efektívne zužitkovať čas a ochotu respondentov 
a respondentiek prispieť svojimi postrehmi a cennými skúsenosťami z implementácie 
HP RP ako takej, a preto okrem rodovej rovnosti skúmal (prvá fáza hodnotenia) aj 
ďalšie aspekty, ako vek a zdravotné postihnutie (druhá fáza hodnotenia) 
a strategické aspekty, ktoré budú predmetom tretej fázy hodnotenia. V predkladanej 
správe sa sústredíme predovšetkým na aspekty rovnosti príležitosti z hľadiska veku a 
zdravotného postihnutia a otázky HP RP ako takej budú reflektované v tomto 
kontexte. Strategické otázky budú v tejto správe posudzované a zohľadňované iba 
v súvislosti s relevanciou pre aspekty veku a zdravotného postihnutia a ostatná 
detailnejšia analýza strategických aspektov bude zohľadnená v tretej hodnotiacej 
správe v súlade so zadávacími podmienkami.  
 

4.6. Limity identifikované v procese hodnotenia  
 
V procese hodnotenia sme identifikovali viaceré limity a prekážky, ktoré môžu mať 
vplyv na výsledky hodnotenia, ako aj na interpretáciu údajov, napriek tomu sme sa 
snažili ich vplyv obmedziť tak, aby výsledky odzrkadľovali trendy, ktoré 
z implementácie rodovej rovnosti na úrovni NSRR, OP a projektov vyplývajú.  
 
1) Prvým zásadným limitom hodnotenia bola miera prepojenia HP RP a jednotlivých 

OP v rámci NSRR. Najmä s ohľadom na rozsah, komplexnosť, ako aj 
rôznorodosť operačných programov v rámci NSRR, a to z hľadiska podporených 
cieľov a rámcových aktivít nebolo jednoduché identifikovať adekvátne prepojenia 
na problematiku rovnosti príležitostí ako takú, ako aj rovnosť príležitostí 
špecifikovanú z konkrétnych hľadísk (v tomto prípade z hľadiska veku a 
zdravotného postihnutia), na čo upozorňovalo už prvé priebežné hodnotenie. 
Obsahové prepojenie na podporu HP RP často chýbalo, resp. nebolo explicitne 
identifikované, prípadne zostávalo vo formálnej rovine. Aj s ohľadom na to sme 
sa napr. pri analýze výziev a projektov obmedzili iba na vybraný súbor OP, ktoré 
mali najväčšiu relevanciu k rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného 
postihnutia.  

                                                 
52 Základné nástroje poskytuje nástroj googledocs.  
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2) Pri analýze projektov, obmedzenie, ktorému sme čelili, je skutočnosť, že 
nastavenie HP RP a systému ITMS neumožňujú vyselektovať projekty, ktoré sa 
špecificky venujú problematike rovnosti príležitostí z ohľadom na konkrétnejšie 
hľadiská, vzhľadom k tomu, že v žiadostiach o NFP, monitorovacích a výročných 
správach sa v rámci HP RP sledujú projekty za rovnosť príležitostí vo 
všeobecnosti, t.j. podpora špecifických cieľov, ako napr. cieľov zameraných na 
zraniteľné skupiny z hľadiska veku alebo zdravotného postihnutia sa 
systematicky nemonitoruje. Napr. pri identifikovaní tematickej vzorky, ak neboli 
tieto projekty identifikované priamo vo výročnej správe OP, zameranie na rovnosť 
príležitostí podľa príslušného hľadiska bolo nutné odčítať priamo z názvu 
projektov, aby sme posúdili, či je vhodný do tematickej vzorky projektov. Takto sa 
teda mohlo stať, že niektoré relevantné projekty mohli ostať nepovšimnuté.  

3) Podobný problém sa týka aj analýzy samotných výziev v jednotlivých OP, ktoré 
neboli systematicky vyhodnocované vo výročných správach z hľadiska podpory 
HP RP. Z tohto hľadiska sme sa museli obmedziť na analýzu náhodne 
vygenerovanej vzorky výziev.  

4) Obmedzením bolo aj nastavenie príspevku k HP RP v jednotlivých OP a 
prepojenie cieľov OP s cieľmi HP RP. Príspevok k rovnosti príležitostí zo strany 
žiadateľov bol spočiatku dobrovoľný, dokonca aj v rámci programov ESF. Preto 
najmä na začiatku programového obdobia mnohé projekty neuvádzali prínos 
k tejto problematike a ani samotné výzvy sa podpore HP RP nevenovali 
dostatočne.53 Dôsledkom toho je napr. skutočnosť, že pri obmedzení sa napr. na 
ukončené projekty, v prípade OP V bolo identifikované iba obmedzené množstvo 
ukončených projektov k HP RP, a preto náhodne generovaná vzorka z tohto OP 
bola výrazne nižšia ako v prípade OP ZaSI. Tento nedostatok sme sa pokúsili 
vykompenzovať čiastočne cieleným výberom v tematickej vzorke, kam sme 
zaradili výnimočne aj neukončené projekty.  

5) Ďalším nedostatkom bola neúplnosť dokumentácie projektov v systéme ITMS. V 
niekoľkých prípadoch neboli k dispozícii formuláre Žiadosť o NFP, resp. 
Podrobný opis projektov. Často absentovali aj formuláre dobrej praxe (v zmysle 
manuálu publicity pre ESF), či samotné publicitné či priamo publikačné výstupy 
z projektov, ktoré by umožnili detailnejšie zanalyzovať výsledky projektov. Hlbšia 
analýza týchto limitov bude rozpracovaná v tretej správe, nakoľko sme sa s týmto 
problémom potýkali aj pri hodnotení prínosu k rodovej rovnosti (prvá fáza 
hodnotenia), ako aj pri hodnotení prínosu k rovnosti príležitostí z hľadiska veku či 
zdravotného postihnutia (predmetná, t.j. druhá fáza hodnotenia, ktorej sa venuje 
predkladaná správa). 

Ďalšia prekážka, s ktorou sme sa museli vysporiadať, vyvstala v procese distribúcie 
dotazníka prijímateľom pomoci, ktorí realizovali projekty s príspevkom k HP RP 
v programe OP ZaSI. S ohľadom na vyťaženosť pracovníkov RO v prípade OP ZaSI 

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

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf
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bolo potrebné zapojiť do získania kontaktných údajov pre prijímateľov realizujúcich 
projekty v OP ZaSI, v ktorom sa realizovalo najviac projektov s príspevkom k HP RP, 
podporný tím ITMS, ktorý koordinátor HP RP požiadal  o zoznam kontaktných údajov 
na tieto projekty. Následne po dohode s RO bolo rozhodnuté, že dotazník 
identifikovaným prijímateľom rozpošle v mene RO samotná pracovníčka koordinátora 
HP RP (na rozdiel od ostatných OP, kde distribúciu zabezpečili kontaktné body pre 
HP RP na samotných RO). Tieto skutočnosti si vynútili predlženie termínu vypĺňania 
dotazníka do konca septembra 2014 a mohli sa podpísať aj na nižšej návratnosti 
dotazníkov. Naviac, zo spätnej väzby, ktorá sa objavila na kontaktom emaile 
uvedenom v úvode dotazníka (hodnotenieHPRP@gmail.com) sme zistili, že medzi 
kontaktnými údajmi z ITMS pre OP ZaSI sa nedopatrením nachádzali aj kontakty na 
organizácie, ktoré projekty nerealizovali. Problémy sme operatívne riešili dodatočným 
objasňovaním cez uvedený email, t.j. týchto respondentov sme samozrejme 
požiadali, aby dotazník nevypĺňali. 
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V. Výsledky zhodnotenia kontextových merateľných ukazovateľov 
cieľov HP RP z hľadiska veku a zdravotného postihnutia  
 
V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na dosiahnutý pokrok, alebo odklon od 
jednotlivých cieľov HP RP rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých osôb a na 
základe veku vo vzťahu ku kontextovým merateľným ukazovateľom zdravotne 
postihnutých osôb, tak ako sú uvedené v časti SKI HP RP, kapitola 1.2 Východisková 
situácia a ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí.54 

 

5.1. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí a zdravotného 
postihnutia z hľadiska kontextových merateľných ukazovateľov rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých osôb 
 
Vo všeobecnosti možno povedať, že je problematické vyhodnotiť tieto údaje. „Na 
Slovensku totiž doposiaľ neexistuje jednotná národná štatistika o počte ľudí so 
zdravotným postihnutím rozličného druhu a stupňa. Keďže jednotlivé systémy a 
subsystémy nie sú koordinované, jednotlivé rezorty zabezpečujú cez svoje vlastné 
štatistické systémy zber takých dát, ktoré sú relevantné pre ich vlastnú pôsobnosť a 
potreby. Rozličné právne systémy a subsystémy „nahliadajú“ na zdravotné 
postihnutie z iného pohľadu a na iný účel, používajúc vlastné posudzovacie kritériá 
na určenie toho, či niekto spĺňa právne podmienky na poskytnutie nejakej formy 
dávky, podpory alebo služby alebo nie.” Napr. rezort práce, sociálnych vecí a rodiny 
sústreďuje dáta okolo sociálnej ochrany a zamestnanosti osôb so ZP; Ústredie práce 
podľa zákona o službách zamestnanosti sleduje v rámci znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie aj občanov so zdravotným postihnutím (bod h); rezort 
školstva dáta o vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
podmienenými zdravotným znevýhodnením; rezort zdravotníctva dáta o osobách v 
jednotlivých oblastiach dispenzárnej starostlivosti, o poskytnutých zdravotníckych 
pomôckach; pre poskytovanie invalidného dôchodku v rámci systému sociálneho 
poistenia (zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení) sa posudzuje percentuálny 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom kritickou hranicou je 41 % 
poklesu atď.55 
 
Počet zdravotne postihnutých osôb  
“Posledné dostupné údaje udávajú, že k decembru 2010 bolo približne 448 tis. ľudí 
uznaných za osoby s ŤZP, čo predstavuje približne 8 % celkovej populácie na 

                                                 
54 Systém kordinácie implementácie HP RP na roky 2007-2013 dostupné na: http://www.gender.gov.sk/wp-
content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf  
55 Repková K., Sedláková D. Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v medzinárodnom a národnom 
kontexte. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku pri príležitosti uvedenia Svetovej správy o zdravotnom 
postihnutí na Slovensku. 2012, s. 13 dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2012/zp%20kniha.pdf      

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2012/zp%20kniha.pdf
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Slovensku, s vyššou prevalenciou u žien (58 % : 42 %) a v 60 % išlo o osoby 62-
ročné a staršie (www.ÚPSVaR.sk).”56 
Niekedy sa prevalencia ZP v národných štátoch posudzuje na základe systému EU-
SILC, v ktorom osoby staršie ako 16-ročné uvádzajú, či boli v poslednom období 
čiastočne alebo významne obmedzené pri vykonávaní bežných denných činností z 
dôvodu zdravotných problémov. “Podľa Štatistického úradu na Slovensku až okolo 
40 % opýtaných osôb starších ako 16-ročných uviedlo v posledných rokoch takéto 
obmedzenia (www.statistics.sk).”57 
Podľa Eurostatu počet osôb so zdravotným postihnutím, ktorí majú ťažkosti v 
základných aktivitách bol v roku 2011 398 936 osôb (predstavuje 7,4 % na celkovom 
počte obyvateľov SR) a tých, ktorí majú obmedzenia v práci kvôli zdravotným 
ťažkostiam a ťažkostiam v základných aktivitách bolo 448 109 (predstavuje 8,3 % na 
celkovom počte obyvateľov SR).58  
 

5.1.1. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 2.1 z hľadiska relevantných merateľných kontextových 
ukazovateľov  
 
Medzi ciele zamerané na podporu zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb patrí 
cieľ:  
2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím  
 
Východisková hodnota kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 2.1 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 
 
Tabuľka č. V. 1 

Merateľný ukazovateľ dopad na 
úrovni OP 

východisková hodnota 
(2006) % trend 

špecifická miera 
nezamestnanosti ľudí so 
zdravotným postihnutím 

OP ZaSI 
23,8  (Eurostat, ŠÚ SR) zníženie 

                                                 
56 tamtiež s. 14 
57 tamtiež s. 15 
58 Výsledky v databáze Eurostatu sa vzťahujú k dvom hlavným definíciám zdravotne postihnutých ľudí, a to: 
• Zdravotne postihnuté osoby – ľudia majúci ťažkosti so základnými aktivitami (ako videnie, počutie, chodenie, 

komunikovanie); trvanie ťažkostí musí byť dlhšia viac ako 6 mesiacov.  
• Zdravotne postihnuté osoby – ľudia, ktorí majú obmedzenia v práci kvôli dlhodobým zdravotným problémom a/alebo 

ťažkostiam v základnej aktivite.  
Dlhodobé zdravotné problémy: Dlhodobo zdravotný problém sú zdravotné ťažkosti, alebo choroba, ktoré trvali, alebo trvajú 
dlhšie ako 6 mesiacov. Hlavnou charakteristikou je, že sú trvalé a môžu vyžadovať dlhodobú supervíziu, pozorovanie, alebo 
starostlivosť (nepatrí tam napríklad narazený členok alebo chrípka). V zisťovaní sa ľudí pýtali na ich obmedzenia v množstve 
vykonanej  práce (napr. počet hodín), v type práce (napr. problémy nosiť ťažké náklady, sedenie dlhú dobu), problémy dostať 
sa z práce a do práce. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dp070&lang=en  
 

http://www.upsvar.sk/
http://www.statistics.sk/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dp070&lang=en
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pracujúce osoby so 
zdravotným postihnutím vo 
veku 16 – 64 rokov, ktorí čelia 
obmedzeniam v práci  

OP ZaSI 

13,9 (Eurostat) zvýšenie 

nepracujúce osoby so 
zdravotným postihnutím vo 
veku 16 – 64 rokov, ktorí čelia 
obmedzeniam v práci (typ 
práce, množstvo práce, 
mobilita do práce)  

OP ZaSI 

53,7 (Eurostat)  Zníženie 
 

 
Ciele rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí 2.1 sa zameriavajú na zníženie 
miery nezamestnanosti tejto skupiny ľudí vo veku 15-64 na trhu práce.  
Bariérami v tejto oblasti sú nízka miera účasti zdravotne postihnutých ľudí na trhu 
práce, a to z toho dôvodu, že zamestnávatelia nemajú vytvorené podmienky pre 
zapojenie týchto ľudí do pracovného procesu, panujú predsudky, že výkon tejto 
skupiny ľudí je obmedzený s nižšou produktivitou, preto radšej zaplatia sankčné 
finančné prostriedky, ako keby mali zamestnať predpísané percento zdravotne 
postihnutých ľudí. Tento cieľ je úzko prepojený s ďalšími dvoma cieľmi, a to 2.2 a 2.3, 
pretože bez podpory integrovaného vzdelávania zdravotne postihnutých ľudí im 
môžu chýbať dôležité zručnosti v práci a bez podpory opatrení na zlepšenie 
dostupnosti k infraštruktúre a informačným službám pracoviska, sú ich pracovné 
možnosti výrazné znížené. Kvalitné pracovné miesta sú zárukou ekonomickej 
nezávislosti, podporujú osobný rast a sú najlepšou ochranou pred chudobou.  
Napriek tomu je podľa Stratégie EÚ59 miera zamestnanosti ľudí so zdravotným 
postihnutím len okolo 50 %. Podľa niektorých odborných zdrojov však iba 2 % 
zdravotne postihnutých sú v pozícii uchádzačov o zamestnanie so šancou zamestnať 
sa pomocou niektorého z aktívnych opatrení trhu práce 
Opatrenia v rámci súčasného programového obdobia, ktoré mohli mať vplyv  na 
účasť zdravotne postihnutých osôb na trhu práce, boli naplánované a mali byť 
realizované najmä v rámci ESF, a to v OP ZaSI (podpora vytvárania nových 
pracovných miest, podpora aktívnych politík trhu práce), ale aj čiastočne vo viacerých 
ERDF programoch, kde vznikali tiež pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny, 
ako OP KaHR, OPŽP, atď.   
Zákon o službách zamestnanosti60 považuje za znevýhodnené skupiny uchádzačov 
o zamestnanie bod bodom h) aj občanom so zdravotným postihnutím. 
 
  
                                                 
59 Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti a zlepšenie 
kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 2006-2015. Dostupné na: 
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_p
rava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf  
60 Zákonom č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. mája 2013 

https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf
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Miera zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb 
“Permanentnou charakteristikou ekonomickej situácie ľudí so zdravotným 
postihnutím je ich extrémne nízka miera zamestnanosti, pričom od roku 2004 sa 
absolútny počet zamestnaných medzi nimi neustále znižoval. Napr. podľa 
Výberových zisťovaní pracovných síl bolo v roku 2008 na Slovensku vyše 261 tis. 
ľudí so zdravotným postihnutím starších ako 15-ročných, pričom miera ich 
zamestnanosti predstavovala len necelých 9 % (necelých 23 tis. osôb, z toho 56 % 
mužov)61.” Občania so zdravotným postihnutím sa v roku 2007 podieľali na celkovom 
počte pracujúcich SR 1,3 %. 
“V roku 2013 bolo podľa údajov Štatistického úradu SR 37 778 zamestnancov so 
zdravotným postihnutím, t.j. 3,0 % z celkového priemerného evidenčného počtu 
zamestnancov v SR (údaje z podnikového výkazníctva, bez malých organizácií do 19 
zamestnancov, ktoré majú ročnú produkciu nižšiu ako 5 mil. EUR).”62   
Podľa Eurostatu miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím s ťažkosťami 
v základných aktivitách vo veku 15-64 bola v roku 2011 31,9 %. V porovnaní 
s priemerom EÚ bola nižšia o viac ako 16 % (EÚ priemer 47,3 %) a v porovnaní 
s Českou republikou nižšia o 7 % (ČR 38,6 %). Miera zamestnanosti osôb 
s obmedzeniami v práci kvôli zdravotným ťažkostiam a ťažkostiam v základných 
aktivitách bola 29,2 %. Priemer EÚ bol 38,1 % a v ČR bola miera zamestnanosti tejto 
skupiny 34,5 %.63  
Dá sa povedať, že v porovnaní s rokom 2006 miera zamestnanosti zdravotne 
postihnutých ľudí vzrástla, čím bol naplnený pozitívny trend ukazovateľa.   
 
Miera nezamestnanosti zdravotne postihnutých osôb  
V roku 2013 bolo v evidencii ÚPSVaR v priemere 11 659 občanov so zdravotným 
postihnutím a ich počet medziročne poklesol o 2 206 osôb. Podiel UoZ so 
zdravotným postihnutím na celkovom počte UoZ v roku 2013 predstavoval 2,81 %, 
pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol o 0,61 p. b. Z celkového 
priemerného počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v roku 2007 bolo  3,9 % 
občanov so zdravotným postihnutím. V sledovanom období bol ich priemerný počet 
bol 9 673 osôb.64 
V štatistikách ÚPSVaR bolo k 31.12 2013 12 223 osôb so zdravotným postihnutím, 
pričom k 31.12.2006 to bolo 10792, čiže ich počet narástol cca o 1500 osôb.65  

                                                 
61 Brichtová et al, 2010 in Repková K., Sedláková D. Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v 
medzinárodnom a národnom kontexte. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku pri príležitosti uvedenia 
Svetovej správy o zdravotnom postihnutí na Slovensku. 2012, s. 13 dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2012/zp%20kniha.pdf   
62 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. s. 21  dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2013.pdf  
63 Údaje Eurostatu. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm010&lang=en  
64 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. s. 24   pozri pozn. 58 
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky  za rok  2007, MSVR SR, s.24 dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2007.pdf  
65 Štatistiky ÚPSVaR dostupné na: http://www.ÚPSVaR.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254  

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2012/zp%20kniha.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-2013.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-2013.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm010&lang=en
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-2007.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-2007.pdf
http://www.úpsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254
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Podľa Eurostatu miera nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím 
s ťažkosťami v základných aktivitách vo veku 15-64 bola v roku 2011 19 %. 
V porovnaní s priemerom EÚ bola vyššia o takmer 7 % (EÚ priemer 12,1 %) 
a v porovnaní s Českou republikou vyššia o 3 % (ČR 15,7 %). Miera 
nezamestnanosti osôb s obmedzeniami v práci kvôli zdravotným ťažkostiam 
a ťažkostiam v základných aktivitách bola 21,6 %. Priemer EÚ bol 17,4 % a v ČR 
bola miera nezamestnanosti tejto skupiny 21 %66.  
V porovnaní s rokom 2006 miera nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí 
mierne klesla.  
 
Miera rizika chudoby zdravotne postihnutých osôb 
Podľa výsledkov sledovania v rokoch 2007-2009 bol výskyt rizika chudoby v celkovej 
populácii 16-ročných a starších osôb v porovnaní s osobami, ktoré mali čiastočné 
alebo výrazné obmedzenia, prakticky rovnaký (okolo 11 %). Miera rizika chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia osôb so zdravotným postihnutím klesla oproti roku 2006 
(30,8 %) o cca 7 % v roku 2013 (na 22,7 %).67 
 
Podpora zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb – aktívne politiky trhu práce  
Na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím sa najčastejšie 
využívajú štátne dotácie na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
alebo na ich prevádzku. Len postupne rastie počet podpôr pre osoby so ZP v pozícii 
samozamestnávateľov, podpôr pre zamestnávateľov, ktorí žiadajú o príspevok na 
udržanie ich zamestnancov so ZP v zamestnaní a od roku 2010 aj využívanie 
systému ich prípravy na pracovné uplatnenie.68  
Podľa Eurostatu v roku 2011 bolo 220 247 nezamestnaných ľudí, ktorí majú 
dlhotrvajúce zdravotné problémy alebo ťažkosti v základných aktivitách a potrebujú 
asistenciu. Z toho 63 739 osôb vyžaduje osobnú asistenciu, 82 488 osôb špeciálne 
zariadenia v práci a 205 328 osôb upravené pracovné podmienky.69   
V súčasnosti v rámci aktívnych politík trhu práce sa poskytujú nasledovné príspevky 
pre občanov so zdravotným postihnutím70: 
• príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)  
• príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)  
• príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť 

(§ 57)  
• príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)  

                                                 
66 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm030&lang=en  
67 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. s. 122  pozri pozn. 58 
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky  za rok  2007, MSVR SR, s.24 pozri pozn. 121 
68 Repková K., Brichtová, L.  2011. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím. Vydavateľstvo Epos, 
Bratislava, 2011, 112 s.   
69 Potrebná/poskytnutá asistencia: Pojem asistencia sa vzťahuje k špeciálnej personálnej asistencii (zo strany členov rodiny, 
priateľov, kolegov atď.), organizačných a environmentálnych zmien (špeciálne prispôsobenie nábytku/pracovného prostredia 
a špeciálne pracovné podmienky), ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím vykonávať pracovné aktivity. Dostupné 
na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm190&lang=en  
70  Č. 5/2004 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm030&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm190&lang=en
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• príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60). 

 
Práve ich poskytovanie bolo podporené zo štrukturálnych fondov prostredníctvom 
národných projektov. Viaceré príspevky boli v priebehu roka zmenené, resp. 
vypustené, pretože podľa Správy o sociálnej situácii za rok 2013 neboli v praxi 
využívané, napriek tomu, že boli mnohé z nich hradené zo štrukturálnych fondov. 
Napr. príspevok príprava na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným 
postihnutím formou zaškolenia alebo prípravy na prácu (§ 55a, § 55b a § 55c) bol 
zrušený z dôvodu malého záujmu a ich nevyužívania v praxi. V roku 2013 do 30. 
apríla príspevok na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím nebol 
využívaný.71  
 
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)  
V roku 2013 bolo týmto opatrením podporených 1710 pracovných miest a 
vynaložených 17 623 407,47 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2012 pokles o 316 
pracovných miest a nárast o 2,9 mil. EUR. 
V roku 2007 úrady PSVR vytvorili 862 pracovných miest, na ktoré bolo umiestnených 
883 uchádzačov o zamestnanie.  
 
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a) 
Cieľom tohto opatrenia je udržať občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 
formou poskytnutia príspevku zamestnávateľovi na čiastočnú kompenzáciu zníženej 
produktivity práce zamestnancov. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý 
zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného 
evidenčného počtu svojich zamestnancov. V roku 2013 bolo prostredníctvom tohto 
opatrenia podporených 232 OZP, čo je o 221 osôb menej ako v roku 2012. Celková 
výška poskytnutého príspevku bola 775 557,18 EUR, čo je o 19 751,59 EUR menej 
ako v roku 2012. 
 
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 
57)  
Prostredníctvom tohto opatrenia bolo v roku 2013 podporené vytvorenie 296 
pracovných miest na samozamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, čo bolo 
o 240 pracovných miest menej ako v roku 2012. Celkový príspevok bol vo výške 2 
543 153,36 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2012 pokles o 2 133 751 EUR. 
V rámci tohto nástroja APTP bolo v roku 2007 vytvorených 389 pracovných miest na 
samozamestnanie občanov so zdravotným postihnutím.  
 
  

                                                 
71 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. s. 24  pozri pozn. 58 
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Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)  
Úrady PSVR v roku 2013 podporili 764 pracovných miest pre pracovného asistenta, 
čo bolo o 163 viac ako v roku 2012. Celková suma prostriedkov bola vo výške 3 662 
677,50 EUR.  
V roku 2007 bolo podporených  46 pracovných miest pre pracovných asistentov, ktorí 
poskytovali pracovnú asistenciu pre 221 občanov so ZP.   
 
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)  
V roku 2013 bolo prostredníctvom tohto opatrenia podporených 6809 pracovných 
miest, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 796 pracovných miest. 
Celková suma na úhradu nákladov predstavovala 17 745 247,25 EUR.  
V roku 2007 bolo prostredníctvom tohto nástroja APTP podporených 2674 
pracovných miest, čo bolo o 119 menej ako za predchádzajúci rok.72 
Zapojenie občanov so zdravotným postihnutím do opatrení aktívnych politík trhu 
práce bolo výrazne realizované prostredníctvom štrukturálnych fondov (v rámci OP 
ZaSI). Niektoré opatrenia sú využívané vo väčšej miere, ako napr. Podpora 
chránených dielní, využívanie pracovného asistenta a niektoré v menšej, napr. 
samozamestnávanie, alebo príspevky pre zamestnávateľov.   
 

 

5.1.2. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 2.2 z hľadiska relevantných kontextových merateľných 
ukazovateľov  
 
Na podporu dostupnosti zdravotne postihnutých osôb k infraštruktúre a službám si 
HP RP vytýčila dva podciele: 
Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, 
sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre 
zamestnávateľov.  
Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným 
službám.  
Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 2.2 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 
 
  

                                                 
72 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. s. 33-37  pozri pozn. 58 
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky  za rok  2007, MSVR SR, s.26-31 poznamka č. 60 
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Tabuľka č. V. 2 

Merateľný ukazovateľ dopad na 
úrovni OP 

východisková hodnota 
(2006) % trend 

počet bezbariérových 
prístupov a opatrení na 
uľahčenie orientácie  

ROP, OP Z, 
OP BK, OP 
D, OP ZP, 

0 zvýšenie 

počet informačných služieb 
prístupných pre ľudí so 
zdravotným postihnutím  

OP IS, OP  
BK, OP TP 

0 zvýšenie 

 
Ciele  2.2a sa zameriavajú na skvalitnenie dostupnosti  zdravotne postihnutých ľudí 
k vzdelávacej, sociálnej, zdravotnej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov 
hlavne z hľadiska bezpečnosti a bezbariérovosti73, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí 
s obmedzeniami v pohybe, ako napr. seniori, matky s deťmi. Ciele 2.2b 
sa zameriavajú na dostupnosť informačných služieb vo verejnom sektore, ale aj 
u zamestnávateľov najmä pre zrakovo a sluchovo postihnutých ľudí.  
Bariérami v tejto oblasti sú nedostatočné zabezpečenie bezbariérovosti rôznych 
prostredí, nedodržiavanie príslušných zákonov a vyhlášok v tejto oblasti, aj čo sa 
týka dostupnosti napr. informačných systémov a internetových stránok, čo 
znemožňuje slobodný pohyb zdravotne postihnutých ľudí v rôznych prostrediach.  
Tento cieľ má vplyv aj na dostupnosť vzdelávania (cieľ 2.2) a trhu práce (cieľ 2.1) pre 
zdravotne postihnuté osoby.  
Opatrenia v rámci súčasného programového obdobia, ktoré mohli mať vplyv na 
zlepšenie dostupnosti prostredia zdravotne postihnutých osôb boli realizované najmä 
v rámci ERDF, a to v operačných programoch ROP (dostupnosť k vzdelávacej, 
sociálnej, kultúrnej a sídelnej (územnej) infraštruktúre), OP Z (dostupnosť k 
zdravotníckej infraštruktúre), OP BK (dostupnosť k sídelnej a informačnej 
infraštruktúre v Bratislavskom kraji), OP VaV (dostupnosť k výskumnej 
infraštruktúre), OP IS (dostupnosť informačných systémov), OP D (dostupnosť 
verejnej dopravy).  
 
Špecifický cieľ 2.2a) 
Problematiku zabezpečenia prístupnosti prostredia a stavieb upravuje  Stavebný 
zákon74 a jeho vykonávacia vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Napriek pomerne priaznivej legislatíve existujú stále praktické 
problémy súvisiace buď s jej obchádzaním alebo nesprávnym výkladom a následnou 

                                                 
73 „Bezbariérovosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú, rovnako ako iní ľudia, prístup k „fyzickému“ prostrediu, 
doprave, informáciám a komunikačným technológiám a systémom (IKT), ako aj k iným prostriedkom a službám. (Akčný plán 
EÚ)  
74 zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
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implementáciou. Ide napr. o vyčleňovanie stavieb užívaných osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie zo všetkých stavieb určených pre verejnosť a na 
bývanie, čo je v rozpore s princípom univerzálneho dizajnu75; o nedôsledné 
uplatňovanie požiadavky dostupnosti v rámci verejného obstarávania; o 
nekvalifikované posudzovanie prístupnosti architektonického prostredia; či o 
nedostatočnú osvetu a výchovu v oblasti bezbariérovosti.76  
“V oblasti zabezpečenia prístupnosti dopravy by sa prax v podmienkach Slovenska 
mala riadiť príslušným uznesením vlády SR z roku 2008, ktorým bola stanovená 
zásada podpory verejnej osobnej dopravy pred individuálnou osobnou dopravou, s 
primeranými dôsledkami pre oblasť sprístupňovania železničnej, autobusovej a 
mestskej hromadnej dopravy.”77 
Napr. v roku 2002 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
„Z hľadiska bezbariérovej prístupnosti územia sú najdôležitejšie tieto požiadavky: 

• bezbariérové prístupy a užívanie ulíc, peších zón, parkov, námestí, alejí, 
nábreží, priechodov, nadchodov a podchodov, železničných, autobusových a 
električkových nástupíšť ap., 

• pri zmenách dokončených stavieb v zastavanom prostredí s nepriaznivou 
konfiguráciou terénu treba vytvoriť bezbariérové trasy, ktoré spoja dôležité 
stavby občianskej vybavenosti, 

• vyhradené parkovanie musí byť nadimenzované v dostatočnom množstve a 
s požadovanými rozmermi a správne umiestnené v rámci bezbariérového 
napojenia na hlavné vstupy do budov, na plochy pre kultúrno-spoločenské a 
športovo-rekreačné využitie, na dopravné uzly ap., 

• čo najkratšie bezbariérové vzdialenosti na dosiahnutie cieľových bodov 
pešej trasy, 

• vytváranie siete bezbariérových peších trás a bezbariérových trás mestskej 
hromadnej dopravy s náležitým vybavením a multisenzorickým informačným 
systémom, 

• hlavný vstup do každej novostavby musí byť zabezpečený na úrovni 
komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov; pri zmenách 
dokončených stavieb treba realizovať bezbariérový vstup na vlastnom 
pozemku, len v odôvodnených prípadoch možno zasahovať do verejného 
priestranstva, 

• správne navrhovanie a osadenie mestského mobiliáru, 
                                                 
75 Univerzálny dizajn je navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej 
miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu; univerzálny dizajn nevylučuje asistenčné zariadenia pre 
určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. Zásady univerzálneho dizajnu.www http://www.nrozp-
mosty.sk/ Dostupné na:: http://www.nrozp-mosty.sk/ako-to-funguje-v-eu-4/item/1193-z%C3%A1sady-univerz%C3%A1lneho-
dizajnu.html  
76 Repková K., Sedláková D. Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v medzinárodnom a národnom 
kontexte. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku pri príležitosti uvedenia Svetovej správy o zdravotnom 
postihnutí na Slovensku. 2012,  s.23 dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2012/zp%20kniha.pdf  
77 tamtiež s. 24 

http://www.nrozp-mosty.sk/
http://www.nrozp-mosty.sk/
http://www.nrozp-mosty.sk/ako-to-funguje-v-eu-4/item/1193-z%C3%A1sady-univerz%C3%A1lneho-dizajnu.html
http://www.nrozp-mosty.sk/ako-to-funguje-v-eu-4/item/1193-z%C3%A1sady-univerz%C3%A1lneho-dizajnu.html
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/2012/zp%20kniha.pdf
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• zabezpečenie bezpečnosti prostredia pre všetkých jeho užívateľov, 
• bezbariérové toalety v rámci verejných plôch.“78 

 
V prípade nezabezpečenia bezbariérovosti ide o diskrimináciu osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, medzi ktoré by bolo vhodné zaradiť okrem osôb s 
trvalým zdravotným postihnutím špecifického druhu aj  iné osoby, ako napr. osoby s 
dočasným zdravotnými problémami pohybu, alebo matky s deťmi, samotné malé 
deti, ale najmä veľkú skupinu obyvateľstva – seniorov.79 
Jedným z mála prieskumov, ktoré boli v tejto oblasti realizované bol prieskum 
vykonaný v roku 2005, výsledky ktorého boli publikované v správe Slovenského 
zväzu telesne postihnutých „Bezbariérové životné prostredie ako súčasť života 
telesne postihnutých“. V nich sa napríklad uvádzalo, že v rámci štátnej správy a 
samosprávy boli pre telesne postihnutých „bezbariérovo“ prístupné budovy len s 
podielom 21,09 % v tom čase skúmaných prípadov, u budov kultúrnych zariadení to 
bolo 18,78 %, u stavieb športových zariadení 27,20 % a u budov hotelov, reštaurácií 
dokonca len 17,47 %.80   
Naposledy zabezpečenie bezbariérového prístupu do budov inštitúcií verejnej správy 
zisťovali pracovníci a pracovníčky Kancelárie ombudsmanky v období od 1. marca 
2014 do 30. septembra 2014 pri vykonávaní prieskumov v rámci priorít, ako aj pri 
vybavovaní podnetov osobnou návštevou orgánov verejnej správy.81 Cieľom 
prieskumu bolo zisťovanie, či a akým spôsobom je zabezpečený bezbariérový 
prístup do budovy sídla inštitúcie verejnej správy. Ombudsmanka zistila, že z 
celkového počtu 46 inštitúcií verejnej správy, ktoré navštívili pracovníci a pracovníčky 
Kancelárie, má vchod do budovy zabezpečený dostatočným bezbariérovým 
prístupom 36 inštitúcií. Dostatočne zabezpečený bezbariérový prístup do budovy 
nemá 10 inštitúcií. Vnútri v budove má zabezpečený bezbariérový prístup 23 
inštitúcií. Bezbariérový prístup je zabezpečený väčšinou výťahmi. Vnútri v budove 
nemá zabezpečený bezbariérový prístup 11 inštitúcií. Ďalej zistila, že v 10 
inštitúciách sa nenachádza ani jedno sociálne zariadenie pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
Bezbariérovosť a dostupnosť verejnej infraštruktúry bola výrazne podporovaná v 
rámci štrukturálnych fondov, predpokladáme, že sa zlepšil prístup k nej pre zdravotne 
postihnuté osoby. Otázkou však je, či vo väčšine prípadov nejde len o naplnenie 
základných podmienok bez vyrovnávacích opatrení, ktoré by išli nad rámec zákonov. 
Takisto chýbajú pravidelné výskumy bezbariérovosti a dostupnosti infraštruktúry vo 
verejnej správe a ich vyhodnocovanie.  
 

                                                 
78 Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z 
79 Informácia o výsledkoch riešenia úlohy výskumu a vývoja – štúdie  Ekonomické dopady zabezpečenia bezbariérovosti budov. 
dostupné na: www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file.../RealVyskUlohy/...pdf  
80 Bezbariérové životné prostredie ako súčasť života telesne postihnutých. Slovenský zväz telesne postihnutých, 2005. 
Dostupné na:  http://sztp.sk/images/download/Bezbarierove%20zivotne%20prostredie%20(cast%201).pdf  
81 Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z.  o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších 
predpisov za obdobie roka 2014  . dostupné na: http://www.vop.gov.sk/files/sprava.pdf  

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file.../RealVyskUlohy/...pdf
http://sztp.sk/images/download/Bezbarierove%20zivotne%20prostredie%20(cast%201).pdf
http://www.vop.gov.sk/files/sprava.pdf
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Špecifický cieľ 2.2b  
Súčasťou rozsiahlej agendy dostupnosti je aj prístupnosť k informáciám. Opatrenia v 
tejto oblasti sa opierajú o ústavné právo zakotvené v článku 26, podľa ktorého sú 
sloboda prejavu a právo na informácie každému zaručené. Záväzky na ich 
implementáciu sú zakotvené v Národnom programe z roku 2001 a následne vo 
viacerých právnych normách (napr. zákon č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči 
nepočujúcich; zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám; zákon č. 
195/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii; zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných 
systémoch verejnej správy a súvisiace výnosy o štandardoch pre tieto systémy). 
Zástupcovia občianskych združení napriek pomerne priaznivej legislatíve poukazujú 
na jej nedôsledné dodržiavanie, napr. v rámci zavádzania e-governmentu a ďalších 
elektronických služieb.82 Napríklad užitočným na sledovanie dostupnosti webových 
stránok verejných inštitúcii je Katalóg blindfriendly prístupných stránok. 83   
Dostupnosť informačných služieb vo verejnej správe bola a je podporovaná v rámci 
štrukturálnych fondov najmä prostredníctvom OP IS, kde však prevažná väčšina 
projektov elektronizácie verejnej správy nebola ukončená. Pravidelné 
vyhodnocovanie dostupnosti stránok realizoval mimovládny sektor, ale od roku 2011 
nie sú k dispozícii údaje, čo znamená, že chýba podpora takéhoto vyhodnocovania aj 
jeho prepojenie na štrukturálne fondy. 

 

5.1.3. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 2.3 v rámci rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých ľudí z hľadiska relevantných merateľných 
kontextových ukazovateľov  
 
Na podporu vzdelávania zdravotne postihnutých osôb boli vyčlenené dva podciele 
v rámci cieľa 2.3 HP RP:  
2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska 

ich integrácie medzi zdravú populáciu (prieskum v rámci externého hodnotenia) 
2.3 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania (prieskum v rámci 

externého hodnotenia) 
 
Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 2.3 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 
  

                                                 
82 Frk B. Digitálna nerovnosť v kontexte hypermodernej spoločnosti (Problémy digitálneho vylúčenia zdravotne postihnutých) 
dostupné na:   
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IfG5zFAJt_MJ:www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mayerova1
/subor/Frk_Branislav.pdf+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk  
83 Katalóg prístupných stránok. Dostupné na: http://blindfriendly.unss.sk/katalog-pristupnych-stranok.php  
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IfG5zFAJt_MJ:www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mayerova1/subor/Frk_Branislav.pdf+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IfG5zFAJt_MJ:www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mayerova1/subor/Frk_Branislav.pdf+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
http://blindfriendly.unss.sk/katalog-pristupnych-stranok.php


            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

77 
 

Tabuľka č. V. 3 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na 
úrovni 
OP 

východisková 
hodnota (2006) % trend 

počet programov vzdelávania 
prispôsobených potrebám zdravotne 
postihnutých osôb 

OP V 0 zvýšenie 

miera uplatnenia 
absolventov/absolventiek s OVP 

OP V 0 zvýšenie 

 
Ciele rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí 2.3a sa zameriavajú na 
vytvorenie takých podmienok na školách, aby sa zdravotne postihnutí mladí ľudia 
mohli zaradiť do bežného vzdelávacieho procesu a boli vyňatí zo špeciálnych škôl. 
Cieľ 2.3b sa zameriava priamo na vzdelávacie potreby prispôsobené potrebám 
zdravotne postihnutých mladých ľudí, resp. žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami, tak, aby sa ako absolventi a absolventky uplatnili v živote.   
Bariéry v tejto oblasti sú rôznorodé, od nedostatku času v rámci klasických tried, 
ktorý treba venovať zdravotne postihnutým mladým ľuďom, cez prispôsobené 
vzdelávacie pomôcky, ako učebnice, až po špecifické prvky, ktoré treba zapojiť do 
vzdelávacích programov. Problémom sú personálne kapacity, ako aj finančné 
prostriedky na upravené pomôcky pri vzdelávaní na základných a špeciálnych 
školách. V rámci EÚ je v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vo vekovej skupine 
16-19 rokov miera nezapojenia sa do systému vzdelávania 37 % u mladých ľudí so 
závažným obmedzením a 25 % u mladých s určitým obmedzením v porovnaní so 17 
% u mladých bez obmedzenia84. Prístup k riadnemu vzdelaniu je u detí so závažným 
zdravotným postihnutím zložitý a v niektorých prípadoch segregovaný. Ľudí so 
zdravotným postihnutím a predovšetkým deti je potrebné vhodným spôsobom 
integrovať do systému všeobecného vzdelávania a poskytnúť im individuálnu pomoc 
k maximálnej spokojnosti dieťaťa.85  
Takisto prostredie na školách je málo inkluzívne, keďže málo pozornosti sa venuje aj 
problematike rovnosti príležitostí a ľudských práv vo vzdelávaní, z toho plynú silné 
predsudky ako na strane pedagógov, ako aj na strane spolužiakov.  
Cieľ 2.3 má priamy vplyv na cieľ 2.1, teda na uplatnenie sa zdravotne postihnutých 
mladých ľudí na trhu práce. 
Projekty a opatrenia na zapojenie zdravotne znevýhodnených mladých ľudí do 
formálneho vzdelávania sa realizujú a realizovali najmä v rámci OP V, v rámci 
neformálneho vzdelávania čiastočne aj v rámci  OP ZaSI.  
 

                                                 
84 Údaje Eurostat. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_de050&lang=en  
85  Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti a zlepšenie 
kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 2006-2015. Pozn. č.9  Dostupné na: 
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_p
rava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_de050&lang=en
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7293EC4BFEB4C4FEC1257CEF0048FED3_SK/$File/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnute.pdf
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Pri vyhodnocovaní tohto cieľa je opäť problém so zadefinovaním zdravotného 
postihnutia v školstve. ÚIPŠ sleduje deti, resp. žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je 
žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Do tejto kategórie patrí: 1. žiak so 
zdravotným znevýhodnením: a) žiak so zdravotným postihnutím,  b) žiak chorý alebo 
zdravotne oslabený, c) žiak s vývinovými poruchami,  d) žiak s poruchou správania 
a 2. žiak so sociálne znevýhodneného prostredia.86 Ide teda o pomerne širokú 
kategóriu, z ktorej sa dajú ťažko vyselektovať len žiaci so zdravotným 
znevýhodnením. Na Slovensku je ich okolo 47 tis.  
Čo sa týka individuálnej integrácie žiakov a žiačok so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, tak k 15.9. 2013 ich podľa školských štatistických ročeniek 
bolo vo všetkých typoch škôl (nie špeciálnych) 30 802, z toho 32,2 % dievčat. Oproti 
roku 2006 ich počet narástol dvojnásobne, zo 16 512 (z toho 34,2 % dievčat). 
Celkový počet žiakov a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aj 
špeciálne školy a triedy, aj individuálna integrácia) bol k 15.9. 2013 66 787 osôb, 
podiel integrovaných žiakov a žiačok teda predstavoval 46,11 %. V roku 2006 bol 
celkový počet takýchto detí 47 902, podiel integrovaných žiakov a žiačok bol 34,4 
%.87 
To by mohlo naznačovať, že došlo k zlepšeniu podmienok vzdelávania pre tieto deti, 
aj vďaka štrukturálnym fondom.  
Podľa metodiky Eurostatu v roku 2011 na formálnom vzdelávaní participovalo 7485 
osôb s ťažkosťami v základných aktivitách a 6427 osôb s obmedzeniami 
vyplývajúcimi zo zdravotných ťažkostí a/alebo ťažkostí v základných aktivitách. Spolu 
teda 13 912, čo bol na celkovom počte takýchto osôb podiel cca 30 %. Na 
neformálnom vzdelávaní participovalo 5158 osôb s ťažkosťami v základných 
aktivitách a 6427 osôb s obmedzeniami vyplývajúcimi zo zdravotných ťažkostí 
a/alebo ťažkostí v základných aktivitách. Spolu to teda bolo 11 585, podiel na 
celkovom počte takýchto osôb bol 24,6 %.88    
Údaje o miere uplatnení sa absolventov vzdelávania so zdravotným postihnutím nie 
sú k dispozícii v štatistikách Centra vedecko-technických informácií, ani v iných 
dostupných zdrojoch.  
  

                                                 
86 Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v 
špeciálnych triedach ZŠ. Dostupné na: 
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Metod_mat_sk_integracia_12_13%282%29.pdf  
87 Štatistiky Centra vedecko-technických informácií. Dostupné na: http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---
specialne-skoly spresniť počty  
88 Údaje Eurostatu. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_de060&lang=en, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_de070&lang=en  

http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Metod_mat_sk_integracia_12_13%282%29.pdf
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---specialne-skoly
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---specialne-skoly
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_de060&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_de070&lang=en
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5.2. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí na základe veku a 
z hľadiska kontextových merateľných ukazovateľov veku  
 
Takisto pri vekových skupinách sú sledované rôzne vekové kategórie v rôznych 
rezortoch a systémoch, ktoré často nie sú v súlade s kategóriami Eurostatu, ktorými 
sú vek 15-24 a 55-64. Napr. podľa zákona o službách zamestnanosti sa sledujú 
medzi znevýhodnenými skupinami občania nad 50 rokov. V systéme MŠVVE SR sa 
sleduje mládež do 30 rokov.  

 

5.2.1. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí na základe veku 3.1 
z hľadiska relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí má v rámci cieľov 3.1 vytýčené tri podciele: 
Cieľ 3.1 a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania 
kvalifikácie) 
Cieľ 3.1 b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek 
Cieľ 3.1 c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní 
 
Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 3.1 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 
 
Tabuľka č. V. 4 

Merateľný ukazovateľ dopad na 
úrovni OP 

východisková hodnota 
(2006) % 

trend 
miera zamestnanosti 
seniorov/senioriek vo veku 55- 
64 

OP ZaSI 33,1 (Eurostat) 
 
- 

miera zamestnanosti senioriek 
žien vo veku 55-64 OP ZaSI 18,9 (Eurostat) zníženie 

miera zamestnanosti seniorov 
mužov vo veku 55-64 

OP ZaSI 
49,8 (Eurostat 

zníženie 

miera nezamestnanosti 
seniorov/senioriek vo veku 55- 
64 

OP ZaSI 
15,4 (2005, Eurostat) 

zníženie 

 
Tieto ciele sa zameriavajú najmä na účasť a úspešnosť seniorov a senioriek na trhu 
práce v staršom veku a na ich účasť na celoživotnom vzdelávaní. Cieľ 3.1b sa 
špecificky zameriava na ženy vo veku 55-64, pretože situácia starších žien a starších 
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mužov je iná aj vzhľadom na ich odlišnú rodovo-rolovú socializáciu a ich životné 
cesty.  
Bariérou uplatnenia ľudí na trhu práce v staršom veku sú jednak neprispôsobené 
pracovné zručnosti na neustále meniaci sa trh práce, najmä čo sa týka narábania 
s novými informačnými technológiami, ale aj diskriminácia zamestnávateľov, ktorí 
starších ľudí často neoprávnene považujú za menej výkonných a neprispôsobujú im 
pracovné podmienky. Tiež je problémom nízke zapojenie tejto vekovej skupiny do 
ďalšieho vzdelávania. Špecifikom životných situácií žien v tomto veku, resp. už vo 
veku 45 plus89 sú nedostatok zručností a pracovných návykov po dlhom období 
starostlivosti o rodinu, prerušovaná kariéra, zmena zamerania priemyselnej výroby, 
trhu práce, nízke mzdy a dôchodky, ako aj vplyv mýtu krásy, ktoré im sťažujú 
možnosti uplatniť sa v tomto veku na trhu práce, najmä ak stratia tú pôvodnú. Často 
prijmú aj horšie pracovné podmienky, ktoré neladia s ich kvalifikáciou, a to len preto, 
aby vydržali v práci až do dôchodku.  
Ciele zamerané na vek sú v rámci viacnásobnej diskriminácie prepojené aj na ciele 
rodovej rovnosti, ale aj na cieľ 4, ktorý sa zameriava na mechanizmy predchádzania 
diskriminácie aj na trhu práce.   
Vplyv na kontextové merateľné ukazovatele v tejto oblasti v rámci NSRR mohli mať 
najmä OP ZaSI v rámci opatrení aktívnych politík na trhu práce a sociálnej inklúzie 
starších ľudí, ale aj OP Vzdelávanie v rámci vzdelávania starších pedagógov 
a pedagogičiek a podpore ďalšieho vzdelávania seniorov v rámci aktívneho starnutia 
a čiastočne OP Výskum a vývoj, kde sa sledujú výskumníci a výskumníčky nad 35 
rokov a pod 35 rokov. V rámci OP KaHR, OP ŽP boli vytvárané aj pracovné miesta 
pre znevýhodnené skupiny, medzi ktoré patria aj starší ľudia nad 50 rokov.  
 
Miera zamestnanosti starších ľudí  
Graf č. V. 1 

 
                                                 
89 Podľa výskumov IVO. Dostupné na: http://www.ivo.sk/4271/sk/projekty/plus-pre-zeny-45-  
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Špecifická miera zamestnanosti starších (vo veku 55-64 rokov) dosiahla v roku 2013 
úroveň 44,0 %. Oproti roku 2006 sa zvýšila o viac ako 10 % (z 33,1 %), čo je 
pozitívny trend a napĺňa stanovené ciele.90 Na zvýšenie miery zamestnanosti môže 
vplývať zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ako aj väčšia potreba u starších ľudí 
hľadať si prácu, ale aj im prispôsobené pracovné miesta.  
Miera zamestnanosti žien senioriek vo veku 55-64 (graf) dosiahla v roku 2013 úroveň 
35,7 % a u mužov 53,3 %, rodový rozdiel bol teda v neprospech žien až 17,6 %. 
Oproti roku 2006 sa však znížil približne o 12,4 % a miera zamestnanosti žien 
v tomto veku významne narástla až o 16,8 % (z 18,9 %). V porovnaní s priemerom 
EÚ-28 a Českou republikou však je stále výrazne nižšia (v ČR je však rodový rozdiel 
väčší.91 Ide asi o najvýraznejší nárast a potvrdenie trendu zvýšenia zo všetkých 
kontextových ukazovateľov. Na jednej strane to môže byť spôsobené tým, že sa 
zvyšuje vek odchodu do dôchodku žien a postupne sa vyrovnáva mužom v tejto 
vekovej kategórii, ale aj lepšími podmienkami pre uplatnenie žien senioriek v iných 
povolaniach, aj prostredníctvom univerzít tretieho veku, aj za pomoci štrukturálnych 
fondov.  
 
Miera nezamestnanosti starších ľudí  
Graf č. V. 2 

 
 
Špecifická miera nezamestnanosti starších osôb (vo veku 55-64 rokov) dosiahla 
v roku 2013 hodnotu 11 %. Oproti roku 2006 sa zvýšila o 1,2 % (z 9,8 %).92 Trend 
teda nebol naplnený. Zvýšenie nezamestnanosti môže byť spôsobené krízou, 

                                                 
90 Údaje Štatistického úradu. Dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15  
91Údaje Eurostatu. Dostupné na:  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en  
92 Údaje Štatistického úradu. Dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15  
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prepúšťaním starších ľudí zo zamestnania, ako väčším počtom ľudí v tomto veku 
oproti predchádzajúcemu obdobiu.  
Miera nezamestnanosti žien senioriek vo veku 55-64 (graf) bola v roku 2013 11,6 % 
a u mužov 10,6 %, teda rodový rozdiel medzi nimi bol 1 % v neprospech žien. Oproti 
roku 2006 dokonca ženy predbehli vo výške miery nezamestnanosti mužov, pretože 
v tom roku bol rodový rozdiel v neprospech mužov 0,4 %. Celkovo v sledovanom 
období nezamestnanosť žien v tomto veku narástla o 2,1 %.93 Tiež to môže byť 
spôsobené zvýšením veku odchodu do dôchodku pre ženy, čim je viac žien 
nezamestnaných, aj tých, ktoré boli predtým na trhu práce.  
 
Uchádzači a uchádzačky o zamestnanie 
Graf č. V. 3  
 

 
 
V roku 2013 bolo priemerne mesačne evidovaných 97 633 UoZ starších ako 50 
rokov, na celkovom počte UoZ predstavoval podiel UoZ starších ako 50 rokov 23,53 
%. Oproti roku 2006 ich podiel narástol o 2 % (z 21,5 %) a počet sa zvýšil o viac ako 
30 000 (z 63 568).94 Opäť, zvýšenie počtu môže byť spôsobené faktormi uvedenými 
pri miere nezamestnanosti.  
Čo sa týka počtu uchádzačiek o zamestnanie z hľadiska štatistík ÚPSVaR, podiel 
uchádzačiek o zamestnanie vo veku 50 a viac bol v roku 2013 48 %, oproti roku 
2006 sa zvýšil oproti mužom o 0,6 %, muži však v oboch rokoch prevládali.95 Môže 
to byť aj preto, že viac žien je v tomto veku už v predčasnom dôchodku, alebo 
v dôchodku, resp. sú dlhodobo ekonomicky neaktívne a nenachádzajú sa v evidencii. 
Štatistický úrad a ÚPSVaR nesleduje mieru evidovanej nezamestnanosti podľa veku 
a pohlavia. 
 
  

                                                 
93 Údaje Eurostatu. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en  
94 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. Pozri pozn. 58 
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky  za rok  2007, MSVR SR, poznamka č. 60 
95 Štatistiky ÚPSVAR dostupné na: http://www.ÚPSVaR.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254  
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Celoživotné vzdelávanie starších ľudí 
Graf č. V. 4 

 
 
 
Podiel účasti seniorov vo veku 55-64 na vzdelávaní a tréningoch (berú sa do úvahy  
posledné 4 týždne) predstavoval na Slovensku v roku 2013 1 %. Oproti roku 2006 sa 
dokonca znížil o 0,8 %. Pritom priemer EÚ bol v roku 2013 5,7 % a v ČR to bolo 4,5 
%.  
Podiel žien a mužov senioriek a seniorov vo veku 55-64  na celoživotnom vzdelávaní 
v roku 2013 dosiahol u žien 1 % a u mužov tiež 1 %. Oproti roku 2006 dokonca došlo 
k zníženiu tohto podielu z 1,7 % u žien a 2 % u mužov.96 To znamená, že trend nebol 
naplnený a tento podiel je veľmi nízky.  

 

5.2.2. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 3.2  z hľadiska relevantných merateľných 
kontextových ukazovateľov  
 
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí má v rámci cieľov 3.2 vytýčené dva podciele: 
Cieľ 3.2 a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 
15-24 rokov a 
Cieľ 3.2 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ 
 
Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 3.2 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 
 
  

                                                 
96 Údaje  Eurostatu. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en  
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Tabuľka  č. V. 5 

Merateľný ukazovateľ 
dopad na 
úrovni 
OP 

východisková 
hodnota (2006) % 

trend 
miera nezamestnanosti 
absolventov/absolventiek škôl vo 
veku 15-24 rokov v %  

OP ZaSI 
26,6 % (Eurostat) zníženie 

miera uplatnenia 
absolventov/absolventiek SŠ 
(delenie na mužov a ženy)  

OP ZaSI 0 (UIPŠ) zvýšenie 

miera uplatnenia 
absolventov/absolventiek VŠ 
(delenie na mužov a ženy)  

OP  V 0 zvýšenie 

PISA index (delenie na mužov 
a ženy, ďalšie znevýhodnené 
skupiny)  

OPV 1462 (OECD) zvýšenie 

 
Podpora mladých ľudí v rámci cieľa 3.2 bola a je dôležitým prvkom rozvoja 
vzdelanostnej ekonomiky. Zameriava sa na lepšie uplatnenie absolventov 
a absolventiek stredných a vysokých škôl na trhu práce, ako aj na zníženie ich miery 
nezamestnanosti.  
Platí, že ide o skupinu, ktorá má najväčšie problémy zamestnať sa po ukončení 
formálneho vzdelávania alebo VŠ, a to kvôli nedostatku skúseností, alebo kvôli zle 
zvolenému odboru, v rámci ktorého nemajú uplatnenie na trhu práce. Z rodového 
hľadiska pri uplatnení mladých žien na trhu práce pôsobí tiež skutočnosť, že 
zamestnávatelia sa obávajú prijať mladé ženy kvôli „hrozbe“ založenia rodiny 
a starostlivosti o deti, prípadne už ich majú, ale tiež majú väčšiu nedôveru vo vzťahu 
k ich zručnostiam. Veľa mladých žien predčasne končí vzdelávanie kvôli tehotenstvu 
a starostlivosti o deti a tak sa veľmi skoro stávajú neaktívnymi. Ďalším riešením je 
pre ne štúdium na VŠ, čo dokazujú aj ich vyššie čísla medzi študujúcimi, a teda tiež 
neaktívnymi občanmi. Systém formálneho vzdelávania stále nedostatočne 
zohľadňuje potreby mladých ľudí v 21. storočí. Pedagógom chýbajú kompetencie na 
vytváranie prostredia podporujúceho učenie sa a v školách stále dominujú vonkajšie 
nástroje motivácie. Školám chýba odborná podpora pri procese riadenia zmeny. Aj 
keď sú vytvorené isté možnosti výberu obsahu, rozsahu a dodávateľov vzdelávania, 
konzultácií a koučingu, ich skutočné využívanie v praxi je stále neuspokojivé. Žiaci a 
študenti nie sú vedení k hodnoteniu samých seba, k poznaniu svojich možností a 
schopností pre ďalší kariérny rast, pre výber svojho budúceho povolania, čo vedie k 
neadekvátnemu rozdeleniu mladých ľudí hlavne na stredné a vysoké školy.  
Pri tomto cieli ide o čiastočné prepojenie s cieľom rodovej rovnosti 1.3, kde práve 
podpora žien vo vzdelávaní v nestereotypných oblastiach, v ktorých nie sú 
segregované, môže zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce, ale aj s cieľom 4. 
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prostredníctvom opatrení na predchádzanie diskriminácii na základe veku 
v zamestnaní a na pracovisku.  
Z hľadiska NSRR je tento cieľ prepojený najmä na opatrenia OP ZaSI, ktorý 
napríklad v rámci aktívnych politík trhu práce poskytuje absolventskú prax 
a opatrenia OP V, v rámci ktorého sa študenti a študentky pripravujú na budúce 
povolanie.  
 
Miera zamestnanosti mladých ľudí 
 
Graf č. V. 5 

 
 
Špecifická miera zamestnanosti mladých ľudí (vo veku 15-24 rokov) dosiahla v roku 
2013 priemernú úroveň 20,4 %.  V roku 2006 mala úroveň 25,9 %, čiže došlo k jej 
poklesu až o 5,5 %. To znamená, že trend bol negatívny a stanovený cieľ sa 
nenaplnil.97  
Miera zamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 dosiahla v roku 2013 úroveň 16,2 
% a mladých mužov 24,4 %, čiže rodový rozdiel bol v neprospech žien 8,2 %. Oproti 
roku 2006 sa miera zamestnanosti mladých žien znížila až o 6,3 % a rodový rozdiel 
vzrástol o 1,5 %. V porovnaní s priemerom EÚ-28 a napríklad aj s ČR je na tom 
Slovensko horšie, ale napr. v Českej republike je rodový rozdiel medzi ženami 
a mužmi vyšší.98 
 
  

                                                 
97 Údaje Štatistického úradu. Dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15  
98 Údaje Eurostatu. Dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en  
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Miera nezamestnanosti mladých ľudí  
 
Graf č. V. 6  

 
 
Špecifická miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 rokov bola v roku 
2013 33,7 %. Oproti roku 2006 narástla až o 7 % (z 26,6 %), čiže trend sa opäť 
nenaplnil.99  
Miera nezamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 bola 31,6 % a mladých mužov 
34,9 %, čo tvorilo rodový rozdiel v neprospech mužov 3,3 %. Oproti roku 2006 sa 
miera nezamestnanosti mladých žien zvýšila o 4,6 % a mužov až o 8,5 %. Rodový 
rozdiel bol v roku 2006  v neprospech žien, a to 0,6 %.100  
Uvedené výsledky naznačujú, že sa situácia mladých ľudí, ako žien, tak mužov 
zhoršila z hľadiska uplatnenia na trhu práce. Zníženie miery zamestnanosti žien 
a zároveň pokles ich podielu na uchádzačoch a uchádzačkách o zamestnanie 
znamená, že viac mladých žien sa stalo neaktívnymi a riešia svoju situáciu zrejme 
ďalším štúdiom, zatiaľ čo mladí muži skôr ostávajú na ÚPSVaR, nepokračujú v štúdiu 
a snažia sa nájsť si prácu, aby napr. uživili rodinu, sú menej motivovaní študovať 
ďalej. Vzhľadom na ekonomickú krízu a nedostatok pracovných miest sa to odrazilo 
aj na výraznom zvýšení ich miery nezamestnanosti. Zdá sa, že opatrenia 
štrukturálnych fondov skôr sanovali situáciu, bez toho, aby riešili špecifickú situáciu 
mladých mužov a žien. 
  

                                                 
99 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. pozri pozn. 58 
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky  za rok  2007, MSVR SR, poznamka č. 60 
100 Údaje Eurostatu. Dostupné na:  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en 
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Graf č. V. 7 Štruktúra UoZ – mladí ľudia 15-24 (stav ku koncu mesiaca) podľa 
veku v SR, december 2013 

 
 
V roku 2013 tvorili uchádzači a uchádzačky o zamestnanie vo veku 15-24 rokov 77,6 
tis. osôb. Ich podiel predstavoval 18,70 % na celkovom počte. V roku 2006 bol ich 
podiel 18,6 % (54 825 osôb), čiže oproti roku 2013 narástol o 1 %, v absolútnom 
počte ich počet vzrástol o cca 23 000 osôb. Dá sa povedať, že mladí ľudia majú 
najväčší problém zamestnať sa. Pre nedostatok pracovných návykov a skúseností 
ich zamestnávatelia nepreferujú.  
V roku 2013 dosiahol podiel uchádzačiek o zamestnanie vo veku 15-24 42,2 % 
z celkového počtu a podiel mužov 57,8 %. Oproti roku 2006 ide o zvýšenie rodového 
rozdielu v neprospech mužov, vtedy bol ich počet takmer vyrovnaný.101 Mladí muži v 
tomto veku v menšej miere využívajú možnosť ísť na vysokú školu, je ich viac 
absolventov odborných učilíšť ako mladých žien, pričom vo vyštudovaných odboroch 
sa nemusia vedieť uplatniť.  
Situácia bola riešená v rámci štrukturálnych fondov prostredníctvom opatrenia 
aktívnych politík trhu práce zameraných na absolventskú prax. Tá prispieva 
absolventom k hľadaniu si práce vo svojej profesii. Umožňuje im získať prvý kontakt 
s praxou pri získavaní potrebných zručností. V roku 2013 bolo na absolventskú prax 
zaradených 9 585 UoZ, čo bolo o 6 584 UoZ menej ako v roku 2012. V roku 2013 bol 
celkový príspevok vo výške 8 790 097,90 EUR.  V roku 2007  bolo zaradených 8 937 
UoZ  na absolventskú prax.102 Došlo teda k zvýšeniu podpory.  
 
  

                                                 
101 Štatistiky ÚPSVAR dostupné na: http://www.ÚPSVaR.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254   
102 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013. MPSVR SR, 2014. pozri pozn. 58 
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky  za rok  2007, MSVR SR, poznámka č. 60 
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Miera uplatnenia absolventov a absolventiek stredných a vysokých škôl 
Priemerný mesačný počet UoZ z radov absolventov škôl bol v roku 2013 27 085 
osôb. Podiel predstavoval 6,53 % na UoZ. V roku 2006 bol ich počet 17 183 osôb 
a ich podiel bol 5,7 %.To znamená, že ich podiel sa zvýšil medzi rokmi 2006 až 2013  
o viac ako 1 % a počet narástol o 10 000 osôb. Čiže trend bol mierne nepriaznivejší. 
Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl sa pohybovala v školskom roku 
2012/2013 na úrovni 17,1 %. Oproti školskému roku 2006/2007 vzrástla asi o 5 %. 
Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl sa pohybovala v školskom roku 
2012/2013 na úrovni 9 %. Oproti roku 2006/2007 klesla asi o 1 %.  
Stredná doba evidencie (v mesiacoch) absolventov stredných škôl bola v roku 2006 
6,8 mesiaca, v roku 2013 to bolo 7,4. U absolventov vysokých škôl to bolo v roku 
2006 2,3 mesiaca a v roku 2013 5,6 mesiacov. Podiel dlhodobo nezamestnaných  
absolventov stredných škôl bol v roku 2006 8,1 % a v roku 2013 9,4 %. 
U absolventov vysokých škôl to bolo v roku 2006 1,6 % a v roku 2013 až 16,5 %. Do 
roku 2007 hodnota absolventskej miery nezamestnanosti klesala z 24,5 % na  8,7 %. 
Od sezóny 2008/09 sa vplyvom krízy zvyšovala na minuloročné maximum, v 
súčasnosti poklesla na 25,1 %. Vplyvom krízy sa miera nezamestnanosti absolventov 
gymnázií v piatich sezónach za sebou zvyšovala.103 
Ukazovateľ mier uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ sa poväčšine 
zhoršili. Najmä u absolventov a absolventiek gymnázií je ich uplatnenie horšie. Môže 
to byť spôsobené tým, že gymnáziá sa menej venujú podpore praktických zručností s 
cieľom uplatniť sa na trhu práce, ale aj ekonomickou krízou. 
Mieru úspešnosti absolventov a absolventiek nie je možné kontextovo sledovať 
z rodového hľadiska, keďže Ústav informácií a prognóz školstva (v rámci Centra 
vedecko-technických informácií), ani ÚPSVaR nesledujú úspešnosť absolventov 
a absolventiek, resp. mieru evidovanej nezamestnanosti vo veku 15-24 podľa 
pohlavia. Podobne ani publikácie, ktoré sledujú uplatnenie absolventov stredných 
škôl v praxi, alebo deti a mládež v číslach, nesledujú toto uplatnenie z rodového 
hľadiska.  
 
  

                                                 
103 Údaje vychádzajú  z dát Centra vedecko-technických informácií:  
Deti a mládež v číslach 
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Mladez/Rocenka/DaM2012/deti_a_mladez_v_cislach_za_rok_2012_-
_obsah_-_a4.pdf 
Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi. Dostupné na: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/uplatnenie_a13_.pdf  
UPLATNENIE ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL V PRAXI. Dostupné na: 
http://web.uips.sk/download/vs/Uplatnenie_pre_tlac.pdf  

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Mladez/Rocenka/DaM2012/deti_a_mladez_v_cislach_za_rok_2012_-_obsah_-_a4.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Mladez/Rocenka/DaM2012/deti_a_mladez_v_cislach_za_rok_2012_-_obsah_-_a4.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/uplatnenie_a13_.pdf
http://web.uips.sk/download/vs/Uplatnenie_pre_tlac.pdf
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Graf č. V. 8 PISA Index  

 
 
Výsledky vzdelávania aj z perspektívy trhu práce sledujú medzinárodné štúdie PISA. 
Slovensko je v oblasti matematickej gramotnosti na úrovni priemeru krajín OECD, v 
oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti je však pod priemerom krajín OECD. 
Na najnižšej úrovni v čitateľskej gramotnosti, ktorá sa pokladá za rizikovú, keďže 
ovplyvňuje schopnosť mladých ľudí ďalej sa vzdelávať, sa umiestnilo až 53,50 % 
dievčat a 67,50 % chlapcov zo stredných odborných učilíšť bez maturity. 
Priemerné skóre 15 ročných študentov matematickej gramotnosti bolo v roku 2012 
482 bodov, v roku 2006 to bolo 492 bodov.  Vo vedeckej gramotnosti bolo priemerné 
skóre v roku 2012 471 bodov, v roku 2006 to bolo 488. V čitateľskej gramotnosti bolo 
priemerné skóre v roku 2012 463 bodov, v roku 2006 to bolo 466 bodov. 
V matematickej gramotnosti aj v roku 2012 aj v roku 2006 prevládali študenti muži, 
rozdiel sa však znížil oproti roku 2006 o 5 bodov. Vo vedeckej gramotnosti v roku 
2006 prevládali študentky, ale v roku 2012 to už boli výraznejšie študenti o 7 bodov. 
V čitateľskej gramotnosti výrazne prevládajú ženy, v roku 2012 o 39 bodov, oproti 
roku 2006 ide o zníženie o 3 body.104 Výsledky študentov a študentiek potvrdzujú 
pretrvávanie stereotypného vzdelávania na základných a stredných školách, kedy 
predpokladáme, že chlapci sú viac povzbudzovaní v matematickej gramotnosti 
a dievčatá v čitateľskej, aj keď sa situácia mierne zlepšila. Prekvapením je zmena 
v neprospech dievčat vo vedeckej gramotnosti, čo môže naznačovať, že k podpore 
dievčat vo vede a technike skôr neprišlo, ako prišlo v rámci projektov  
v štrukturálnych fondoch.  
 

                                                 
104 PISA index stránka http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm ;  
http://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/pisa2006results.htm  
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5.3. Zhodnotenie dosiahnutia cieľa 4 z hľadiska veku a zdravotného postihnutia 
na základe relevantných merateľných kontextových ukazovateľov  

 
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí má v rámci cieľa 4 vytýčený Cieľ 4.: 
Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným skupinám (v 
tomto prípade z hľadiska veku a zdravotného postihnutia). 
Na sledovanie pokroku v tejto súvislosti boli identifikované nasledovné kontextové 
merateľné ukazovatele a ich východiskové hodnoty: 
 
Tabuľka č. V. 5  

Merateľný ukazovateľ dopad na 
úrovni OP 

východisková hodnota 
(2006) % 

Trend 
počet osôb, ktoré boli obeťami 
priamej alebo nepriamej 
diskriminácie 

OP ZaSI, 
OP V 

0 
(externý prieskum) 

zníženie 

 
Cieľ 4 sa zameriava na jednej strane na dodržiavanie antidiskriminačného zákona 
a legislatívy v tejto oblasti, ktorý zakazuje rôzne formy diskriminácie z rôznych 
dôvodov, medzi nimi aj na základe veku a zdravotného postihnutia. Oveľa viac sa 
však zameriava na preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť diskriminácii ľudí 
v rôznych oblastiach života, ako napr. na trhu práce, v sociálnej oblasti, vo 
vzdelávaní atď. Keďže hodnotiaca správa sa venuje hodnoteniu cieľov rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých ľudí a na základe veku, zameriame sa na 
problematiku diskriminácie v týchto oblastiach. Veková diskriminácia predstavuje 
nerovnaké a nespravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi na základe veku a postihuje 
najviac starších ľudí. Diskriminácia na základe zdravotného postihnutia sa týka ľudí 
s rôznymi formami zdravotného postihnutia a predstavuje nerovnaké zaobchádzanie 
s nimi, vyplývajúce z ich obmedzení.  
Napriek kvalitnej legislatíve k diskriminácii na základe veku a zdravotného postihnutia 
stále dochádza, bariérami sú nízka informovanosť obetí diskriminácie, chýbajúce 
preventívne opatrenia zo strany zamestnávateľov a verejných inštitúcií, odborné 
vzdelanie v tejto problematike v rôznych profesiách, ktoré sú zapojené aj do 
realizácie projektov v rámci štrukturálnych fondov.  
Cieľ 4 je prepojený na všetky vekové ciele a ciele rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí, pretože vyššia miera nezamestnanosti starších a mladých ľudí, 
ako aj zdravotne postihnutých ľudí sú dôsledkami otvorenej, ale častejšie skrytej 
diskriminácie.   
Priamo v opatreniach a ukazovateľoch mal byť tento cieľ napĺňaný najmä v OP ZaSI 
a OP V.   
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Keďže slovenské výskumné inštitúcie nerealizovali prieskum zameraný na 
diskrimináciu, využili sme v tejto časti výsledky prieskumov Eurobarometra v tejto 
oblasti z roku 2008 a 2012, pričom sme sa zamerali špecificky na diskrimináciu na 
základe veku a zdravotného postihnutia.105 Zlepšenie fungovania mechanizmov by 
malo vyústiť do znižovania vnímanej diskriminácie v rámci týchto prieskumov 
a lepšieho poznania ich fungovania. Takisto sú naznačené počty obetí diskriminácie 
na základe veku a zdravotného postihnutia.  
V roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe veku ako rozšírenú 49 % Slovákov 
a Sloveniek, 46 % ako zriedkavú. V roku 2012 vnímalo diskrimináciu ľudí nad 55 
rokov ako rozšírenú 66 % Slovákov a Sloveniek a 30 % ako zriedkavú. Diskrimináciu 
pod 30 rokov vnímalo ako rozšírenú len 17 % Slovákov a Sloveniek a 70 % ako 
zriedkavú.  
V roku 2008 zažilo, alebo bolo svedkami diskriminácie na základe veku 22 % 
Slovákov a Sloveniek. V roku 2012 zažilo, alebo bolo svedkami diskriminácie ľudí 
nad 55 rokov 33 % Slovákov a Sloveniek, diskrimináciu ľudí pod 30 rokov zažilo, 
alebo bolo svedkami 5 % Slovákov a Sloveniek. Dá sa povedať, že Slováci vnímajú 
ako silnú najmä diskrimináciu v staršom veku, ktorá je podľa týchto prieskumov 
najrozšírenejšia. V sledovanom období došlo k miernemu zvýšeniu vnímania a 
zažívania diskriminácie na základe veku, čo môže znamenať, že ľudia si ju viac 
uvedomujú, zrejme aj vďaka štrukturálnym fondom, ale stále sú slabé mechanizmy 
jej riešenia.  
V roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia ako rozšírenú 
34 % Slovákov a Sloveniek, 57 % ako zriedkavú. V roku 2012 vnímalo túto ako 
rozšírenú už 45 % Slovákov a Sloveniek a 50 % ako zriedkavú. V roku 2008 zažilo, 
alebo bolo svedkami diskriminácie na základe zdravotného postihnutia 10 % 
Slovákov a Sloveniek, v roku 2012 to bolo už 14 %. V sledovanom období bol 
výrazný nárast vnímania diskriminácie zdravotne postihnutých ľudí a miery nárastu 
jej zažívania. Hlavne na trhu práce sa javí, že zdravotne postihnutí ľudia sú 
segregovaní do určitých pracovných oblastí a chránených dielní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
105 Eurobarometer. Discrimination in  the European Union:   Perceptions, Experiences and Attitudes. 2008  
Dostupné na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf 
Eurobarometer. Discrimination in EU in 2012. Dostupné na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
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VI. Vyhodnotenie základného nastavenia a dosiahnutých 
výsledkov v merateľných ukazovateľoch rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku a zdravotného postihnutia na úrovni NSRR 
a OP 

 

Cieľom tejto časti je vyhodnotenie dosiahnutej úrovne merateľných ukazovateľov 
rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí a z hľadiska veku (najmä mladí ľudia 
a starší ľudia) na úrovni NSRR a v jednotlivých OP. Ide o ukazovatele, ktoré sú 
zadefinované pre každé OP v prílohe č. 4 Systému koordinácie implementácie HP 
RP. Čiže ide o posúdenie toho v akej miere sa plnili, aké boli dosiahnuté hodnoty, či 
sa niektoré z nich neplnili a aký mohli mať vplyv výsledky na plnenie jednotlivých 
cieľov rovnosti príležitostí na základe zdravotného postihnutia a veku. Zamerali sme 
sa tiež na niektoré príklady dobrej praxe takto zameraných projektov, ktoré sa 
uvádzajú vo výročných správach OP za rok 2013.  
Problémy s analýzou a vyhodnotením týchto ukazovateľov by sa dali zhrnúť 
nasledovne: 
• neboli zadefinované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni 

NSRR a OP, 
• niektoré ukazovatele, napr. tie, ktoré sa týkali bezpečného a bezbariérového 

prístupu, boli definované v rôznych OP rôzne, 
• pri niektorých ukazovateľoch nebolo jasné, ako sa z metodologického hľadiska 

zbierali, resp. čo bolo ich obsahom, 
• niektoré ukazovatele zahŕňali širšiu skupinu osôb, ako napr. počet vytvorených 

pracovných miest pre znevýhodnené skupiny, ktoré zahŕňali medzi inými aj 
zdravotne postihnuté osoby, ľudí nad 50 rokov a mladých ľudí vo veku 15-24 
a nedalo sa presne vyselektovať, ktoré pracovné miesta boli vytvorené konkrétne 
pre tieto skupiny, 

• v niektorých OP, napr. v rámci OP V sa sledovali v rámci ukazovateľov, ktoré 
zachytili aj žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, ale 
neboli zaradené medzi ukazovatele HP RP.  

 

6.1. Zhodnotenie výsledkov merateľných ukazovateľov NSRR   
 
V tejto časti sme hodnotili, ako boli dosiahnuté merateľné ukazovatele rovnosti 
príležitostí zdravotného postihnutia a veku podľa prílohy č. 13 NSRR, ako aj niektoré 
ďalšie ukazovatele, ktoré sa dali vyhodnotiť na základe plnenia vo viacerých OP.  
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Graf č. VI. 1 

 
 
Na úrovni NSRR prispievali k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 3.1 a 3.3 najmä programy ESF (rok 2013), a to OP ZaSI (84,9 % 
podiel projektov s príspevkom k HP RP) a OP V (20,6 % podiel projektov 
s príspevkom k HP RP). Išlo o projekty najmä v oblasti prístupu na trh práce, 
zlepšenia ich zamestnanosti, prístupu k vzdelávaniu a ich integrácie do formálneho 
vzdelávania.  
V oblasti dostupnosti verejnej infraštruktúry a informačných služieb pre zdravotne 
postihnuté osoby, teda v rámci cieľa 3.2, mali najväčší vplyv operačné programy 
ROP (84,2 % podiel projektov s príspevkom k HP RP), OP Z (88,4 % podiel projektov 
s príspevkom k HP RP), OP IS (100 % podiel projektov s príspevkom k HP RP) a OP 
D (38,7 % podiel projektov s príspevkom k HP RP). V menšej miere prispievali OP 
VaV (20,6 % podiel projektov s príspevkom k HP RP), OP BK (37,5 % podiel 
projektov s príspevkom k HP RP) a OP ŽP (77,1 % podiel projektov s príspevkom 
k HP RP). Z hľadiska rovnosti príležitostí na základe veku mali na ciele HP RP 
najväčší vplyv OP ZaSI a OP V v oblasti zlepšenia pracovných a vzdelávacích 
možností mladých a starších ľudí (ciele 3.1 a 3.2). Čiastkovo v rámci vytvárania 
pracovných miest pre skupiny znevýhodnených osôb prispeli k pracovným 
príležitostiam mladých a starších ľudí OP KaHR a OP ŽP. Špecificky na podporu 
mladých výskumníkov a výskumníčok do 35 rokov bol zameraný OP VaV.  
Problémom však bolo, že nie je možné presne vyčísliť, ktoré projekty presne 
prispievali k rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí a na základe veku, 
keďže sa v rámci žiadostí o NFP a ITMS nesledovala triediaca kategória podľa 
špecifických cieľov rovnosti príležitostí, resp. týchto cieľových skupín.  
Viac informácií o projektoch je uvedených v ďalších podkapitolách, ktoré sa venujú 
jednotlivým OP.  
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Graf č. VI. 2106 

 
 
V rámci NSRR sa zúčastnilo na ESF operačných programoch (OP ZaSI, OP V) do 
konca roku 2013 na všetkých projektoch mladých ľudí vo veku 15-24 rokov v počte 
549 948 osôb (z toho 45,6 % mladých žien). Starších osôb vo veku 55-64 rokov sa 
zúčastnilo na projektoch 140 034 ( z toho 44,2 % starších žien). Na celkovom počte 
účastníkov a účastníčok, ktorí sa zúčastnili projektov sa podieľali mladí ľudia vo veku 
15-24 35,4 % a starší ľudia vo veku 55-64 rokov sa podieľali 9 %. 94 % mladých 
osôb sa zúčastnilo na projektoch OP ZaSI a 6 % na projektoch OP V. V prípade 
starších osôb to bolo 87,6 % na projektoch OP ZaSI a 12,3 % na projektoch OP V. 
Údaje za OP ZaSI a OP V sú bližšie popísané v príslušných kapitolách.  
 
Graf č. VI. 3107  

 

                                                 
106 Zdrojom údajov sú výročné správy OP ZaSI (kapitola 2.1.8 špecifiká pre programy ESF s. 59) a OP V za rok 2013 (kapitola 
2.1.8 špecifiká pre programy ESF s. 40).

  
Išlo o údaje podľa cieľových skupín účastníkov projektov so zameraním na mladých 

ľudí vo veku 15-24 a starších ľudí vo veku 55-64, ktoré s majú sledovať v každom projekte (nejde o merateľné ukazovatele HP 
RP). Výsledné čísla boli dosiahnuté súčtom kategórií prichádzajúci, odchádzajúci a pokračujúci  účastníci/účastníčky a 
účastníci/projektov na úrovni OP ZaSI, OP V a potom sčítaním týchto dvoch OP na úrovni NSRR. Ide o počty účastníkov a 
účastníčok projektov bez ohľadu na to, či uvádzajú príspevok k HP RP, alebo nie. Údaje pochádzajú z informácií o účastníkoch 
projektu.   
107 Na rozdiel od údajov z informácií o účastníkoch a účastníčkach ide o merateľné ukazovatele HP RP v projektoch 
s príspevkom k HP RP. Predpokladáme, že išlo o projekty, kde sa pre tieto cieľové skupiny robili špecifické vyrovnávacie 
opatrenia.  
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K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP  
(spolu OP ZaSI a OP V) zapojených do projektov 18 973 osôb vo veku 15-24 (viď 
graf). Podiel na celkovom počte osôb sledovaných na základe merateľných 
ukazovateľov bol 1,5 %. V rámci OP ZaSI bol podiel na celkovom počte osôb 
zapojených do projektov vo veku 15-24 77,4 % a v rámci OP V 22,6 %. Vo veku 55-
64 bolo na základe merateľných ukazovateľov zapojených do projektov 7123 osôb vo 
veku 55-64. Podiel na celkovom počte osôb bol 0,6 %. V rámci OP ZaSI bol podiel na 
celkovom počte osôb zapojených do projektov vo veku 55-64 55,3 % a v rámci OP V 
44,7 %.  
NSRR vo väčšej miere podporil vo všeobecnosti na základe informácií o účastníkoch 
a účastníčkach mladých ľudí, ako starších ľudí vo veku 55-64. Môže to byť 
spôsobené tým, že veková skupina mladých ľudí patrí medzi najrizikovejšie skupiny, 
čo sa týka miery nezamestnanosti. Zároveň veľa starších osôb vo veku 55-64 môže 
byť už na dôchodku, preto môžu v menšej miere participovať na projektoch 
týkajúcich sa zamestnanosti a vo väčšej miere na projektoch týkajúcich sa ďalšieho 
vzdelávania. Pri starších ľuďoch, tiež časť osôb mohla vypadnúť kvôli tomu, že 
v rámci aktívnych politík trhu práce sa sledujú osoby nad 50 rokov. Počty osôb na 
základe merateľných ukazovateľov HP RP, na ktoré boli zamerané priamo 
vyrovnávacie opatrenia v projektoch boli rádovo nižšie. Tiež boli vo väčšej miere 
zamerané na mladých ľudí, u nich išlo o aktívne politiky trhu práce a u starších ľudí 
univerzity tretieho veku). Vo formálnom vzdelávaní je tiež viac pedagogických 
zamestnancov vo vyššom veku. 
 
Graf  č. VI. 4108 

 
 
V rámci NSRR (OP ZaSI, OP V, teda OP ESF) sa zúčastnilo na všetkých projektoch  
do roku 2013 107 038 zdravotne postihnutých osôb ( z toho 50 % žien). Na celkovom 
počte účastníkov a účastníčok, ktorí sa zúčastnili projektov, bol podiel zdravotne 
                                                 
108 Zdrojom údajov sú výročné správy OP ZaSI (kapitola 2.1.8 špecifiká pre programy ESF s. 59) a OP V za rok 2013 (kapitola 
2.1.8 špecifiká pre programy ESF s. 40).

  
Išlo o údaje podľa cieľových skupín účastníkov projektov so zameraním na zdrovotne 

postihnutých ľudí, ktoré sa majú sledovať v každom projekte (nejde o merateľné ukazovatele HP RP). Výsledné čísla boli 
dosiahnuté súčtom kategórií prichádzajúci, odchádzajúci a pokračujúci  účastníci/účastníčky projektov na úrovni OP ZaSI, OP V 
a potom sčítaním týchto dvoch OP na úrovni NSRR. Ide o počty účastníkov a účastníčok projektov bez ohľadu na to, či 
uvádzajú príspevok k HP RP, alebo nie. Údaje pochádzajú z informácií o účastníkoch projektu.   
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postihnutých osôb 7 %. V rámci OP sa 98,5 % zdravotne postihnutých osôb 
zúčastnilo na projektoch OP ZaSI a len 1,4 % na projektoch OP V.   
 
Graf č. VI. 5109  

 
 
K 31.12. 2013 bolo na úrovni NSRR (spolu OP ZaSI a OP V) zapojených do 
projektov s príspevkom k HP RP na základe merateľného ukazovateľa HPRP „Počet 
osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté 
osoby“ 27 204  zdravotne postihnutých osôb. Z toho 98,2 % bolo zapojených  v rámci 
OP ZaSI a 1,8 % v rámci OP V. Podiel na celkovom počte osôb v rámci merateľných 
ukazovateľov na úrovni NSRR bol 2,1 %. Opatrenia pre zdravotne postihnuté osoby 
boli teda vo väčšej miere použité na ich zlepšenie zamestnateľnosti a podmienok 
zamestnania, v menšej miere na zlepšenie rovnosti príležitostí v oblasti vzdelávania. 
Bližšie údaje za jednotlivé OP ESF sú uvedené v príslušných podkapitolách.   
 
Graf č. VI. 6110  

 
 

                                                 
109 Na rozdiel od údajov z informácií o účastníkoch a účastníčkach ide o merateľné ukazovatele HP RP v projektoch 
s príspevkom k HP RP. Predpokladáme, že išlo o projekty, kde sa pre túto cieľovú skupinu robili špecifické vyrovnávacie 
opatrenia. 
110 Opatrenia boli vypočítané na základe súčtu relevantných merateľných ukazovateľov HP RP v rámci cieľa 3.2 za jednotlivé 
OP podľa prílohy č.4 SKI HP RP. Problémom je ich nekonzistentnosť.  
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K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR vytvorených v rámci projektov 2297 opatrení 
zameraných na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a informačným službám. 
Najviac ich bolo v ROP, a to 47,6 % (sledovali sa projekty s bezbariérovosťou), 
potom v OP D 20,5 % (sledovali sa prvky bezbariérovosti) a v OP BK 18,6 % 
(sledovali sa opatrenia bezbariérovosti). Prispôsobených na potreby zdravotne 
postihnutých osôb (najmä zmyslové postihnutia) bolo 142 elektronických služieb, a to 
52,8 % bolo v rámci OP IS a 47,2 % v rámci OP BK.  
Problémom je náročná interpretácia špecifického cieľa 2.2 Zvýšenie počtu 
bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov a zvýšenie dostupnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. Dôvodom je, že jednotlivé 
OP používajú na sledovanie dostupnosti rôzne typy ukazovateľov, ktoré majú rôznu 
definíciu, sú nekonzistentné a v niektorých OP ich definícia absentuje, takže nie je 
možné urobiť si komplexnú predstavu, čo všetko opatrenia zahŕňali. V tabuľke je 
uvedený prehľad ukazovateľov použitých v jednotlivých OP, ako aj ich definícií 
a vyhodnotenie ich dostatočnosti.   
 

Tabuľka č. VI. 1 
OP VaV 
Ukazovateľ:  
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu (počet)/výsledok 
Definícia: 
Projekty sú zamerané hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl 
a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, 
v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách, pričom prioritou je 
modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, čo má prispievať k čiastkovému 
cieľu – zvyšovať počet bezbariérových a bezpečných prístupov k vzdelanostnej 
infraštruktúre. 
Definícia je nejednoznačná. 
 
OP Z  
Ukazovateľ:  
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na 
užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami  
Definícia: 
Východisková hodnota ukazovateľa je 0. Ako plánovaný počet uvádzajte súčet 
opatrení zameraných na zlepšenie bezbariérového prístupu, bezpečného prístupu a 
ostatných opatrení na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami. Príklad:  
• vybudovanie bezbariérového prístupu = 1 opatrenie, 
• prispôsobenie sociálnych zariadení pre využívanie znevýhodnenými skupinami = 
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1  opatrenie, 
• informačné a navádzacie tabule pre znevýhodnené skupiny = 1 opatrenie 
Východisková hodnota ukazovateľa je vždy 0. 
Plánovaná hodnota ukazovateľa je v tomto prípade  3 (jedná sa o 3 opatrenia). 
Poznámka:  V prípade, že je realizovaných viac aktivít v jednej oblasti, uvádzajte ich 
len ako jedno opatrenie (napríklad inštaláciu 3 informačných a navádzacích tabúľ 
uvádzajte len ako 1 opatrenie a pod.)  
Definícia je jednoznačná, obsahuje však opatrenia, ktoré vyplývajú priamo zo 
zákona.  
 
OP D 
Ukazovateľ: Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k 
výsledkom projektu 
Definícia: 
Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov 
1. Rozhlasové a informačné zariadenia 
- vyhodnocovať ako 1 prvok všetky rozhlasové a informačné zariadenia, 
- finančné vyhodnocovanie priebežne počas výstavby. 
2. Osobné výťahy 
- vyhodnocovať ako 1 prvok každý budovaný výťah, 
- ukazovateľ vyjadriť finančne až po celkovom dokončení stavebného objektu. 
3. Nástupištia 
- vyhodnotiť každé nástupište zvlášť ako 1 prvok, 
- nástupište sa  vyhodnotí ako komplet, ktorý bude zahŕňať všetky položky, 
- do celkovej finančnej bilancie zahrnúť nábehové prístupové rampy pre imobilných 
a zriadenie nábehov nástupíšť, 
- finančné ukazovatele vyhodnotiť až po ukončení stavebného objektu. 
4. Podchody pre cestujúcich 
- vyhodnocovať stavebné objekty podchodov ako celok, 
- finančne vyhodnotiť až po výstavbe objektu. 
5. Úprava prístupov v staničných priestoroch 
- ich počet je taxatívne daný a možný priebežne sledovať a vyhodnocovať, 
- počet prvkov ako aj ich hodnota sa môže navýšiť v závislosti od rozsahu vykonanej 
zmeny, 
- do celkového rozsahu sledovaných prvkov uvažovať so signálnymi pásmi pre 
nevidiacich na prístupových chodníkoch a neposudzovať ich ako osobitný prvok. 
6. Prechod pre chodcov a imobilných 
- platí to isté ako pri úprave prístupov v staničných priestoroch (bod 5). 
7. Osobitné značenie pre nevidiacich 
-  vychádza z požiadaviek Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
- všetky opatrenia zahrnúť do jedného prvku HP RP v rámci UČS a vyhodnotiť až po 
jej uzavretí. 
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Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava 
1. Rampa pre nástup cestujúcich so zníženou pohyblivosťou  
2. Systém signalizujúci rušňovodičovi manipuláciu s rampou (bezpečnostný prvok 
brániaci uzatvoreniu dverí pri nastupovaní imobilného cestujúceho) 
3. Štítky v Braillovom písme 
4. Akustický a optický informačný systém, bezpečnostný kamerový systém 
5. Sedadlá pre telesne postihnutých označené piktogramom, tlačidlo na privolanie 
pomoci 
6. WC pre telesne postihnutých 
Definícia je jednoznačná, obsahuje opatrenia, ktoré vyplývajú priamo zo zákona, aj 
nad rámec zákona.  
 
OP BK 
Ukazovateľ: Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie   
(počet) OP BK 
Definícia: 
Počet bezbariérových prístupov a opatrení za účelom zvýšenia dostupnosti 
fyzického prostredia a verejných služieb a uľahčenie orientácie (programový 
manuál)  
Definícia je všeobecná, nedostatočná.  
 
OP ŽP 
Ukazovateľ: Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na 
užívanie výsledkov aktivít projektu osobám so zníženou schopnosťou pohybu a 
orientácie (počet) 
Definícia:  
Popis nie je súčasťou programovej dokumentácie. OP ŽP výzvy v roku 2014 
uvádzajú, že sa na ne HP RP nevzťahuje. 
Definíciu nie je možné nájsť v podpornej dokumentácii  
 
ROP  
Ukazovateľ: Počet projektov zameraných na debarierizáciu (na základe počtu 
zazmluvnených projektov) – výstup 
Definícia: 
Celkový počet zariadení vzdelávacej infraštruktúry, ktoré sú debarierizované 
prostredníctvom relevantných opatrení.  
Definícia je všeobecná, nejednoznačná. 
 
OP IS 
Ukazovateľ:  
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny – výstup (počet)  
Definícia: 
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Súčet jednotlivých elektronických služieb zavedených povinnou osobou (podľa 
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) v dôsledku realizácie projektu a ktoré sú užívateľsky 
prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a ďalšie znevýhodnené skupiny, 
napr. osoby s obmedzenou mobilitou, starší ľudia, nezamestnaní a s nízkym 
vzdelaním)“ 
Definícia je všeobecná, nejde nad rámec zákona.   
 
OP BK  
Ukazovateľ: počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (počet)  
Definícia:  
V prípade, ak žiadateľ deklaruje relevanciu tohto merateľného ukazovateľa k cieľom 
HP RP, je povinný uviesť v tabuľke č. 15  bod D. ŽoNFP akým spôsobom zabezpečí 
dostupnosť týchto služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené 
skupiny.  Pozri tab. č. 10 (programový manuál). 
Definícia je všeobecná a nejednoznačná.  
 
 
V prípade opatrení zameraných na dostupnosť a bezbariérovosť sa predpokladá, že 
projekty s príspevkom k HP RP idú nad rámec zákona v týmto prvkoch. Z definícií 
ukazovateľov vyplýva, že mohlo ísť len o opatrenia, ktoré boli v súlade so zákonom. 
Na základe dosiahnutých výsledkov sa najviac pravdepodobne zlepšila dostupnosť 
k vzdelávacej, sociálnej infraštruktúre a potom k dopravnej infraštruktúre. V oblasti 
elektronických služieb bola prístupnosť informačných služieb realizovaná v nižšej 
miere. 
 
Graf č. VI. 7111  

 
 
  

                                                 
111 Súčet výsledkov ukazovateľa Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v rámci relevantných OP.  
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K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR vytvorených v projektoch s príspevkom k HP RP 
765 pracovných miest pre znevýhodnené skupiny112. Najviac, 75,8 % ich bolo 
vytvorených v OP ZaSI, 16,1 % v OP KaHR a 8,1 % v OP ŽP. Problémom je, že 
z tohto ukazovateľa nie je možné určiť, koľko pracovných miest bolo vytvorených pre 
vekovo znevýhodnené skupiny a občanov so zdravotným postihnutím. Problémom je, 
že znevýhodnené skupiny zahŕňajú širokú skupinu znevýhodnených osôb, kde je 
náročné systematicky vyselektovať len ľudí so zdravotným postihnutím a vekové 
skupiny.  
 

6.2. Zhodnotenie výsledkov merateľných ukazovateľov OP k cieľom rodovej 
rovnosti 

6.2.1.  Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia113 
 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieval k špecifickým cieľom 
rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí 2.1 a 2.3 najmä v oblasti posilnenia 
ich  integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii a v rámci vzdelávania v oblasti 
prípravy na trh práce.   
 
Graf č. VI. 8 

 
 

                                                 
112 V rámci OP bola nasledovná definícia tohto ukazovateľa: vytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu s 
deklarovaným príspevkom k zamestnanosti znevýhodnených skupín musí okrem  definície novovytvoreného pracovného miesta 
splniť aj predpoklad jeho obsadenia znevýhodneným uchádzačom, pričom znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa na 
účely tejto výzvy rozumie: občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia 
pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“), občan starší 
ako 50 rokov veku, občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z posledných 16 mesiacov od 
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“), občan, ktorý nevykonával 
zárobkovú činnosť, ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho 
vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností, osamelý občan starajúci 
sa o dieťa do desiatich rokov veku, občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných 
dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím, občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov 
Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania, a občan so 
zdravotným postihnutím.    
113 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP ZaSi za rok 2013 dostupné na: 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=3394  
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Cielená podpora najmä špecifického cieľa 2.1 sa realizovala v rámci prioritnej osi 1 
Podpora rastu zamestnanosti a prioritnej osi 3 v rámci Bratislavského kraja. K 
31.12.2013 bolo v tejto prioritnej osi zazmluvnených 509 projektov, z toho 447 
projektov s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 33,5 %) v hodnote 653 
073 550,85 Eur (podiel na celkovej hodnote 70,3 %). Projekty sú v tejto oblasti 
zamerané hlavne na opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti 
cielené na podporu prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným 
postihnutím a podpory občanov so zdravotným postihnutím pri začatí prevádzkovania 
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom relevantných 
príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti114. Podpora sa diala najmä cez 
národné projekty Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 
Realizovali sa 2 projekty v hodnote 57 584 032 Eur. Podpora špecifického cieľa 2.1 a 
2.3 zdravotne postihnutých ľudí (ale aj 2.1) sa realizovala najmä v prioritnej osi 2 
Podpora sociálnej inklúzie (v Bratislavskom kraji v prioritnej osi 3). K 31.12.2013 bolo 
v tejto prioritnej osi zazmluvnených 570 projektov, z toho 567 projektov s príspevkom 
k HP RP (podiel na celkovom počte 42,4 %) v hodnote s podielom na celkovej 
hodnote 16,9 %. Projekty sú v tejto oblasti zamerané na podporu zvyšovania 
dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb) a programy 
vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
vrátane občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Špecificky na túto cieľovú 
skupinu bola zameraná výzva OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04, v rámci nej bolo 
schválených 41 projektov v hodnote 10 336 422,64 Eur. Výzva bola zameraná okrem 
iného na podporu inovatívnych foriem chráneného zamestnávania v závislom 
pracovnom vzťahu a prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej 
činnosti pre osoby z cieľovej skupiny, ktoré sú občanmi so zdravotným postihnutím a 
ktoré odstránia doterajšie bariéry súvisiace s dodatočnými nákladmi chránených 
pracovísk a na dopravu zamestnancov – občanov so zdravotným postihnutím.   
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieval k špecifickým cieľom 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku, teda mladých a starších ľudí, 3.1 a 3.2 najmä 
v oblasti podpory ich zamestnanosti a zamestnateľnosti,115 ako aj podpory sociálnych 
služieb a ďalších programov s cieľom ich začlenenia do aktívneho spoločenského 
života.  
V rámci prioritnej osi 1 bola podpora mladých ľudí zameraná najmä na opatrenia 
zvyšovania zamestnateľnosti mladých ľudí formou vykonávania absolventskej praxe. 
Realizovali sa 2 národné projekty Absolventská prax špecificky zamerané na 
mladých ľudí v hodnote 31 790 800 Eur. Na cieľovú skupinu starších ľudí nebol 
zameraný špecifický národný projekt, ale boli podporovaní v rámci vybraných 
opatrení aktívnych politík trhu práce ako uchádzači a uchádzačky o zamestnanie nad 
50 rokov. V rámci prioritnej osi 2 boli na mladých ľudí cielené opatrenia v oblasti 

                                                 
114 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56), Príspevok na udržanie občana so zdravotným 
postihnutím v zamestnaní (§ 56a),  Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 57). 
115 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50), Príspevok na vykonávanie 
absolventskej praxe (§ 51) 
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sociálnoprávnej ochrany a kurately, napr. na sociálne, výchovné a resocializačné 
programy pred a po prepustení mladistvého, plnoletého z rôznych typov zariadení 
zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh 
práce, ďalej v oblasti programov osamostatňovania sa (vrátane zamestnania) 
mladých dospelých, ako aj v oblasti vzdelávania prípravy na trh práce špecificky 
sociálne vylúčených mladých ľudí z MRK. Špecificky najmä na podporu mladých ľudí 
boli zamerané v sledovanom období 3 výzvy116 na podporu sociálnych služieb a 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. V rámci nich bolo schválených 
43 projektov v hodnote 4 547 857,08 Eur. Čo sa týka starších ľudí, na nich bol 
špecificky zameraný národný projekt Stratégia aktívneho starnutia v hodnote 
505 694,62 Eur a dva národné projekty týkajúce sa hromadného prepúšťania, 
špecificky s ohľadom na starších ľudí, v hodnote 9 147 067,72 Eur.  
V rámci OP ZaSI sa realizovalo aj viacero projektov a výziev, ktoré zahŕňali všetkých 
znevýhodnených uchádzačov, v rámci nich aj zdravotne postihnuté osoby, 
absolventov vo veku 15-24 a občanov nad 50 rokov. V rámci prioritnej osi 2 je to 
napr. národný projekt Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených skupín v hodnote 33 955 081 Eur. Pre staršie osoby a zdravotne 
postihnutých ľudí je významným príspevkom národný projekt Podpora 
opatrovateľskej služby v hodnote 28 000 000 Eur.  
 
Graf č. VI. 9117  

 
 
V rámci OP ZaSI bolo, predpokladáme, cielene podporených 14 691 mladých ľudí vo 
veku 15-24 a 3942 starších osôb vo veku 55-64. Na celkovom počte osôb, ktoré sa 
zúčastnili projektov podľa merateľného ukazovateľa predstavovali mladí ľudia 1,2 % 
a staršie osoby 0,3 %. Na druhej strane, podľa informácií o účastníkoch, ktorí sa 
zúčastnili projektov, bol ich počet väčší. Tam mladí ľudia vo veku 15-24 predstavovali 

                                                 
116 OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01_001 - OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01, OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07 - OP ZaSI - FSR - 
2009/2.1/07, OP ZaSI - FSR - 2011/2.1/01 - OP ZaSI - FSR - 2011/2.1/01 
117 Na rozdiel od údajov z informácií o účastníkoch a účastníčkach ide o merateľné ukazovatele HP RP v projektoch 
s príspevkom k HP RP. Predpokladáme, že išlo o projekty, kde sa pre túto cieľovú skupinu robili špecifické vyrovnávacie 
opatrenia. 
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33,4 % (518 813 osôb, viď graf) na celkovom počte účastníkov a účastníčok a staršie 
osoby vo veku 55-64 7,9 % (122 707 osôb). Najviac mladých osôb vo veku 15-24 sa 
zúčastnilo projektov v prioritnej osi 1, a to 75 %, v rámci prioritnej osi 2 to bolo 22,8 % 
osôb. V prípade starších osôb vo veku 55-64 bol ich podiel najvyšší tiež v rámci 
prioritnej osi 1, a to 71,5 %, v rámci prioritnej osi 2 to bolo 36,6 %. 
 
Graf č. VI. 10 

 
 
V rámci OP ZaSI bolo, predpokladáme, cielene podporených 26 719 zdravotne 
postihnutých osôb. Na celkovom počte osôb, ktoré sa zúčastnili projektov, 
predstavovali zdravotne postihnuté osoby 2,1 %. Podľa informácií o účastníkoch, 
ktorí sa zúčastnili projektov, bol ich počet väčší. Tam zdravotne postihnuté osoby 
predstavovali 6,8 % (105 392 osôb). Najviac zdravotne postihnutých osôb sa 
zúčastnilo projektov v rámci prioritnej osi 1, a to 85,3 %, v rámci prioritnej osi 2 to 
bolo 11,5 % osôb a v rámci prioritnej osi 3 (Bratislavský kraj) to bolo 3,8 % osôb. 
 
Graf č. VI. 11 
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osoby, mladí ľudia a starší ľudia, len je náročné z tohto počtu vyselektovať, koľko 
miest bolo vytvorených pre tieto skupiny. 
 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a rovnosti príležitostí na základe veku možno 
zahrnúť118:  
Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK (ITMS 
27110130031)  
• Jeho náplňou je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania 

nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie 
prostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP.  

• Počas realizácie projektu sa do neho zapojilo 32 432 osôb z cieľovej skupiny, z 
toho 3530 bolo vo veku 15-24 rokov, 7693 bolo osôb so zdravotným postihnutím.   

Dopytovo orientovaný projekt Šanca pre všetkých (ITMS 27120130431, s. 6 príloha 
č. 9 Príklady dobrej praxe) 
• Prijímatelia služieb starostlivosti boli osoby s duševnou chorobou, zväčša 

poberatelia invalidných dôchodkov, prípadne občania v hmotnej núdzi. Počet 
osôb, ktorým mali byť v projekte poskytnuté/poskytované služby starostlivosti, bol 
naplánovaný na 5. Reálne po ukončení projektu boli služby starostlivosti 
poskytnuté 14 osobám. Prijímateľ realizáciou tohto projektu poskytol cieľovej 
skupine možnosť obnovy spoločenských vzťahov narušených chorobou, tréning 
zdravých sociálnych postojov a pracovných návykov.  

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 
(271201300537 (SVK) / 27130230014 (BSK), s.31 príloha č.8) 
• Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí umiestnených v samotných profesionálnych 

rodinách je potrebné v súčasnosti prijať systémové opatrenia, ktoré zabezpečia 
udržateľnosť systému poskytovanej starostlivosti a zároveň prispejú k zvýšenej 
pripravenosti profesionálnych rodičov prijímať do svojich rodín aj deti ťažko 
umiestniteľné (deti s ťažkým zdravotným postihnutím, deti s poruchami správania, 
deti s duševnými poruchami, deti z väčších súrodeneckých skupín).    

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ITMS 
27110130021, príloha č.8 s.5)  
• Projekt prispieva k potieraniu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a 

k vytváraniu rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce pre uvedenú skupinu 
občanov. Náplňou projektu je podpora zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím.  

• Napríklad v roku 2013 sa do projektu zapojilo 302 osôb z cieľovej skupiny, bolo 
vytvorených 23 pracovných miest.    

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach (ITMS 27120130525)   

                                                 
118 Výročná správa OP ZaSi 2014 
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• Projekt má prispieť k plnohodnotnej participácii ľudí žijúcich v marginalizovaných 
komunitách na živote spoločnosti prostredníctvom sprístupnenia siete verejných 
služieb a aktivizáciou vlastného potenciálu sociálne vylúčených ľudí. Aktuálne je 
do projektu zapojených 280 obcí, (74 pribudlo v roku 2013), pričom služby projektu 
využívajú celkovo klienti z 368 obcí. Celkovo v roku 2013 pribudlo 18 315 klientov, 
z toho bolo 1804 osôb so zdravotným postihnutím. 

Národný projekt Absolventská prax (ITMS 27110130017 (SVK), s. 52, príloha č. 8) 
• Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti absolventov škôl 

evidovaných na úradoch práce a k eliminácii dlhodobej nezamestnanosti 
prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe s dôrazom na získavanie 
pracovných skúseností a zručností v reálnom a v konkrétnom pracovnom 
prostredí u zamestnávateľa. Príspevok umožní nadobudnutie praktických 
skúseností, udržanie pracovných návykov absolventov škôl. Bolo podporených 
12 407 absolventov a absolventiek (z toho 40 so zdravotným postihnutím).  

Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia (ITMS 27120230107, s. 53) 
• Cieľom bolo vypracovať návrh strategických opatrení pre politiku zvyšovania a 

zlepšovania zamestnateľnosti starších vo veku 55-64 rokov. V časti venovanej 
zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí národný program obsahuje 
opatrenia v oblasti vekového manažmentu, služieb zamestnanosti pre starších 
zamestnancov a podpory rozvoja striebornej ekonomiky, v oblasti 
nediskriminujúcich, bezpečných a zdravých pracovných podmienok a v oblasti 
celoživotného vzdelávania. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-
2020 bol schválený vládou SR (uznesenie č. 688/2013 zo 4.12.2013).   

  

6.2.2. Operačný program Vzdelávanie119 

 
OPV sa v rámci plnenia špecifických cieľov rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých osôb (cieľ 3.3) a z hľadiska veku (ciele 3.1 a 3.2) zameriava najmä na 
ich napĺňanie v oblasti formálneho vzdelávania ako aj ďalšieho vzdelávania. V rámci 
prioritnej osi 1 Reforma systému formálneho vzdelávania a odbornej prípravy a 4 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v Bratislavskom kraji ide najmä 
o zlepšenie vzdelávacích podmienok študentov a študentiek, tak aby sa mohli 
uplatniť na trhu práce, ale napr. aj prispôsobenie vzdelávania (prostredníctvom 
rôznych pomôcok) zdravotne postihnutým mladým ľuďom s cieľom ich integrácie. 
Tiež sa zameriava aj na rozvoj ďalších zručností pedagogických zamestnancov 
a zamestnankýň, či už mladých, ale aj starších, keďže v oblasti vzdelávania pracuje 
veľa pedagógov vo vyššom veku. Spolu v týchto prioritných osiach sa 
realizovalo/realizuje k 31.12.2013 162 projektov s príspevkom HP RP (podiel na 
celkovom počte projektov bol 17,9%).  

                                                 
119 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP V za rok 2013, dostupné na: https://www.minedu.sk/1495-sk/vyrocne-spravy/  

https://www.minedu.sk/1495-sk/vyrocne-spravy/
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Špecificky na cieľové skupiny mladých a starších ľudí boli zamerané najmä prioritné 
osi 2 a 3, ktoré obsahovali rôzne vyrovnávacie opatrenia. V rámci prioritnej osi 2 
Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov prispieva k plneniu cieľov 
HP RP celkovo 29 projektov v hodnote 24 036 759,28 EUR (EÚ zdroje). Podiel na 
celkovom počte projektov predstavoval 3,2 % a podiel na celkovom počte projektov 
s príspevkom k HP RP predstavoval 12 %. Podiel hodnoty projektov s príspevkom 
HP RP na celkovej hodnote bol 3,9 % a podiel na celkovej hodnote projektov 
s príspevkom HP RP bol 19 %. Prioritná os 2 sa v rámci opatrenia 2.1 špecificky 
zameriavala na podporu mládeže v neformálnom vzdelávaní a na podporu aktívneho 
starnutia vo vzdelávaní. Na mladých ľudí sú zamerané dva národné projekty, a to 
„KomPrax - Kompetencie pre prax" a „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez 
neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“. Na starších ľudí sú zamerané dopytovo 
orientované projekty120 na podporu aktívneho starnutia, či už so strany univerzít 
alebo miest, ich počet bol 36 (podiel na celkovom počte projektov 4 %), ale len 19 
(podiel na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 7,9 %) uvádzalo 
príspevok k cieľom HP RP.    
V rámci prioritnej osi 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími 
potrebami prispievalo k 31.12.2013 k plneniu cieľov HP RP svojou implementáciou 
celkovo 50 projektov s príspevkom k HP RP v hodnote 26 638 907,44 EUR. Podiel 
na celkovom počte projektov predstavoval 5,5 % a podiel na celkovom počte 
projektov s príspevkom k HP RP predstavoval 20,7 %. Podiel hodnoty projektov 
s príspevkom HP RP na celkovej hodnote bol 4,3 % a podiel na celkovej hodnote 
projektov s príspevkom HP RP bol 21,1 %. Prioritná os 3 sa v rámci opatrenia 3.2 
špecificky zameriavala aj na zdravotne znevýhodnených žiakov a študentov (so 
špecifickými osobitnými vzdelávacími potrebami). Aktivity projektov mali za cieľ 
podporiť rozvíjanie kľúčových kompetencií zdravotne znevýhodnených žiakov a 
pedagogických zamestnancov v špeciálnych ZŠ a SŠ s využitím nových učebných 
materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne 
znevýhodnených k vzdelávaniu na ZŠ a SŠ. V rámci prioritnej osi sa realizoval jeden 
národný projekt, „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 
sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, spolu v hodnote 18 829 818,99 
EUR. Čo sa týka dopytovo orientovaných projektov121, v rámci tohto opatrenia sa ich 
realizuje 17 (podiel na celkovom počte projektov 1,9 %), z toho však len 4 (podiel na 
celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 1,6 %) uvádzajú príspevok k HP 
RP. K 31.12.2012 bola vyhlásená len jedna výzva v tomto opatrení, a to „Inovácia 
metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho 
vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených“. 
Počet projektov aj vyhlásených výziev na špecifické ciele rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a z hľadiska veku sa javí ako nízky. Problémom je tiež, 

                                                 
120 Bola vyhlásená jedna výzva na túto cieľovú skupinu, OPV-2012/2.1/03-SORO 
121 OPV-2009/3.2/01-SORO 
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že nie všetky projekty, ktoré zjavne prispievajú k cieľom HP RP z hľadiska opatrení 
a cieľových skupín uviedli v žiadostiach o NFP explicitný príspevok k HP RP.   
 
Graf č. VI. 12122  

 
 
V rámci OPV bolo z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP veku, 
predpokladáme cielene podporených 4282 mladých ľudí vo veku 15-24 a 3181 
starších osôb vo veku 55-64. Na celkovom počte osôb, ktoré sa zúčastnili projektov, 
predstavovali mladí ľudia podiel 12,3 % a staršie osoby 9,2 %. Na druhej strane 
podľa informácií o účastníkoch, ktorí sa zúčastnili projektov, bol ich počet väčší.123 
Tam mladí ľudia vo veku 15-24 predstavovali 15,8 % podiel (31 135 osôb) na 
celkovom počte účastníkov a účastníčok a staršie osoby vo veku 55-64 podiel 8,8 % 
(17 327 osôb). To môže byť spôsobené tým, že v informáciách o účastníkoch 
a účastníčkach sa tieto cieľové skupiny vyskytli v rámci širšieho spektra cieľových 
skupín, pričom nie je možné zistiť, či na ich podporu boli urobené nejaké špecifické 
vyrovnávacie opatrenia, išlo najmä o prioritné osi zamerané na formálne vzdelávanie. 
Najviac mladých osôb vo veku 15-24 bolo zapojených do projektov v rámci prioritnej 
osi 2, a to 59,3 %, v rámci prioritnej osi 1 to bolo 40,6 %. Najviac starších osôb vo 
veku 55-64 bolo zapojených do projektov v rámci prioritnej osi 2, a to 97,2 %. Je to 
zrejme preto, ako bolo vyššie spomínané, že práve prioritná os 2 v rámci opatrenia 
2.1 sa zameriavala na tieto cieľové skupiny.  
  

                                                 
122 Údaje z Výročnej správy o vykonavaní OP V 2013, s. 149 tab. 108 a príloha č.9 
123 Viď časť 6.1 
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Graf č. VI. 13 

 
 
V rámci OP V z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP bolo, predpokladáme, 
cielene podporených 485 zdravotne postihnutých osôb. Na celkovom počte osôb, 
ktoré sa zúčastnili projektov predstavovali zdravotne postihnuté osoby 1,4 %. Podľa 
informácií o účastníkoch a účastníčkach, ktoré sa zúčastnili projektov, bol ich počet 
iný. Tam zdravotne postihnuté osoby predstavovali 0,8 % (1646 osôb) na celkovom 
počte účastníkov a účastníčok. Najviac zdravotne postihnutých osôb bolo zapojených 
do projektov v rámci prioritnej osi 3, a to 77,1 %, v rámci prioritnej osi 1 to bolo 22,9 
%. Je to zrejme preto, ako bolo vyššie spomínané, že práve prioritná os 3 sa v rámci 
opatrenia 3.2 zameriavala na túto cieľovú skupinu.  
Ukazovateľ Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti 
príležitostí sa začal napĺňať v roku 2010 a v roku 2013 dosiahol hodnotu 72, teda 
vzrástol viac ako 3-násobne. Nie je však možné zistiť z výročných správ, ako boli do 
týchto programov zahrnuté témy, ktoré sa týkajú týchto špecifických cieľov.  
Paradoxom je, že v rámci prioritnej osi 3 sa vyhodnocujú ukazovatele, ktoré síce 
podľa SKI HP RP nie sú uvedené ako merateľné ukazovatele HP RP relevantné pre 
OP V, ale ako hlavné ukazovatele OP V a vykazujú oveľa väčšie hodnoty. Ide 
o ukazovatele124:  

• Počet žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami zapojených do programov 
vzdelávania  (počet, výsledok) – dosiahnutá hodnota k 31.12.2013 bola až 
32 761 osôb. 

• Počet programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitnými 
vzdelávacími potrebami (počet, výsledok) – dosiahnutá hodnota k 31.12.2013 
bola 201. 

Je zjavný rozdiel medzi hodnotami uvádzanými v informáciách o účastníkoch 
a účastníčkach, hodnotami merateľných ukazovateľov HP RP a povinnými 
programovými ukazovateľmi OP V. Na základe programových ukazovateľov sa 
dosiahnuté výsledky javia ako oveľa lepšie. Mohlo to byť spôsobené nasledovnými 
príčinami (tie by však bolo vhodné overiť): 

                                                 
124 Tab. 71 výročná správa o vykonávaní OP V 2013 
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• Rozdielne použitá terminológia a porozumenie cieľovým skupinám, ktorými sú 
osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami a osoby so zdravotným postihnutím. 

• Rozdielne merateľné ukazovatele na programovej úrovni a na úrovni HP RP.  
• Veľa projektov, ktoré sa zameriavali na tieto cieľové skupiny sa neprihlásilo 

k príspevku k HP RP, a tak sa hodnoty premietli do povinných ukazovateľov HP 
RP.  

V rámci špecifických cieľov HP RP sa sleduje aj miera uplatnenia absolventov SŠ 
a VŠ s ohľadom na trh práce. Ide najmä o dopadové ukazovatele, ktoré sa budú 
vyhodnocovať až po skončení projektov.  
Prehľad takýchto ukazovateľov: 
• Miera uplatnenia absolventov VŠ na trhu práce (%) – dopad – stanovená cieľová 

hodnota 90 %.  
• Miera umiestnenia absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby s 

osobitnými vzdelávacími potrebami (%) – dopad – stanovená cieľová hodnota 40 
%. 

• Miera umiestnenia absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby s 
osobitnými vzdelávacími potrebami (%) – dopad – stanovená cieľová hodnota 40 
%. 

 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a rovnosti príležitostí na základe veku možno 
zahrnúť125: 
Dopytovo orientovaný projekt „Aj zdravotne znevýhodnení jedinci môžu pomôcť 
iným“, Odborné učilište v Liptovskom Mikuláši126  
• Cieľom projektu bolo rozvíjať kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených 

žiakov a uľahčiť ich prístup k vzdelávaniu. V rámci projektu boli vytvorené a 
inovované učebné texty pre predmet odboru opatrovateľská starostlivosť, pri 
vyučovaní sa využívala interaktívna forma vyučovania (videosekvencie, 
interaktívne cvičenia, exkurzie) a bolo zabezpečené praktické vyučovanie v 
rehabilitačnej a technickej učebni. Ku kvalitnejšej výučbe prispeli aj pedagogickí 
zamestnanci vyškolení na špeciálnych školeniach k odboru opatrovateľská 
starostlivosť. Po absolvovaní celého štúdia odboru opatrovateľská starostlivosť 
boli absolventi odborného učilišťa schopní pracovať v sociálnych a 
zdravotníckych zariadeniach rovnako dobre ako absolventi zo zdravotníckych 
škôl. 

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže (26120130011) 
• Hlavným cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou 

prístup k opätovnému a pružnému nadobúdaniu kompetencií v práci s mládežou s 
komplexnými službami poradenstva. K špecifickým cieľom projektu patria: 

                                                 
125  Výročná správa OP V 
126 Výročná správa OP V 2013, s. 42 
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podpora kvality vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou s 
cieľom prípravy absolventov na CŽV a učenie sa; podpora spoločenského 
uznania práce s mládežou a zabezpečenie rozvoja informačných kanálov a 
databáz o práci s mládežou a systéme vzdelávania osôb v tejto oblasti; rozvoj 
úrovne kľúčových kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s 
mládežou s cieľom uľahčenia prístupu na trh práce; prispievanie k uznávaniu 
kompetencií získaných v práci s mládežou v oblasti formálneho vzdelávania u 
zamestnávateľov. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku (15-24) – dosiahnutá hodnota 3866 osôb.  

Vidiecka univerzita tretieho veku, Slovenská poľnohospodárska univerzita (ITMS 
26120130029) 
• Cieľom projektu je sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom UTV aj pre 

seniorov žijúcich vo vidieckych obciach. Medzi aktivity projektu patrí: 1. Pripraviť 
metodiku tvorby inovatívnych foriem v oblasti seniorského vzdelávania a zvýšiť 
kvalifikáciu i kompetencie lektorov VUTV, 2. Vytvoriť študijné materiály a 
didaktické pomôcky pre realizáciu novej formy záujmového vzdelávania seniorov 
v rámci VUTV, 3. Realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt Vidieckej univerzity 
tretieho veku. Plánovaný počet účastníkov a účastníčok je 40.  

 

6.2.3. Operačný program Výskum a vývoj127 
 
Operačný program Výskum a vývoj v rámci špecifického cieľa rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku prispieval v sledovanom období najmä k podpore mladých 
výskumníkov a výskumníčok, doktorandov do 35 rokov (cieľ 3.2). Čo sa týka 
špecifického cieľa rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých osôb, prispieval 
a prispieva najmä dostupnosťou infraštruktúry vysokých škôl pre túto cieľovú skupinu 
(cieľ 3.2) . 
Predpokladáme, že cielená podpora mladých výskumníkov a výskumníčok sa diala 
najmä v rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a 4 podpora výskumu 
a vývoja v Bratislavskom kraji. V rámci prioritnej osi 2 sa realizovalo 177 projektov 
s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 35,1 %) v hodnote 444 877 489,43 
(podiel na celkovej hodnote 35,3 %) a v rámci prioritnej osi 4 87 projektov 
s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 17,2 %) v hodnote 215 392 121,04 
Eur (podiel na celkovej hodnote 17 %).  
Cielená podpora najmä špecifického cieľa 2.2 rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých osôb sa realizovala v rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl. 
K 31.12.2013 bolo zazmluvnených 60 projektov, z toho 16 projektov s príspevkom k 
HP RP (podiel na celkovom počte 12 %) v hodnote 60 863 255,58 Eur (podiel na 
celkovej hodnote 4,8). Projekty sú zamerané hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie 
objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom 
                                                 
127 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP VaV za rok 2013, dostupné na: https://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-
a-vyvoj/  

https://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-a-vyvoj/
https://www.minedu.sk/vyrocne-spravy-op-vyskum-a-vyvoj/
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zlepšenia podmienok, čo má prispievať k čiastkovému cieľu – zvyšovať počet 
bezbariérových a bezpečných prístupov k vzdelanostnej infraštruktúre v rámci 
špecifického cieľa v oblasti rovnosti príležitosti zdravotne postihnutých ľudí. 
Približne v polovici všetkých projektov OP VaV (ktoré zahŕňajú prioritnú os 2 a 4) sa 
realizovala podpora špecifického cieľa 3.2 HP RP z hľadiska veku, najmä mladých 
výskumníkov a výskumníčok, čo možno vyhodnotiť ako pozitívny príspevok. Na 
zváženie je, koľko z projektov reálne urobilo vyrovnávacie opatrenia pre túto cieľovú 
skupinu. Na podpore špecifického cieľa 2.2 na zabezpečenie dostupnosti zdravotne 
postihnutých osôb k vysokoškolskej infraštruktúre sa podieľalo 3,2 % z celkového 
počtu, čo sa javí ako nízky počet vzhľadom k tomu, že bezbariérovosť by mala byť 
zabezpečená v každom projekte, aj keď to závisí od typu aktív, ktoré sa v projektoch 
realizovali.  
 
Graf č. VI. 14128  

 
 
Ukazovateľ HP RP výsledku výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a 
partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu (spolu muži aj ženy) dosiahol v roku 
2013 hodnotu 2277, čo predstavovalo 43,6 % z celkového počtu podporených 
výskumníkov a výskumníčok. Nad 35 rokov bolo podporených 2940 výskumníkov 
a výskumníčok, čo predstavovalo 56,4 % podiel na celkovom počte.  
Ukazovateľ výsledku študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 
v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu (spolu muži aj ženy) dosiahol hodnotu 
v roku 2013 2401 podporených doktorandov a doktorandiek. Ukazovateľ dopadu 
študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu (spolu ženy aj muži) dosiahol v sledovanom období 
hodnotu 4.   
  

                                                 
128 Príloha 13d Výročná správa o vykonávaní OP VaV za rok 2013 
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Graf č. VI. 15 

 
 
V rámci prioritnej osi 5 bolo do roku 2013 v projektoch vytvorených 26 opatrení 
zabezpečujúcich bezpečný a bezbariérový prístup k výsledkom projektu. Ukazovateľ 
sa začal napĺňať až v roku 2009.  
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a rovnosti príležitostí na základe veku možno 
zahrnúť:129  
Prioritná os 2.1 Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy, 
Žilinská univerzita v Žiline  
RP: V zmodernizovanom centre excelentnosti sa budú môcť do výskumnej činnosti 
zapojiť všetci odborní pracovníci a študenti bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný 
stav, farbu pleti, jazyk či vieru a náboženstvo.  
Prioritná os 4.1 Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr 
pre elektroniku a fotoniku 2. (NanoNet 2.), Medzinárodné laserové centrum 
RP: Predkladaný projekt, aj vzhľadom na svoj interdisciplinárny charakter, 
predpokladá zvyšovanie zastúpenia žien, vzhľadom na všeobecne uznávaný 
kreatívny a výkonnostný prínos žien vo výskumných tímoch. Plánujeme 
identifikovanie perspektívnych študentiek a ich motivovanie pre vedeckú prácu.  
Prioritná os 5.1 Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katolícka univerzita v Ružomberku 
RP: Novopostavená budova univerzitnej knižnice bude kompletne bezbariérová a 
umožní prístup k výsledkom projektu zdravotne postihnutým študentom. 
Prioritná os 5.1 Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, prijímateľ Technická univerzita 
v Košiciach 

                                                 
129 Príloha č. 7c) Výročná správa o vykonávaní OP VaV za rok 2013 
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RP: Výsledky projektu budú mať dopad aj pre Bezbariérové centrum TUKE, ktoré 
poskytuje služby zdravotne postihnutým študentom počas štúdia. Súčasťou aktivít je 
systém zjednotenej komunikácie vo vzdelávaní. Realizácia niektorých aktivít zlepší 
bezbariérový prístup pre znevýhodnené skupiny študentov TUKE.   
  

6.2.4. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast130 
 
OP KaHR prispieval v sledovanom období k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb (cieľ 2.1) a z hľadiska veku mladých ľudí a starších ľudí 
(ciele 3.1 a 3.2) čiastočne vytváraním pracovných miest pre znevýhodnené skupiny, 
kam patria aj tieto cieľové skupiny. Definícia znevýhodnených skupín v OP KaHR 
vychádza zo zákona o službách zamestnanosti. Zahŕňa široké spektrum skupín, 
medzi inými aj občanov mladších ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu 
na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje 
prvé pravidelne platené zamestnanie, občanov starších ako 50 rokov veku, občanov 
so zdravotným postihnutím.  
Ak miesta vznikali, tak najmä v rámci prioritnej osi 1 Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti, ktorá sa zameriava na podporu podnikateľského prostredia. 
V rámci nej bolo podporených 366 projektov s príspevkom k HP RP (podiel na 
celkovom počte 28,1 %) v hodnote 209 280 356,68 Eur (podiel na celkovej hodnote 
30,5 %). 
 
Graf č. VI. 16 

 
 
V rámci OP KaHR bolo k 31.12.2013 vytvorených 123 pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny. Najviac bolo podporených miest v rámci prioritnej osi 1 
                                                 
130 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP KaHR  za rok 2013, dostupné na: http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-
6942/128627s  
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Inovácie a rast konkurencieschopnosti, a to 106, v rámci prioritnej osi 2 5 miest 
a v rámci prioritnej osi 3 12 pracovných miest.131 Na základe implementácie iniciatívy 
na podporu tvorby pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí 
v OP KaHR bola v posledných výzvach prioritnej osi 1 zadefinovaná povinnosť 
vytvorenia minimálne 1 pracovného miesta pre mladých ľudí vo výsledku každého 
projektu. Uvedený počet je pomerne nízky, aj keď vo výročnej správe je uvedené, že 
zazmluvnených je 600 pracovných miest pre znevýhodnené skupiny. Problémom je, 
že v rámci štatistického triedenia nie je možné vyselektovať jednotlivé konkrétne 
skupiny a ich reálny počet je možné zistiť len kvalitatívnou analýzou všetkých 
projektov. Preto je príspevok OP KaHR k týmto cieľom čiastkový a ťažko 
vyhodnotiteľný.  
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a rovnosti príležitostí na základe veku možno 
zahrnúť:132 
Opatrenie Inovácie a technologické transfery, Nový kompaktný ochranný a istiaci 
prístroj pre trojfázové elektrické inštalácie, SEZ Krompachy a.s. 
RP: Pri vytváraní nových pracovných miest sa prijímateľ zaviazal plne rešpektovať 
všeobecný princíp rovnosti príležitostí. Projekt prinesie 11 pracovných miest, z čoho 
9 bude obsadených ženami. Z celkového počtu obsadzovaných miest sú 3 určené 
pre znevýhodnené skupiny. Pri obsadzovaní pracovných miest sa bude posudzovať 
výlučne kvalifikácia uchádzača. 
 

6.2.5. Operačný program Životné prostredie133 
 
OP ŽP v sledovanom období prispieval čiastočne k špecifickým cieľom rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých osôb (cieľ 3.1) a z hľadiska veku (ciele 3.1., 3.2) 
vytváraním pracovných miest pre znevýhodnené skupiny. Podobne ako pri OP KaHR 
tieto skupiny zahŕňajú mladých ľudí do 25 rokov, starších ľudí nad 50 rokov 
a občanov so zdravotným postihnutím, ale aj ďalšie skupiny. Aj v rámci tohto OP je 
náročné vyselektovať, pre ktoré skupiny konkrétne boli dané miesta vytvorené. 
Okrem toho prispieval špecificky k cieľu 3.2 zameranému na dostupnosť 
a bezbariérovosť verejnej infraštruktúry životného prostredia pre zdravotne 
postihnuté osoby. 
Predpokladáme, že najväčší príspevok k týmto cieľom bol v rámci prioritnej osi 4 
Odpadové hospodárstvo, kde bolo podporených 130 projektov s príspevkom k HP 
RP (podiel na celkovom počte 18,8 %) v hodnote 215 849 645 Eur (podiel na 
celkovej hodnote 13,7 %).  
  

                                                 
131 Výročná správa o vykonávaní OP KaHR, s. 92 
132 Príloha č. 8 s. 133 -135 VS OP KaHR 2013 
133 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP ŽP za rok 2013, dostupné na: http://www.opzp.sk/implementacia-
programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/  

http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/


            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

116 
 

Graf č. VI. 17134  

 
 
V rámci OP ŽP bolo k 31.12.2013 vytvorených 21 opatrení zabezpečujúcich 
bezpečný a bezbariérový prístup k výsledkom projektov. Vo výročnej správe, ako aj 
v ďalších relevantných dokumentoch chýbajú informácie o počtoch podľa prioritných 
osí.  
 
Graf č. VI. 18 

  
 
V rámci projektov bolo k 31.12.2013 vytvorených 62 pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny a 12 690 osôb zo znevýhodnených skupín využíva výsledky 
projektov. Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku 
realizácie projektu predstavovalo v roku 2010 5,88 % a v roku 2013 až 36,79 %. Ide 
o nízke číslo, v rámci ktorého nie je možné z dostupných údajov zistiť, koľko z nich 
bolo vytvorených pre relevantné cieľové skupiny. Z dostupných údajov však nie je 
jasná metodológia zberu tohto merateľného ukazovateľa. 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a rovnosti príležitostí na základe veku možno 
zahrnúť:135 
                                                 
134 s.135, tab. 86: Výročná správa OP ŽP 2013  
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Čistiaca komunálna technika pre Štrbu a jej miestne časti, Tatranskú Štrbu a Štrbské 
Pleso (ITMS kód projektu 24130120088) 

RP – Projektom sa vytvoria dve nové pracovné miesta. Jedno z týchto pracovných 
miest bude obsadené osobou zo znevýhodnenej skupiny, konkrétne  zo sociálneho 
podniku, ktorý v obci funguje. Pracovná pozícia pre znevýhodneného občana bude 
vytvorená na báze duálnej pracovnej pozície, to znamená, že zamestnanec 
sociálneho podniku bude zastávať čiastočne zoskupenú pracovnú pozíciu a bude 
obsluhovať aj nakúpenú techniku. Percentuálne zvýšenie zamestnanosti 
znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu – 50 %. Počet vytvorených 
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu – 1 
Odkaz: www.strba.sk  

Modernizácia odpadového hospodárstva Hronovce, ITMS kód projektu 
24140110221, Hronovce 
RP – Predkladaný projekt predpokladá vytvorenie 1 stáleho pracovného miesta, 
vzhľadom na nutnosť zabezpečenia stálej prevádzky zberného dvora. 
Prevádzkovateľ vybudovaného zariadenia, obec Hronovce, plánuje prioritne 
poskytnúť pracovnú príležitosť dlhodobo nezamestnaným obyvateľom obce, tzn. tým 
obyvateľom, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 
mesiacov z posledných 16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie, pričom minimálne v prípade jedného vytvoreného pracovného miesta 
pôjde o obyvateľa obce s vekom nad 50 rokov. Percentuálne zvýšenie zamestnanosti 
znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu – 0,02 %. Počet vytvorených 
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu – 1.  

 

6.2.6. Operačný program Informatizácia spoločnosti136 
 
OP IS prispieval v sledovanom období v rámci rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých osôb najmä k špecifickému cieľu 3.2, ktorý sa zameriava aj na 
dostupnosť verejných informácií pre túto cieľovú skupinu, hlavne so senzorickým 
postihnutím.  
Opatrenia boli a sú realizované najmä v rámci prioritnej osi 1  Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických služieb (50 projektov) v rámci prioritnej osi 2 Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, najmä 
v kultúrnych zariadeniach (18 projektov). Všetky projekty prispievali k cieľom HP RP.  
  

                                                                                                                                                         
135 Príloha č. 10 VS OP ŽP 2013 
136 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP IS za rok 2013, dostupné na: http://www.opis.gov.sk/vyrocne-spravy/  

http://www.strba.sk/
http://www.opis.gov.sk/vyrocne-spravy/
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Graf č. VI. 19137  

 
 
K 31.12.2013 bolo v rámci OP IS zavedených 75 elektronických služieb pre 
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny (ukazovateľ sa 
nesledoval podľa prioritných osí). V rámci prioritnej osi 1 sa celkovo uvádza počet 
zavedených elektronických služieb dostupných online v počte 124 a v rámci prioritnej 
osi 2 5 online služieb. Podiel online služieb z celkového počtu zavedených služieb 
predstavoval 58 %. Takto nastavené sledovanie neumožňuje zistiť, v ktorých 
prioritných osiach bolo koľko elektronických služieb vytvorených pre zdravotne 
postihnuté osoby. 
V rámci OP IS sa ešte uvádza sledovanie ukazovateľa HP RP výsledku počet 
znevýhodnených skupín využívajúcich výsledky projektu, ale jeho hodnoty sú nulové, 
resp. sa javí, ako keby sa vôbec nesledoval. Môže to byť spôsobené aj tým, že zatiaľ 
bol ukončený v rámci OP IS len jeden projekt, čo je na kvalitatívnu analýzu malá 
vzorka.  
 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb a rovnosti príležitostí na základe veku možno 
zahrnúť:138 
 
Opatrenie 1.1., Elektronická identifikačná karta, Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 
 
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zrýchlenie administratívnych úkonov pre 
občanov, zlepšenie prístupnosti služieb štátu občanom, ako aj vytvoreniu 
transparentného a auditovateľného elektronického administratívneho styku. 
Špecifickými cieľmi sú aj zabezpečenie vydávania eID kariet pre všetkých občanov 
SR vrátane hendikepovaných. 
 
                                                 
137 Údeje: s. 98, Výročná správa OP IS 2013 
138 Príloha č. 7a: Prínos projektu Elektronická identifikačná karta, Výročná správa OP IS 2013 
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Opatrenie 2.1 Digitálna galéria, Slovenská národná galéria 
 
Prínos projektu pre občanov a podnikateľov: propagačný – sprístupnenie 
zdigitalizovaných diel výtvarného umenia prostredníctvom internetu, alebo iných 
médií, využitie digitálneho obsahu pre web stránky galérií alebo interaktívne a 
mobilné aplikácie ako doplnok k prebiehajúcim výstavám, rovnako pre tradičné 
propagačné výstupy ako napríklad digitálna tlač reklamných plôch a propagácia v 
elektronických médiách. 
 
 
 

6.2.7. Operačný program Bratislavský kraj139 
 
 
OP BK prispieval v sledovanom období k špecifickému cieľu rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb 3.2, a to v oblasti opatrení na zabezpečenie dostupnosti 
týchto cieľových skupín k verejnej infraštruktúre, k bývaniu a informačným službám 
v Bratislavskom kraji. K špecifickým cieľom rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
neprispieval.  
V rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra sa v sledovanom období realizovalo 80 
projektov (podiel na celkovom počte projektov 15 %) v hodnote 16 344 880,29 Eur 
(podiel na celkovej hodnote 23 %). K špecifickému cieľu 3.2 bol najväčší príspevok 
v opatrení 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré sa zameriava na obnovu a rozvoj fyzického 
životného prostredia. V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti 
príležitostí aj budovaním bezbariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, 
slabozrakých, občanov s obmedzenou mobilitou. 
V rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika sa v sledovanom období realizovalo 
40 projektov (podiel na celkovom počte projektov 12,5 %) v hodnote 10 346 128,88 
Eur (podiel na celkovej hodnote 14,5 %). K špecifickému cieľu 3.2 bol najväčší 
príspevok v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, kde podporované projekty 
prispievajú k rovnosti príležitostí zabezpečením dostupnosti verejných informačných 
služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotné 
postihnuté osoby.  
 
  

                                                 
139 Údaje Výročná správa o vykonávaní OP BK  za rok 2013dostupné na: http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-
opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk 
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Graf č. VI. 20140  

 
 
V rámci OP BK bolo k 31.12.2013 vytvorených 429 bezbariérových prístupov 
a opatrení na uľahčenie orientácie. Všetky boli vytvorené v rámci prioritnej osi 1. Vo 
výročnej správe 2013 sa uvádza, že 409 týchto prístupov bolo vytvorených 
v projektoch s relevanciou k HP RP. To znamená, že sa prístupy vytvárali aj 
v projektoch, ktoré neuviedli relevanciu k HP RP a pritom mali.   
 
Graf č. VI. 21 

 
 
K 31.12.2013 bolo v rámci OP BK zavedených 67 elektronických služieb online a 203 
elektronických služieb. V opise ukazovateľa je uvedené, že v prípade, ak žiadateľ 
deklaruje relevanciu tohto merateľného ukazovateľa k cieľom HP RP, je povinný 

                                                 
140 s. 168, Výročná správa OP BK 2013 
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uviesť v tabuľke č. 15 bod D. ŽoNFP, akým spôsobom zabezpečí dostupnosť týchto 
služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny. Problémom je, 
že je komplikované zistiť presný počet zavedených elektronických služieb 
v projektoch s príspevkom k HP RP. Príspevok k špecifickému cieľu 3.2 v OPBK 
možno hodnotiť pozítívne.  
 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb možno zahrnúť:141 
 
1.1 Regenerácia sídiel, Obnova verejného priestranstva v obci Dubová, Obec Dubová 
 
Príspevok k HP RP: Predkladaný projekt prispieva k horizontálnej priorite zlepšenia 
rovnosti príležitostí 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 až 
po starých ľudí, pričom projekt umožňuje aj voľný prístup občanov k zariadeniu s 
bezbariérovým riešením. Objekt bude možné využívať celoročne, v závislosti od 
poveternostných podmienok pre občanov obce, tak aj návštevníkov a turistov na 
oddych, hry a stretávanie sa. Počet bezbariérových prístupov a opatrení na 
uľahčenie orientácie uvádza 37.  
 
 

6.2.8. Operačný program Zdravotníctvo142  
 
OP Z prispieval v sledovanom období k špecifickému cieľu rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb 3.2, hlavne z hľadiska dostupnosti zdravotníckej 
infraštruktúry pre túto cieľovú skupinu.  
V rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc sa 
v sledovanom období realizovalo 19 projektov s príspevkom k HP RP (podiel na 
celkovom počte 31,66 %) v hodnote 181 264 249,86 Eur (podiel na celkovej hodnote 
76,6 %). Išlo najmä o zabezpečenie bezpečného a bezbariérového prístupu do 
nemocníc.  
V rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám sa 
realizovalo 30 projektov (podiel na celkovom počte 50 %) v hodnote 27 562 856,63 
Eur (podiel na celkovej hodnote 11,6 %), išlo najmä o podporu bezpečného 
bezbariérového prístupu k poliklinikám. 
 
  

                                                 
141 Príloha č.7, Výročná správa OP BK 2013 
142 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP Z za rok 2013, za rok 2010 a 2008 dostupné na: http://opz.health-sf.sk/vyrocne-
spravy  

http://opz.health-sf.sk/vyrocne-spravy
http://opz.health-sf.sk/vyrocne-spravy
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Graf č. VI. 22143 

 
 
V rámci OP Z bolo k 31.12.2013 vytvorených 114 opatrení na zlepšenie 
bezbariérového a bezpečného prístupu na užívanie výsledkov aktivít projektu 
osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. V rámci prioritnej osi 1 ich 
bolo vytvorených 54 %, v rámci prioritnej osi 2 46 %. Výročná správa obsahuje 
presné vyhodnotenie projektov z hľadiska napĺňania bezbariérovosti.  
Príspevok OP Z k tomuto cieľu možno na základe dostupných údajov hodnotiť 
pozitívne. K cieľom rovnosti príležitostí z hľadiska veku OP Z neprispieval.  
 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb možno zahrnúť:144 
 
Opatrenie 2.1 názov projektu Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska Muráň  
Popis príspevku k cieľom HP RP:  
Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotného 
strediska vybudovaním „rampy“, celé zdravotné stredisko bude upravené 
bezbariérovým spôsobom vrátane sociálnych zariadení, čo umožní handicapovaným 
prístup do všetkých miestností a na presun v rámci poschodí budovy bude zakúpený 
prístroj tzv. „schodolez“ – ten umožní vozičkárom bezproblémový prístup do 
podkrovných ambulancií. Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo 
bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami je 3.  
 

                                                 
143 s. 77, Výročná správa OP Z 2013 
144 Príloha č.7, VS OP Z 2013 
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6.2.9. Operačný program Doprava145 
 
OP D v sledovanom období prispieval k rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých 
osôb k špecifickému cieľu 3.2 najmä podporou dostupnosti dopravnej infraštruktúry 
pre túto cieľovú skupinu. K špecifickým cieľom rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
neprispieval.  
Cieľ sa napĺňal najmä v rámci prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná doprava, 
kde sa realizoval 1 projekt (podiel na celkovom počte 1,4 %) v hodnote 
88 510 567,00 Eur (podiel na celkovej hodnote 3,1 %) so zameraním na dostupnosť 
vlakov pre zdravotne postihnuté osoby. V rámci prioritnej osi 1 Železničná 
infraštruktúra sa realizovalo 6 projektov (podiel na celkovom počte 8,3 %) v hodnote 
768 128 600,33 Eur (podiel na celkovej hodnote 27,12 %) so zameraním na 
dostupnosť k železničnej infraštruktúre.  
 
Graf č. VI. 23146  

 
 
K 31.12. 2013 bolo v rámci OP D vytvorených 470 prvkov zabezpečujúcich 
bezpečný, alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektov. Najviac, 40,9 % ich 
bolo vytvorených v rámci prioritnej osi 6, 34,5 % ich bolo vytvorených v rámci 
prioritnej osi 1. Medzi takéto prvky patria napríklad: rozhlasové a informačné 
zariadenia, osobné výťahy, nábehové prístupové rampy pre imobilných a zriadenie 
nábehov nástupíšť, podchody pre cestujúcich, úprava prístupov v staničných 
priestoroch vrátane signálnych pásov pre nevidiacich a slabozrakých, prechod pre 
chodcov a imobilných, osobitné značenie pre nevidiacich, rampa pre nástup 
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, systém signalizujúci rušňovodičovi 
manipuláciu s rampou, štítky v Braillovom písme, akustický a optický informačný 
systém, bezpečnostný kamerový systém, sedadlá pre telesne postihnutých označené 
piktogramom, tlačidlo na privolanie pomoci, WC pre telesne postihnutých. Ukončené 
projekty dosiahli plánovanú cieľovú hodnotu výsledkového  ukazovateľa „Počet 

                                                 
145 Údaje: Výročná správa o vykonávaní OP D  za rok 2013 dostupné na: http://www.telecom.gov.sk/index/?ids=551  
146 s. 198, príloha č.8, Výročná správa OP D 2013 
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opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“.   
 
 
Graf č. VI. 24  

 
 
 
Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu bola k 31.12.2013 15 544 935 Eur.  
Príspevok k špecifickému cieľu 3.2 hlavne z hľadiska dostupnosti k železničnej 
infraštruktúre možno hodnotiť pozitívne. Otázkou je, či by podobné opatrenia nemali 
byť robené aj v rámci cestnej infraštruktúry.  
  
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb patria:147 
 
Nové Mesto nad Váhom – Beluša (681 295 728,33 EUR).  
Popis: Tu ide predovšetkým o projekt Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v hodnote 
195 mil. EUR, kde boli okrem trate zmodernizované aj vlakové nástupištia, ktoré v 
súčasnosti umožňujú lepší prístup cestujúcich s obmedzeným pohybom. V rámci 
projektu bolo obstaraných 32 ks nových vlakových súprav, ktoré sú nízkopodlažné a 
umožňujú tak bezproblémový nástup imobilných cestujúcich.    
 
Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou  
Popis: Pre cestujúcich boli vybudované nové nástupištné hrany spolu s moderným 
informačným systémom, rovnako tak bezbariérový podchod pre cestujúcich. V rámci 
zmiernenia dopadov železničnej prevádzky na okolie boli v celom úseku vybudované 
protihlukové bariéry. V jednotlivých úsekoch boli ukončené práce na koľajovom 
zvršku.  
 

                                                 
147 Príloha č. 11, VS OP D 2013 
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Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej 
železničnej dopravy  
Popis: Cieľom projektu je vo vybraných železničných staniciach realizovať stavebné 
úpravy pre bezbariérový pohyb v rámci staníc, zriadenie a/alebo rekonštrukcia 
hygienických zariadení pre imobilné osoby, nákup zdvíhacích plošín pre plynulú 
bezproblémovú prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou a zaškolenie 
zamestnancov ŽSR. Projekt bude garantovať skvalitnenie služieb pri preprave 
imobilných cestujúcich vrátane prislúchajúcich služieb.  
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia:  
Počet obstaraných zdvíhacích plošín = 45  
Počet staníc prispôsobených imobilným = 39  
 
 

6.2.10. Regionálny operačný program148 
 
ROP prispieva najmä k špecifickému cieľu rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých osôb 3.2 a to zabezpečením debarierizácie vzdelávacej infraštruktúry, 
sociálnej infraštruktúry a sídelnej infraštruktúry.  
V rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel sa realizuje najviac, a to 670 projektov 
s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 43,7 %) v hodnote 361620000 Eur  
(podiel na celkovej hodnote 27,7 %). V rámci tejto osi je stratégia smerovania 
intervencií zameraná hlavne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na 
debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na 
verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným a modernizovaným 
zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb. V rámci prioritnej osi 
1 Infraštruktúra vzdelávania sa realizuje  622  projektov s príspevkom k HP RP 
(podiel na celkovom počte 34,1 %) v hodnote 426900000 Eur (podiel na celkovej 
hodnote 32,7 %). V rámci tejto osi sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov 
HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na 
debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k 
rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry 
vzdelávania. V rámci prioritnej osi 2 Sociálna infraštruktúra sa realizuje 123 projektov 
s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 6,7 %) v hodnote 156010000 Eur  
(podiel na celkovej hodnote 12 %). V rámci nej sa realizujú investičné projekty s 
dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných 
osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným 
zariadeniam sociálnej infraštruktúry. V rámci prioritnej osi 3 a 7 (realizuje sa v meste 
Košice) sa realizuje 118 projektov s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 
6,5 %) v hodnote 71082000 Eur (podiel na celkovej hodnote 0,5 %). Sú zamerané 
prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné 
                                                 
148 Údaje: Výročná správa o vykonávaní ROP za rok 2013, dostupné na: http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/  
 

http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
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úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, 
chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam 
kultúrnej infraštruktúry. 
 
Graf č. VI. 25149  

 
 
K 31.12.2013 bolo v rámci ROP zazmluvnených 1095 projektov zameraných na 
debarierizáciu. Najviac, 53,4 % sa ich realizuje v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia 
sídiel (opatrenie 4.1), v rámci opatrenia 4.2 je to 10,3 %, potom 21,9 % v rámci 
prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania, 14,2 % v rámci prioritnej osi 2 Sociálna 
infraštruktúra, 3,3 % v rámci prioritnej osi 3 Kultúrna infraštruktúra (opatrenie 3.1) 
a 1,6 % v rámci prioritnej osi 7 Hlavné mesto kultúry Košice (opatrenie 7.1).  
 
Graf č. VI. 26 

 
 
                                                 
149 s. 172, Výročná správa ROP 2013 
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Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu bola k 31.12. 2013 896,01 ml. Eur.  
ROP nepriamo prispieva aj k cieľom HP RP z hľadiska veku, a to budovaním 
infraštruktúry vzdelávania pre mladých ľudí a sociálnej infraštruktúry pre starších 
ľudí. V rámci prioritnej osi 1 ROP značne prispieva k harmonizácii rodinného a 
pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov 
materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských škôl s vyše 8000 
deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. V rámci prioritnej osi 
2 z hľadiska typov zariadení poskytujúcich sociálne služby sú prevládajúcim typom 
podporených zariadení zariadenia pre seniorov (33 zariadení) a domovy sociálnych 
služieb (34 zariadení) ako samostatné zariadenia alebo ako kombinované zariadenia 
kombinujúce zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (25 kombinovaných 
zariadení). Okrem zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych 
službách prioritná os 2 ROP implementuje projekty, ktorých predmetom sú zariadenia 
podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zariadenia detských domovov (6), 
resocializačné stredisko (1) a krízové stredisko (1). 
V rámci ROP bol príspevok k cieľu 3.2 významný. Problémom je, že vzhľadom na 
znenie merateľných ukazovateľov nie je jasné, v akom rozsahu sa opatrenia na 
zabezpečenie dostupnosti a bezbariérovosti prostredia realizovali a aká bola ich 
skutočná hodnota. Merateľné ukazovatele HP RP, ktoré vykazuje ROP, tiež nie sú 
úplne v súlade s prílohou č.4 SKI HP RP. 
 
Medzi príklady projektov s príspevkom k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb možno zahrnúť:150 
 
Opatrenie ROP 1.1 Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy 
I.W.Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica, Mesto Považská Bystrica  
Popis príspevku k cieľom HP RP: 
Rovnosť príležitostí je zabezpečená sprístupnením objektu pre telesne postihnutých 
vybudovaním rampy na vstupe objektu, ako aj zakúpením schodolezu. Škola je 
centrom vzdelávania pre širokú verejnosť bez bariér a diskriminácie.  
 
Opatrenie ROP 1.1 Rekonštrukcia a modernizácia III. Základnej školy Senica, Mesto 
Senica  
Popis príspevku k cieľom HP RP: 
Realizáciou bezbariérového vstupu, WC pre imobilných sa vytvorili podmienky aj pre 
telesne postihnutých užívateľov.  
 
Opatrenie ROP 2.1 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb rozšírením zariadenia 
sociálnych  služieb NOEMI Veľké Kostoľany, NOEMI n.o.  

                                                 
150 Príloha č. 7a Výročná správa ROP 2013 
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Cieľové skupiny zariadenia sú prioritne imobilní klienti, ďalej seniori mobilní a 
čiastočne imobilní. Realizáciou projektu došlo k vytvoreniu nových prvkov v rámci 
zariadenia, ako napr. prístavba k existujúcej budove zariadenia; výstavba nových 
bezbariérových izieb s hygienickými zariadeniami; osadenie protišmykovej podlahy; 
vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy vybudovaním rampy; vybudovanie 
spojovacej chodby – átria (bezpečnosť); prestrešenie terasy (relax). 
 
Opatrenie ROP 3.1 Mestská knižnica – stavebné úpravy, kotolňa a výťah, Mesto 
Piešťany  
Popis príspevku k cieľom HP RP: 
Objekt je v súčasnosti z časti už debarierizovaný a v súvislosti s tým je významným 
prínosom pre knižnicu to, že ju môžu užívať aj imobilní obyvatelia a prostredníctvom 
nákupu a využívania informačných zdrojov podporovať individuálne vzdelávanie a 
sebavzdelávanie.  
 
Opatrenie 4.2 Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice 
v Raslaviciach, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, 
Ministerstvo vnútra SR  
Popis príspevku k cieľom HP RP: 
Projekt v rámci merateľných ukazovateľov s relevanciou k horizontálnym prioritám 
prispieva k HP rovnosť príležitostí, kde bola do budovy navrhnutá bezbariérová 
vstupná časť z miestnej komunikácie pre peších a tiež HP TUR – znížením 
energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením o takmer 80 % 
oproti pôvodnému stavu. 
 
Opatrenie ROP 7.1 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013  
Kasárne – Kulturpark, Mesto Košice  
Popis príspevku k cieľom HP RP:   
V rámci projektu  sú všetky objekty a verejné priestranstvá riešené ako bezbariérové 
v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. pre možnosť pohybu osôb s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Objekty majú pri vstupoch rampy pre 
bezbariérový prístup a všetky podlažia objektov sú prístupné pomocou výťahov. 
Urbánne plochy sú vybavené navádzacími pásmi pre osoby so zníženou 
schopnosťou orientácie. V každej budove a zároveň v celom areáli Kulturparku je pre 
návštevníkov prístupné internetové pripojenie.  
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6.2.11. Operačný program Technická pomoc   
 
 
OP TP nemá merateľné ukazovatele HP RP na základe zdravotného postihnutia 
a veku. Jeho dôležitým príspevkom je, že umožňuje koordinátorovi HP RP finančne 
realizovať hodnotenia špecifických cieľov a merateľných ukazovateľov HP RP. Na 
hodnotenie HP RP bol zameraný projekt s názvom Zabezpečenie hodnotenia a 
implementácie HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007-2013 v celkovej sume 
107 622,98 Eur.   
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VII. Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky výziev z vybraných 
operačných programov 
 
Cieľom analýzy výziev bolo posúdiť súčinnosť dokumentácie výziev vo vzťahu 
k podpore implementácie HP RP, v tomto prípade z hľadiska podpory rovnosti 
príležitostí s ohľadom na vek a zdravotné postihnutie. Sústredili sme sa na aspekty, 
ktoré by pomohli nájsť odpovede na hodnotiace otázky formulované v zmysle 
zadávacích podmienok ohľadom stavu plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP 
prostredníctvom implementácie operačných programov. Zadávacie podmienky kládli 
dôraz na OP ZaSI, avšak po konzultácii s koordinátorom HP RP sme rozšírili tento 
výber na šesť operačných programov s významným potenciálom pre podporu HP 
RP, špecificky podporu hľadiska veku a zdravotného postihnutia. Zamerali sme sa 
teda na OP podporujúce posilňovanie kapacít pre znalostnú ekonomiku, 
zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu, t. j. OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP 
ZaSI), OP Vzdelávanie (OP V) a OP Výskum a vývoj (OP VaV), ako aj operačné 
programy vytvárajúce podmienky pre zlepšenie infraštruktúr a technického vybavenia 
zariadení a inštitúcií, ktoré môžu prispievať k zmierňovaniu bariér či posilňovaniu 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia a/alebo veku. Analýza bola 
aplikovaná na náhodne generovanú vzorku výziev z týchto šiestich OP. Metodológiu 
výberu vzoriek a samotnej analýzy výziev sme predstavili v kapitole venovanej 
metodologickým otázkam.  
 
 

7.1. Prehľad analyzovaných výziev  
 

7.1.1. Prehľad základných parametrov výziev  
 
Analýzu sme aplikovali na vzorku celkovo 50 výziev zo šiestich operačných 
programov, presnejšie 12 výziev z OP ZaSI, rovnaký počet výziev z OP V, 10 výziev 
z OP VaV, 2 výzvy z OP IS, 10 výziev z ROP a nakoniec 4 výziev z OP Z. Necelé 
dve tretiny výziev (60 %, resp. 30 výziev) bolo vyhlásených v prvej polovici 
programovacieho obdobia v rokoch 2007-2010151 a druhá, menšia časť (40 %, resp. 
20 výziev) v rozpätí troch rokov 2011-2013.  
 
Tabuľka č. VII. 1   Prehľad analyzovaných výziev podľa roku vyhlásenia a OP:  
Rok vyhlásenia 
výzvy Celkovo Podľa operačných programov 

OP VaV OP ZaSI OP V OP IS OP Z ROP 
2007 1 0 1 0    
2008 8 2 2 4    

                                                 
151 Jediná výzva z roku 2007 bola vyhlásená 21.12.2007, teda de facto na konci roka. De facto necelá tretina (60 %) výziev bola 
vyhlásená v priebehu troch rokov.  
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2009 12 2 5 2  2 1 
2010 10 1 2 1  1 5 
2011 3 2 0 1    
2012 7 2 0 4 1  1 
2013 9 1 2 0 1 1 3 

Spolu 50 10 12 12 2 4 10 
 
Priemerná dĺžka obdobia, na ktoré bola výzva otvorená (od vyhlásenia do uzávierky) 
bola 127 dní, medián však bol 97 dní. Viac ako polovica výziev bola vyhlásená 
najmenej na tri mesiace a viac. Jednotlivé výzvy boli vyhlásené na obdobie 
minimálne 59 dní, čiže skoro 2 mesiace, až do maximálne 370 dní, teda viac ako 12 
mesiacov.  
 
Výška alokovaných finančných prostriedkov v analyzovaných výzvach sa pohybovala 
od 260 tisíc do 307 352 941,00 €, v priemere to bolo takmer 32 mil. €, medián bol na 
úrovni 12 mil. €.  
 
Analyzované výzvy umožňovali žiadateľským subjektom uchádzať sa s projektmi 
v trvaní od 12 do 48 mesiacov, pričom väčšina výziev (70 %) umožňovala realizovať 
skôr krátke projekty152 - t. j. maximálne 2-ročné projekty, resp. kratšie. Priemerná 
dĺžka bola na úrovni 26 mesiacov. Iba 9 výziev umožňovalo realizovať dlhšie projekty 
v dĺžke 36, resp. až 48 mesiacov.  
Čo sa týka objemu prostriedkov, výzvy ponúkali možnosť uchádzať sa ako 
s menšími, tak aj s rozsiahlejšími projektmi. Minimálna suma začína na úrovni 5 000 
€ (výzva z OP ZaSI) a končila na úrovni 20 000 000 € (výzva z OP VaV). Maximálna 
možná výška príspevku začínala na úrovni 100 000 € (OP ZaSI) a končila na úrovni 
40 000 000 € (OP VaV), resp. nebola zhora ohraničená (výzva ROP). Veľké projekty, 
t. j. maximálny príspevok nad 10 mil. € umožňovali 3 výzvy OP VaV, 1 výzva OP V, 1 
z OP Z a už spomínaná výzva ROP bez ohraničenia. Malé projekty – kde maximálna 
možná výška príspevku nebola vyššia ako 200 000 €, sa týkala 8 výziev z OP ZaSI a 
1 výzvy z OP V. Vo všeobecnosti sa nižšie limity týkali najmä OP ZaSI.   
 

7.1.2. Hodnotiace kritérium HP RP vo výzvach – základné charakteristiky 
 
Z hľadiska podpory implementácie HP RP odzrkadľuje mieru dôležitosti, ktorú tomuto 
princípu pripisujú jednotlivé RO/SORO aj miera, akou je toto hľadisko „ohodnotené“ 
v rámci hodnotiacich kritérií aplikovaných na predkladané projektové návrhy. Z tohto 
hľadiska analyzované výzvy indikujú veľmi nízku mieru dôležitosti, ktorá bola 
horizontálnym prioritám (nielen HP RP) prisudzovaná.  

                                                 
152 Medián bol 24 mesiacov. Projekty v rozpätí maximálne do 12, resp. 24 mesiacov umožňovalo 35 výziev z 50. Projekty 
v maximálnej dĺžke presne 2 rokov umožňovala presná polovica výziev (25 z 50).  
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Analýza ukázala, že projekty ašpirujúce na získanie nenávratného finančného 
príspevku podané v rámci výziev, ktoré sme mali možnosť analyzovať, mohli 
získať podľa dostupnej dokumentácie153 za predkladaný zámer v rozsahu od 84 do 
240 bodov, pričom priemerne vo výzvach projekty mohli získať 185 (resp. medián 
200). Vo väčšine výziev (43 z 50) bolo k dispozícii osobitné kritérium pre prínos k HP 
RP. Iba v 6 výzvach – všetky boli z OP ZaSI – sa HP RP musela deliť o kritérium 
spolu s ostatnými HP a v jednom prípade – v ROP – nemala HP RP uvedené žiadne 
kritérium.  

Za kritérium pre prínos k HP RP mohli projekty získať relatívne nízky podiel 
bodov – presnejšie rozsah bodov za prispievanie k HP RP bol od 1 do 12 bodov. 
V priemere to bolo 3,4 bodu, pričom medián bol 2 body, čiže najčastejšie mohli 
projekty získať maximálne 2 body. Prepočítali sme možné body za HP RP aj na 
percentuálny podiel z celkového počtu bodov, ktoré projekty v danej výzve mohli 
získať, a ukázalo sa, že sa pohyboval v rozsahu od minimálne 0,44 % do maximálne 
6 %. V priemere bol na úrovni 1,9 %, avšak medián bol 1 %, t. j. väčšinou výzvy 
neumožňovali za HP RP získať viac ako 1 % podiel bodov z celkového počtu bodov 
za hodnotenie. Inými slovami, za kritériá teda mohli projekty získať v porovnaní z 
celkového počtu naozaj iba zlomok bodov.  

V prípade 6 výziev, kde sa HP RP musela podeliť o hodnotiace kritérium s ostatnými 
horizontálnymi prioritami, projekty nemohli získať viac ako 1 bod, keďže spoločné 
kritérium pre všetky horizontálne priority spolu bolo nastavené na 4 body, pričom za 
prínos ku každej z HP mohol projekt získať 1 bod.154 Rozloženie bodového 
hodnotenia s ohľadom na formu uvedenia HP RP kritéria ukazuje nasledovná 
tabuľka. Ako je zrejmé, vyššie bodové hodnotenie za HP RP sa týkalo iba situácie, 
keď HP RP mala vymedzené špecifické kritérium, no i v týchto výzvach vo viac ako 
polovici prípadov (22 zo 43) projekty nemohli získať viac ako 2 body.   

Tabuľka č. VII. 2   Porovnanie formy hodnotiaceho kritéria pre HP RP 
s maximálnym počtom bodov za kritérium 
Forma kritéria pre HP RP v porovnaní s 
bodovým hodnotením za HP RP kritérium Celkovo 

Maximálny počet bodov 
 za HP RP kritérium 

1b 2b 4b 5b 6b 8b 12b 
Kritérium HP RP je súčasťou spoločného kritéria 
pre ostatné horizontálne priority, o ktoré sa delí 
s bodovým ohodnotením  

6 6 
   

   

Kritérium HP RP je súčasťou všeobecného 
kritéria pre HP a zároveň má osobitné kritérium 
pre HP RP 

1    1*    

HP RP má špecifické kritérium s osobitným 
bodovým ohodnotením 42 1 22 12  1 4 2 

                                                 
153 Tieto informácie zvyčajne poskytla príloha výzvy s názvom „Hodnotiace kritériá“. 
154 Ak napríklad projekt prispieval k HP RP a HP TUR (trvalo udržateľný rozvoj) ale neprispieval napr. k HP MRK 
(marginalizované rómske komunity) či HP IS (informačná spoločnosť), projekt mohol získať zo 4 bodov iba 2 body.   
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HP RP kritérium nie je nijako uvedené  1        
Spolu 50 7 22 12 1 1 4 2 

* V tomto prípade je počet 5 bodov súčtom 4 bodov za osobitné kritérium HP RP a 1 bodu za spoločné kritérium 
ku všetkým HP RP, keďže táto výzva uplatnila obe kritériá súčasne. 
 

Nižšiu mieru bodového hodnotenia pre kritérium HP RP sme zaznamenali najmä v 
programoch financovaných z ESF (OP V a čiastočne aj OP ZaSI), ako aj v programe 
OP VaV. Vyššie bodové hodnotenie sa objavovalo skôr v ROP.  

 
Tabuľka č. VII. 3   Hodnotiace kritérium vzťahujúce sa k HP RP - spôsob 
zaradenia a max. počet bodov 

Maximálny počet bodov, ktorý projekt môže 
získať podľa operačných programov  

Celkovo 
Maximálny počet bodov  

za HP RP kritérium 
1b 2b 4b 5b 6b 8b 12b 

OP Výskum a Vývoj 10  10      
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 12 6  5 1    
OP Vzdelávanie 12  12      
Regionálny operačný program 9 

  
2  1 4 2 

OP Zdravotníctvo 4   4     
OP Informatizácia spoločnosti 2 1  1     

Spolu 49* 7 22 12 1 1 4 2 
Otázka: Aký je maximálny počet bodov, ktorý projekt môže získať za HP RP? 
* V tejto tabuľke nie je zaradená jedna výzva ROP, v ktorej nie je kritérium pre HP RP uvedené (ROP-5.1-
2012/01). 
 

Príklady formulácií kritérií pre prínos k HP RP v jednotlivých operačných programoch, 
ktorých výzvy sme analyzovali, približuje nasledovný prehľad:  

 
Príklady formulácie hodnotiaceho kritéria pre HP/HP RP 

 
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Spoločne zdieľané kritérium s ostatnými horizontálnymi prioritami:  

• Do akej miery projekt prispieva k napĺňaniu horizontálnych priorít?  
• Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít? 

Osobitné kritérium pre HP RP:  
• Do akej miery prispieva projekt k zlepšeniu rovnosti príležitostí? 
• Ako projekt prispieva k dodržaniu pravidla rovnosti príležitostí? 
• Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí?  
• Do akej miery prispieva projekt k cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí? 

 
OP Vzdelávanie:  

• Je k aktivitám a k ich výstupom uskutočňovaným pre potreby cieľovej skupiny rovný 
prístup? 
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• Vykazuje projekt zabezpečenie rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí 
(predchádzanie všetkým formám diskriminácie) svojimi aktivitami, ich výstupmi či 
zložením cieľovej skupiny? 

 
OP Výskum a vývoj:  

• Je v projekte dodržiavaný princíp rovnosti príležitostí? 
 
OP Zdravotníctvo  

• Podpora nediskriminácie a rovnosti príležitostí 
Inštrukcia k hodnoteniu kritéria:  
Nedostatočná: Projekt nemá vplyv na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a 
predchádzania diskriminácie a zároveň neprispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí.  0 
Primeraná: Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzania diskriminácie 
a zároveň je v súlade s legislatívou SR a EÚ v príslušnej oblasti.  2 
Veľmi dobrá: Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzaniu 
diskriminácie. Stavebno-technické riešenie je nad rámec legislatívy SR a EÚ v príslušnej oblasti.   4 
 
OP Informatizácia spoločnosti  

• Prispieva projekt k cieľom HP Rovnosť príležitostí?   
• Vplyv projektu na horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí 

 
Regionálny operačný program 

• Príspevok projektu k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí 
Popis: Kritérium hodnotí, či projektový zámer prispieva k plneniu cieľov horizontálnej 
priority Rovnosť príležitostí” – pričom v niektorých výzvach sa doplnil konkrétny 
príklad na podporu HP RP: “(bezbariérovosť objektu/objektov)” alebo “(napríklad 
odstránením stavebných bariér pre hendikepované a imobilné osoby)” 

 
 

7.1.3. Obsahová podpora HP RP vo výzvach – všeobecné aspekty  
 
Z hľadiska podpory implementácie HP RP na úrovni projektov, dokumentácia výzvy 
ako základné minimum155 obsahovala v prvom rade referenciu na povinnosť uvádzať 
v rámci časti žiadosti o NFP: „Súlad s horizontálnymi prioritami“ medzi inými aj súlad 
s HP RP. Zvyčajne sa výzvy sústredili na formuláciu tejto povinnosti, resp. jej 
parafrázovanie v súlade so SKI HP RP. Zvyčajne túto referenciu zaradili SORO/RO 
do prílohy výzvy „Príručka pre žiadateľa“ a doplnili ju o definovanie základného cieľa 
HP RP, do ktorého boli zahrnuté okrem iných aj aspekty veku či zdravotného 
postihnutia. Ďalšou súčasťou minimálneho štandardu bola inštrukcia vybrať v prípade 
prínosu k HP RP (resp. akejkoľvek HP) minimálne jeden relevantný merateľný 
ukazovateľ k HP RP na úrovni projektu (viď príklad štandardu nižšie). V časti definícií 
pojmov sa zvyčajne objavila aj základná definícia princípu rovnosti príležitostí, 

                                                 
155 Súčasťou príručiek pre žiadateľský subjekt boli štandardne aj prílohy s povinnými alebo odporúčanými merateľnými 
ukazovateľmi, vrátane ukazovateľov pre HP RP, ktoré analyzujeme osobitne podľa hľadiska RP v príslušných podkapitolách. 
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prípadne definícia HP RP ako takej, alebo definícia zásady rovnakého 
zaobchádzania a prechádzania diskriminácii, ktoré štandardne zahŕňali aj hľadisko 
zdravotného postihnutia či veku (viac v kapitolách 7.2 a 7.3). 
 
Príklady základných informácií uvádzaných na podporu implementácie HP RP:  
 
Potrebu uviesť príspevok k HP, vrátane HP RP, sa najčastejšie zaraďovala do Príručky pre žiadateľa 
o NFP do časti venovanej Pokynom pre žiadateľa k vyplneniu žiadosti o NFP. Zvyčajne sa táto 
povinnosť uvádza spolu s definíciou cieľa HP RP. Príklad formulácie:  
„Cieľom horizontálnej priority je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie. Podporuje potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického 
pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie, pričom 
zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ako aj rovnosti 
príležitostí na trhu práce, na vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a na integráciu 
znevýhodnených skupín na trh práce vrátane podpory mechanizmov eliminácie rodovej nerovnosti na 
trhu práce. Vzhľadom na čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je žiadateľ o poskytnutie NFP 
povinný dodržiavať princíp rovnosti príležitostí a predchádzať akejkoľvek forme diskriminácie. 
Informácie o horizontálnej priorite rovnosť príležitostí je možné nájsť na internetovej stránke 
www.gender.gov.sk.... 
Pokiaľ žiadateľ o NFP v tabuľke č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ 
vyplní pri niektorej horizontálnej priorite „áno“, je zároveň potrebné aj slovne opísať tento súlad. V 
rámci tejto tabuľky je potrebné vyplniť aj názov merateľného ukazovateľa, ktorý sa na predmetnú 
horizontálnu prioritu vzťahuje, podľa zoznamu merateľných ukazovateľov pre jednotlivé horizontálne 
priority, ktorý je súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a uviesť očakávané hodnoty týchto 
ukazovateľov priamo naviazané na obdobie realizácie projektu. V prípade, že v žiadosti o NFP bude 
uvedené, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv popísaný 
minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku horizontálnej priority na úrovni projektu. 
Ukazovateľ dopadu si žiadateľ môže ale nemusí vybrať. 
Pokiaľ si žiadateľ myslí, že jeho projekt nepodporuje niektorú z horizontálnych priorít, v tabuľke č. 15 
formulára žiadosti o NFP vyplní „nie“ pri tejto horizontálnej priorite a slovný popis neuvedie.“ 
 
Obsahová podpora HP RP v niekoľkých výzvach zahrňovala aj nasledovné 
všeobecné informácie uvádzané bez ohľadu na konkrétne hľadisko RP:  

• limitovaný odkaz na EÚ rámce – presnejšie na čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006, ktorý okrem iného definuje, že žiadateľ o NFP je povinný 
dodržiavať princíp rovnosti príležitostí a predchádzať akejkoľvek forme 
diskriminácie156  (15 výziev) 

• odkazy na doplňujúce zdroje informácií k napĺňaniu HP RP, presnejšie na SKI 
HP RP (13 výziev) alebo na príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v 
projektoch spolufinancovaných EÚ vydanú MPSVR SR (13 výziev)  

• všeobecný odkaz na legislatívu bez špecifikácie rovnosti príležitostí alebo 
antidiskriminácie157 (4 výzvy)   

                                                 
156 Táto referencia sa objavila v 8 výzvach OP V a 7 výzvach OP ZaSI a mala nasledovnú podobu: Vzhľadom na čl. 16 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je žiadateľ o NFP povinný dodržiavať princíp rovnosti príležitostí a predchádzať akejkoľvek 
forme diskriminácie  
157 Zvyčajne má táto referencia nasledovnú podobu: “Projekt musí spĺňať požiadavky národnej legislatívy a legislatívy EÚ v 
predmetnej oblasti.“ Je nutné dodať, že okrem tejto všeobecnej, nešpecifickej referencie sme v žiadnej výzve, či už to bol 
dokument samotnej výzvy alebo príručka pre žiadeľa, neidentifikovali konkrétne informácie o legislatíve a politicko-strategických 

http://www.gender.gov.sk/
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• dôraz na nutnosť popísať prínos k HP RP prierezovo v relevantných častiach 
dokumentácie158 okrem priestoru vyhradeného pre prínos k HP (3 výzvy) 

• uvádzanie (mailových) kontaktov v prípade otázok ohľadom HP RP, išlo o 
kontakty na SORO/RO (2 výzvy).  

 
Celkovo päť výziev ponúkalo žiadateľom aj navádzacie otázky pre vyhodnotenie 
prínosu k HP RP, pričom tieto zahrňovali viaceré aspekty, jednak zaradenie a aktívne 
zapojenie znevýhodnených skupín, ako špecifické otázky aspektov podpory rovnosti 
príležitostí a napĺňania potrieb cieľových skupín.159 Objavili sa iba v OP V a sú 
inšpirované Príručkami uplatňovania rovnosti, ktoré vydalo MPSVR SR160.  
 
V nasledovných kapitolách sa zameriame na podporu princípu rovnosť príležitostí s 
ohľadom na hľadisko zdravotného postihnutia a veku v jednotlivých výzvach. V rámci 
toho sa pozrieme bližšie aj na to, či vôbec, a ak áno, ako sa hľadisko veku alebo 
zdravotného postihnutia integrovalo aj do zamerania výzvy, pri definovaní 
oprávnených cieľových skupín, v rámci merateľných ukazovateľov ponúkaných pre 
sledovanie prínosu k HP RP, ako aj do hodnotiacich kritérií pre HP RP. Tiež sa 
bližšie pozrieme na doplnkovú obsahovú podporu príslušných hľadísk v podpornej 
dokumentácii výzvy.  

  

                                                                                                                                                         
dokumentoch vzťahujúcich sa na rovnosť príležitostí.  V ani jednej výzve či príručke sme neidentifikovali odkaz na ústavu SR v 
súvislosti s podporou RP, či explicitný odkaz na antidiskriminačný zákon (t.j. zásadu rovnakého zaobchádzania a povinnosť 
predchádzať diskriminácii). Ak sa uvádzala v dokumentácii definícia zásady rovnakého zaobchádzania zodpovedajúca 
legislatíve na národnej úrovni, uvádzala sa bez explicitnej referencie, že ide de facto o povinnosť vyplývajúcu 
z antidiskriminačného zákona. Nenašli sme ani odkazy na medzinárodné aj národné legislatívne alebo politicko-strategické 
dokumenty, či odkazy na národné strategické dokumenty relevantné pre rovnosť príležitostí. Jedinou výnimkou bol odkaz na 
článok 16 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 spomínaný vyššie.   
158 Išlo o nasledovnú formuláciu:  „Popísanie prínosu k implementácii rovnosti príležitostí je integrálnou súčasťou celej žiadosti o 
NFP a projektovej dokumentácie. Uplatňovanie princípu rovností príležitostí je možné objasniť vo viacerých častiach projektovej 
dokumentácie. 
a) ciele projektu, b) aktivity projektu a metodológia realizácie projektu, c) cieľové skupiny projektu, d) ukazovatele projektu, e) 
plán zabezpečovania publicity projektu“ 
159 Navádzacie otázky sa objavili iba vo výzvach OP V – táto referencia mala nasledovnú podobu:  „Príklady pomocných otázok 
vedúcich žiadateľa k správnemu uplatneniu princípu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v rámci predkladaného projektu: Sú 
konkrétne znevýhodnené skupiny cieľovou skupinou celého projektu – t.j. účastníkmi a účastníčkami konkrétnych z jeho aktivít, 
resp. užívateľmi jednotlivých služieb alebo výsledkov projektu? Sú znevýhodnené skupiny zapojené do projektu s cieľom 
dosiahnutia ich aktívnej participácie – inými slovami sú vnímaní iba v rovine pasívnych príjemcov pomoci, alebo projekt 
predpokladá ich širšie a aktívnejšie zapojenie do tvorby, realizácie a vyhodnotenia projektu? Predpokladá projekt mapovanie 
špecifických potrieb skupín, ktoré čelia znevýhodneniam alebo diskriminácii s cieľom prispieť k prekonávaniu znevýhodnenia? 
Je projekt spracovaný s ohľadom na špecifické potreby znevýhodnených skupín, tak, aby ich nerovné východiskové pozície 
neprispievali k nerovnostiam pri využívaní „rovnakých šancí a príležitostí“? Zahŕňa projekt doplnkové služby pre znevýhodnené 
cieľové skupiny, ktorých zámerom je zlepšiť prístup k využívaniu projektových aktivít a služieb (napr. zabezpečenie dopravy, 
úhrada  cestovných a iných možných výdavkov, služby starostlivosti o deti a iných členov rodiny, asistenčné služby, tlmočnícke 
služby)? Zameriava sa projekt na odstraňovanie bariér, ktoré by znevýhodneným skupinám bránili vo využívaní verejných 
zdrojov a služieb? Sú ponúkané služby skutočne dostupné pre znevýhodnené cieľové skupiny? Vníma projekt dostupnosť s 
ohľadom na viaceré možné bariéry, ako napr. fyzická (vzdialenosť, bariéry) dostupnosť, finančná dostupnosť, informačná 
dostupnosť, dostupnosť s ohľadom na rôzne životné situácie (predsudky voči klientom/klientkam, časové možnosti 
klienta/klientky)?“  
160 Poradenské príručky zamerané na uplatňovanie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch 
v programovom období 2007-2013. Dostupné na http://www.gender.gov.sk/?page_id=161  

http://www.gender.gov.sk/?page_id=161
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7.2. Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky výziev s hľadiska zdravotného 
postihnutia  
 
V tejto kapitole sumarizujeme analýzu výziev z hľadiska podpory rovnosti príležitostí 
s ohľadom na aspekt zdravotného postihnutia (ďalej len ZP). V prvom rade sa 
pozrieme na prepojenia medzi zameraním výzvy a podporou rovnosti príležitostí z 
hľadiska zdravotného postihnutia, ako aj explicitné prepojenie priamo so súvisiacimi 
cieľmi HP RP vzťahujúcimi sa k tomuto hľadisku. Prítomnosť takéhoto prepojenia 
posilňuje integráciu HP RP priamo na úrovni výzvy – t. j. podporuje prierezové 
uplatňovanie tohto princípu pri napĺňaní vízie jednotlivých OP. Ďalej preskúmame 
zohľadnenie tohto hľadiska v rámci oprávnených cieľových skupín, ale aj pri 
uvádzaní ponuky MU k HP RP. Tiež preskúmame, či sa toto hľadisko integrovalo 
explicitne aj do hodnotiaceho kritéria pre HP RP a na záver doplníme obraz podpory 
HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia cez doplňujúcu obsahovú podporu v rámci 
dokumentácie výzvy, ktorá by mala byť nápomocná žiadateľom pri príprave 
projektov.  
 
 

7.2.1. Previazanosť výziev s problematikou rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia 
 
Iba 6 výziev priamo reflektovalo podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia v zameraní výzvy a ďalšie dve toto hľadisko indikovali okrajovo. Celkovo 
tak priamo alebo okrajovo hľadisko ZP indikovalo explicitne iba 16 % analyzovaných 
výziev, pričom tieto výzvy boli identifikované iba v OP ZaSI a OP V.  
Necelé dve tretiny výziev (62 %, resp. 31 výziev) sme vyhodnotili ako výzvy 
potenciálne prispievajúce k podpore RP z hľadiska ZP, avšak tieto výzvy hľadisko ZP 
explicitne nereflektovali.  
Pätina výziev nebola k tomuto hľadisku relevantná vzhľadom na to, že riešili 
problematiku, v ktorej previazanosť na podporu RP z hľadiska ZP nebolo možné 
identifikovať. Väčšinu z nich tvorili výzvy z OP VaV. Vo všeobecnosti tento OP 
neindikoval takmer žiadnu relevanciu pre hľadisko zdravotného postihnutia. Pre 
budúce programovanie v tejto oblasti pomoci by vzhľadom na potrebu uplatňovať RP 
ako prierezový princíp bolo vhodné zvážiť posilnenie tejto témy pri nastavovaní 
príslušného programu, resp. špecifikácie samotných výziev.  
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Tabuľka č. VII. 4 Potenciál analyzovaných výziev pre podporu rovnosti 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  
Prepojenie výzvy s rovnosťou 
príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia  

Spolu 
 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

ÁNO, výzva je priamo zameraná na 
podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
ZP 

6  1  5   

ČIASTOČNE161 - výzva zahŕňa hľadisko ZP 
okrajovo 2  2     
Nie, výzva zameranie na ZP nereflektuje, ale 
má potenciál riešiť problém alebo tému, 
ktorá je z hľadiska ZP relevantná  

31 1 9 2 7 4 8 

Výzva nie je relevantná pre hľadisko ZP 
(nerieši problém relevantný z hľadiska ZP) 11 9     2 

Spolu 50 10 12 2 12 4 10 
Otázka: Indikuje zameranie výzvy priamu relevanciu k rovnosti príležitostí z hľadiska ZP? (zameranie sa 
posudzuje cez ciele, resp. rámcovú aktivitu a podaktivity) 

 

7.2.2. Previazanosť výziev na ciele HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
Okrem prepojenia na tému rovnosti príležitosti z hľadiska ZP sme sledovali aj 
explicitné prepojenie na konkrétne ciele HP RP súvisiace s touto témou. Prepojenie 
na konkrétne ciele HP RP vo výzve v prvom rade pomáha žiadateľským subjektom 
identifikovať možné aspekty HP RP, ktoré by v projekte mohli zohľadniť a v druhom 
rade dáva signál o tom, že SORO/RO kladie dôraz na význam HP RP ako takej.  Tu 
sa ukázalo, že v mnohých výzvach celkom absentovalo prepojenie na konkrétne 
ciele HP RP, t. j. neobjavilo sa ani v časti venovanej povinnostiam žiadateľských 
subjektov napĺňať jednotlivé HP, resp. HP RP. Presnejšie viac ako polovica 
analyzovaných výziev (28 výziev, resp. 56 %) neuvádza vôbec žiadne 
prepojenie na ciele HP RP v zmysle SKI HP RP. Iba 5 z týchto výziev sme 
vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko ZP, t. j. uvádzanie cieľov pre ZP aspekt by 
v ich prípade ani nebolo relevantné. Podstatou zistenia však ostáva skutočnosť, že 
tieto výzvy neuvádzajú prepojenie ani na žiadne iné ciele, teda ani z iných hľadísk.   
Z ostatných, t. j. 22 výziev, ktoré ciele HP RP uvádzali, celkovo 15 výziev (30 % zo 
všetkých výziev) uviedlo aj prepojenie na ciele súvisiace priamo s podporou 
osôb so ZP. V ostatných 7 prípadoch sa uvádzali iné ciele HP RP, nie však so 
zameraním na zdravotné postihnutie, pričom 6 z týchto výziev sme vyhodnotili ako 
nerelevantné pre hľadisko ZP, čiže neuvádzanie cieľov v tomto smere je v poriadku.  
 

                                                 
161 V jednom prípade výzva zahŕňa aj zameranie na osoby so ZP, ktoré sú však zahrnuté iba okrajovo, nie ako hlavná cieľová 
skupina). V druhom prípade zahŕňa výzva hľadisko ZP nepriamo – zameriava sa na podporu služieb v oblasti sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti napr. pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby. 
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Tabuľka č. VII. 5 Uvádzanie cieľov HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
podľa operačných programov 

Uvádzanie cieľov HP RP z hľadiska ZP  
(ciele 2.1 až 2.3) SPOLU 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP
V 

O
PZ 

ROP 
 

Áno, výzva uvádza aspoň jeden cieľ 
z cieľov HP RP 2.1 až 2.3 15 

 
5 1 6 3  

Nie, výzva však uvádza iné ciele HP RP, 
nie však z hľadiska ZP. 7 (6 n/a *) 6 1  

  
 

Výzva nešpecifikuje prepojenie na žiadne 
ciele  HP RP  28 (5 n/a*) 4 6 1 6 1 10 

SPOLU 50 10 12 2 12 4 10 
Otázka: Ktoré ciele HP RP sú uvedené vo výzve podľa SKI HP RP? (analýza cieľov 2.1 až 2.3) 
Poznámka: (… n/a*) indikuje počet výziev v danej kategórii, ktoré sme vzhľadom na ich zameranie (ciele a 
rámcové aktivity) vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko ZP.  
 
V spomínaných 15 výzvach, ktoré uvádzali explicitné prepojenie na ciele 
súvisiace priamo s podporou osôb so ZP, sa v tretine prípadov výzvy prepojili na 
viac ako 1 cieľ, avšak išlo maximálne o 2 alebo 3 z celkovo 5 cieľov HP RP 
vzťahujúcich sa k hľadisku ZP. Tretina sa prepojila iba na 1 vybraný cieľ vo vzťahu 
k tomuto hľadisku. Rozloženie najčastejšie uvádzaných cieľov uvádza nasledovná 
tabuľka. Ako je zrejmé, najčastejšie sa výzvy prepojili na cieľ 2.2 b) Zvýšenie 
dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám (10 z 15).  
 
Tabuľka č. VII. 6 Prehľad cieľov HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
uvádzaných vo výzvach 

Uvádzané ciele HP RP so zameraním na RP z hľadiska zdravotného postihnutia  Počet 
výziev 

Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím 4 
Cieľ 2.2a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. 

4 

Cieľ 2.2b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám 10 
Ciele 2.3a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska 
ich integrácie medzi zdravú populáciu 

5 

Ciele 2.3b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania   6 
Otázka: Ktoré ciele HP RP sú uvedené vo výzve podľa SKI HP RP? (analýza cieľov 2.1 až 2.3) 
 
Potenciál prispievať k cieľom HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia sa však 
podľa našej analýzy javil ako nie celkom naplnený. Ak už výzvy ciele HP RP 
špecifikovali, v prípade hľadiska ZP boli zvyčajne uvádzané aj všetky relevantné ciele 
- celkovo 9 z 15 výziev uviedlo všetky relevantné ciele z tohto hľadiska. Na druhej 
strane pre viac ako polovicu analyzovaných výziev (26 z 50) sa ukázalo, že v ich 
prípade by bolo možné posilniť prepojenie na ciele HP RP z hľadiska ZP (t.j. 
buď uviesť doplňujúce ciele alebo uviesť ciele ako také, keďže neboli uvedené 
vôbec). Nasledujúca tabuľka ukazuje, že potenciál bol vysoký najmä pre cieľ 2.2a) 
Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
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vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov (17 
výziev), ako aj cieľ 2.2b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k 
informačným službám (16 výziev), či cieľ 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám 
zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populáciu (7 
výziev). 
 
Tabuľka č. VII. 7 Prehľad chýbajúcich cieľov HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia  

Chýbajúce ciele HP RP so zameraním na RP z hľadiska zdravotného postihnutia  Počet 
výziev 

Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím 4 
Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. 17 
Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám 16 
Ciele 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z 
hľadiska ich integrácie medzi zdravú populáciu  7 
Ciele 2.3 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania   4 

Otázka: Ktoré relevantné ciele HP RP chýbajú vo výzve podľa Vás? Chýbajúce ciele vzhľadom na zameranie 
výzvy a relevanciu k pretrvávajúcim nerovnostiam (analýza cieľov 2.1 až 2.3) 
 
V prípade niekoľkých výziev uvedenie cieľov HP RP so zameraním na HP RP 
z hľadiska zdravotného postihnutia absentovalo napriek tomu, že výzvy dokonca 
priamo indikovali podľa svojho zamerania (cieľov a oprávnených aktivít) 
zohľadňovanie rovnosti príležitostí z hľadiska ZP. Dva vybrané príklady uvádzame 
nižšie.  
 
Príklady vysoko relevantných, avšak nešpecifikovaných cieľov HP RP so  
zameraním na zdravotné postihnutie vo vybraných výzvach 
 
OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04 
Táto výzva uvádza v rámci rámcovej aktivity 2.2.2: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane 
projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín medzi inými aj nasledovné Podaktivity: 

• podpora inovatívnych foriem chráneného zamestnávania v závislom pracovnom vzťahu a 
prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti pre osoby z cieľovej 
skupiny, ktoré sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktoré odstránia doterajšie bariéry 
súvisiace s dodatočnými nákladmi chránených pracovísk; 

• doprava zamestnancov – občanov so zdravotným postihnutím, značne znevýhodnených 
pracovníkov na miesto výkonu práce a späť prostriedkami hromadnej dopravy osôb, ak je to 
odôvodnené a schválené ako oprávnená aktivita v rámci schváleného projektu a tieto výdavky 
sú priamym dôsledkom zamestnávania týchto osôb z cieľových skupín. 

V prípade tejto výzvy nebolo uvedené žiadne prepojenie na ciele HP RP. S ohľadom na hľadisko ZP 
by sa žiadalo uviesť na cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným 
postihnutím 
 
OPV-2009/3.2/01-SORO  
Cieľom opatrenia 3.2, ktorého sa výzva týka, je „zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými 
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vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a 
prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva“.   
Podľa dokumentácie výzvy špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú: 1. Podporovať 
sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k 
formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce; 2. Ďalej vzdelávať osoby 
s osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti. 
 
Dokumentácia ďalej rozvádza rámcové a oprávnené aktivity pre danú výzvu  

• Rámcová aktivita 3.2.1: Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k 
vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl.  

• Rámcová aktivita 3.2.3: Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami.  
Rámcová aktivita 3.2.4: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v 
oblasti integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti. 

Oprávnenými aktivitami, ktoré výzva uvádza, sú napr.  
• inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej strednej škole 

podporujúcich kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických 
zamestnancov špeciálnej strednej školy s využitím nových učebných materiálov v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu a uľahčujúcich prístup osôb zdravotne znevýhodnených k 
vzdelávaniu na strednej škole;   

• inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených 
žiakov špeciálnej strednej školy v priamej nadväznosti na ostatné aktivity projektu, pričom 
didaktické prostriedky môžu byť použité len na účely projektu 

• tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených;  
• inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie osôb zdravotne 

znevýhodnených v priamej nadväznosti na ostatné aktivity projektu, pričom didaktické 
prostriedky môžu byť použité len na účely projektu 

 • tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb, ktoré pracujú s osobami zdravotne 
znevýhodnenými. 

Dokumentácia zároveň dopĺňa: Aktivity projektov výzvy sú zamerané na inováciu metód a foriem 
výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej strednej škole s cieľom podporiť kľúčové kompetencie 
zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov špeciálnej strednej školy s 
využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov a uľahčiť tak prístup osôb zdravotne 
znevýhodnených k vzdelávaniu na strednej škole. Ďalšie aktivity projektov môžu byť zamerané na 
tvorbu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených a osôb 
pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti s využitím inovácie didaktických prostriedkov 
rozvíjajúcich kľúčové kompetencie uvedených osôb.  
 
V prípade tejto výzvy nebolo uvedené žiadne prepojenie na ciele HP RP. S ohľadom na hľadisko ZP 
by sa žiadalo uviesť prepojenie na nasledovné ciele:  

• Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím  
Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám 
Ciele 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich 
integrácie medzi zdravú populáciu  
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7.2.3. Cieľové skupiny z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
Ďalšou z možností, ako môže SORO/RO zdôrazniť aspekt rovnosti príležitostí 
v rámci výzvy, je explicitné pomenovanie relevantných znevýhodnených skupín v 
rámci oprávnených cieľových skupín pre pripravované projekty. Zatiaľ čo v mnohých 
výzvach sa objavili znevýhodnené skupiny medzi oprávnenými cieľovými skupinami, 
z hľadiska zdravotného postihnutia sa špecifické cieľové skupiny vyskytovali iba v 12 
výzvach, pričom iba v 1 prípade sa výzva priamo zameriavala na túto cieľovú 
skupinu. V ďalších 11 výzvach sa uvádzali osoby so ZP ako súčasť širšieho spektra 
cieľových skupín.  
 
Tabuľka č. VII. 8 Prehľad oprávnených cieľových skupín špecifikovaných vo 
výzvach z hľadiska zdravotného postihnutia  
Uvádzanie cieľových skupín z hľadiska 
zdravotného postihnutia SPOLU 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

Výzva je výlučne zameraná na cieľové 
skupiny zadefinované  s ohľadom na ZP 1   1    
Výzva uvádza osoby so ZP ako súčasť 
širšieho spektra cieľových skupín 11  7  4   
Nie, výzva cieľové skupiny z hľadiska ZP 
neuvádza 27 1 5 2 7 4 8 
Nie je relevantné, výzva nie je relevantná 
pre podporu RP z hľadiska ZP 11 9     2 

SPOLU 50 10 12 2 12 4 10 
Otázky: Uvádzajú sa vo výzve cieľové skupiny špecifikované z hľadiska ZP? Ktoré cieľové skupiny sa uvádzajú z 
hľadiska  zdravotného postihnutia? 
 
Spomedzi znevýhodnených skupín s ohľadom na zdravotné postihnutie, ktoré výzvy 
explicitne medzi oprávnené cieľové skupiny zaradili, sa najčastejšie objavovali: ľudia, 
resp. občania so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím, vrát. 
osôb, ktoré sa mali zamestnať na vytvorených pracovných miestach (6 výziev), 
občania s nepriaznivým zdravotným stavom, resp. osoby zdravotne znevýhodnené (6 
výziev), žiaci špeciálnych základných alebo stredných škôl, resp. zdravotne 
znevýhodnení žiaci špeciálnej strednej/základnej školy (7 výziev – z toho 4 uviedli 
študentov SŠ a 2 žiakov ZŠ, a jedna výzva uviedla kombináciu žiakov aj 
študentov)162. V 4 výzvach sa uvádzali aj pedagogickí zamestnanci špeciálnej 
základnej, resp. strednej školy, vrát. asistentov učiteľa pôsobiaci na špeciálnej 
strednej škole (z toho 3 výzvy sa viazali na SŠ a jedna na ZŠ). Jednorazovo sa 
objavili aj príbuzné kategórie ako „seniori, starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc,“  
„pracovníci zariadení sociálnej starostlivosti, vrátane komunitných centier“ a nakoniec 

                                                 
162 V dvoch prípadoch výzva zahrnula dokonca kombináciu hľadiska ZP s etnicitou: a) žiaci  špeciálnych škôl pochádzajúci 
z MRK, b) žiaci a študenti so zdravotným postihnutím a s ťažkosťami pri učení pochádzajúci z MRK. 
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aj „osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do 
spoločnosti.“163  
 

7.2.4. Merateľné ukazovatele HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
Vzhľadom na to, že pre žiadateľské subjekty bolo povinnosťou vyjadriť sa k podpore 
všetkých horizontálnych priorít, vrátane HP RP, v dokumentácii výzvy sme sledovali 
aj podporu HP RP cez prítomnosť adekvátnych merateľných ukazovateľov na 
sledovanie prínosu k HP RP. Ukázalo sa, že väčšina výziev nejaké ukazovatele 
sledujúce prínos k HP RP do výzvy, resp. jej príloh zaradila. Našli sa však aj výzvy, 
ktoré relevantné indikátory na podporu HP RP nezaradili.164 
 
Celkovo 23 výziev špecifikovalo medzi merateľnými ukazovateľmi HP RP aj MU z 
hľadiska ZP. Keď si odmyslíme 11 výziev, ktoré neboli relevantné pre podporu HP 
RP z hľadiska ZP, tak výzvy, ktoré MU z hľadiska ZP uvádzali, tvorili 58 % z tých, pre 
ktoré to bolo relevantné. Vo väčšine prípadov boli MU z hľadiska ZP súčasťou širšej 
ponuky MU k HP RP (19 z 23). V prípade 4 výziev (1 z OP VaV a 3 z ROP) sa MU 
k HP RP obmedzovali iba na hľadisko zdravotného postihnutia, presnejšie zamerali 
sa na debarierizáciu vo fyzickom prostredí.  
 
Tabuľka č. VII. 9 Uvádzanie merateľných ukazovateľov HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia podľa operačných programov 
Uvádzanie merateľných ukazovateľov 
HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia SPOLU 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

Výzva uvádza MU HP RP z hľadiska ZP 
ako súčasť širšej ponuky MU 19  3 2 6 4 4 
Všetky MU HP RP, ktoré výzva uvádza, sú 
zamerané na RP z hľadiska ZP  4 1     3 
Nie, MU z hľadiska ZP neboli uvedené 14  7  4  1 
Neboli uvedené relevantné HP RP 
indikátory 4  2  2   
Výzva nie je relevantná pre podporu RP z 
hľadiska ZP 11 9     2 

SPOLU 50 10 12 2 12 4 10 
Otázka: „Zahŕňajú merateľné ukazovatele HP RP ukazovatele zamerané na aspekty zdravotného 
postihnutia?“  
                                                 
163 V tomto prípade výzva špecifikovala, že „medzi osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do 
spoločnosti patria: rodičia, lektori, zamestnanci štátnej správy a samosprávy pracujúci s osobami s osobitými vzdelávacími 
potrebami, pracovníci zariadení sociálnej starostlivosti, pracovníci špeciálnych výchovných zariadení a školských zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie v zmysle výzvy.“ 
164 Dve výzvy neuvádzali žiadne MU k HP RP. Išlo o ROP, v prípade týchto výziev (ROP-5.1-2009/01 a ROP-5.1-2012/01) je 
však nutné konštatovať, že ukazovatele HP RP nie sú pre prioritnú os 5 v prílohe č.4 SKI HP RP stanovené.  
Patria sem však aj viaceré výzvy, ktoré síce MU uvádzali, ale neboli relevantné, pretože v prípade týchto výziev sme 
identifikovali MU, ktoré nekorešpondovali so SKI HP RP platným v čase vyhlásenia výzvy. Tieto MU nemohli byť v projektoch 
prakticky uplatnené, keďže ani v ITMS nemohli byť uvedené. Išlo napr. o výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO alebo OPV-
2008/4.1/02-SORO, OPV 2008/2.2/03 a OPV 2008/2.2/02. V rámci OP ZaSI sme tento problém identifikovali v dvoch výzvach: 
OP ZaSI FSR – 2008/2.1/01 OP ZaSI-FSR–2008/2.1/02.   
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Ak sme v predošlej časti uviedli, že iba 12 výziev zaradilo medzi oprávnené cieľové 
skupiny osoby so ZP, tak iba 3 z týchto výziev zároveň uvádzali v dokumentácii 
možnosť sledovať explicitne pomenovaný merateľný ukazovateľ HP RP so 
zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia. Na druhej strane, ostatných 20 
výziev z 23, ktoré MU HP RP z hľadiska ZP zaradilo do ponuky, žiadnu cieľovú 
skupinu z hľadiska zdravotného postihnutia v rámci oprávnených skupín explicitne 
neuvádzalo, a mnohé z nich ani v zameraní výzvy neuvádzali explicitné prepojenie 
na rovnosť príležitostí z hľadiska ZP. Inými slovami, táto skutočnosť naznačuje, že 
dokumentácia výziev je do značnej miery poznačená nekonzistentnou podporou HP 
RP z hľadiska ZP, t. j. v jednej dimenzii toto hľadisko výzva zohľadnila, zatiaľ čo 
v inej ho výzva zanedbala. Ak výzva cieľové skupiny z hľadiska ZP uvádzala, mali 
byť zaradené aj relevantné MU k HP RP. Na druhej strane, ak výzva medzi možné 
MU k HP RP zaradila aj MU z hľadiska ZP, očakávalo by sa, že hľadisko ZP bude 
zohľadnené v oprávnených aktivitách, teda explicitnom zameraní výzvy alebo medzi 
cieľovými skupinami.  
 
Frekvenciu výskytu jednotlivých MU prináša nasledovná tabuľka, ktorú sme rozčlenili 
podľa OP. Výskyt MU je determinovaný počtom výziev analyzovaných v rámci 
jednotlivých OP, keďže MU sú špecificky previazané priamo na príslušné OP. Iba v 
prípade OP V a OP ZaSI sa čiastočne jeden MU prekrýval (viď nižšie). Analýza 
ukázala, že pre každý analyzovaný OP sa vo výzvach objavil aspoň jeden MU pre 
hľadisko ZP, hoci, ako sme uviedli v predošlej tabuľke, nie všetky výzvy takéto MU 
uvádzali. V celkovom súčte sa ako najčastejší javí indikátor „Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“ (8 
výziev), ktorý však použili dva OP (OP V a OP ZaSI). Druhým najčastejším je 
„Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu,“ ktorý využíval ROP (7 výziev).  
 
Tabuľka č. VII. 10 Merateľné ukazovatele HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia uvedené vo výzvach 
Merateľné ukazovatele HP RP so zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia  
(v členení podľa operačných programov) 

Počet 
výziev 

OP ZaSI a OP V  (spolu 12 a 12 výziev)  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne 
postihnuté osoby  (3 OP ZaSI a 3 OP V)  

8 

OP Vzdelávanie  (spolu 12 výziev)  
počet podporených programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí165  6 
Regionálny OP (spolu 10 výziev. Pozn.: 2 výzvy nebolo pre ZP relevantných)  
Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu 7 
Počet debarierizovaných zariadení 5 

                                                 
165 V jednej výzve sa uvádza aj metodická poznámka na vykazovanie tohto ukazovateľa “Počet podporených programov 
vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí – ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu vzdelávacích programov, ktoré 
zahŕňajú informácie o problematike rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a/alebo rodovej rovnosti, podporujú vzdelávanie žien a 
mužov v oblastiach, v ktorých majú nízke zastúpenie, poskytujú rodovo nestereotypné profesijné modely pri vzdelávaní, sú 
dostupné zdravotne postihnutým osobám atď.“ 
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Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu 5 
OP Zdravotníctvo (spolu 4 výzvy)  
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami166 

4 

OP Informatizácia spoločnosti (spolu 2 výzvy)  
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 
znevýhodnené skupiny167  

2 

OP Výskum a vývoj (spolu 10 výziev, pozn.: 9 výziev nebolo pre ZP relevantných)  
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu 

1 

Otázka: Ktoré konkrétne MU HP RP sú zamerané na hľadisko ZP? 
 
V prípade 22 výziev sme však zároveň identifikovali vzhľadom na zameranie výzvy, 
resp. s ohľadom na uvádzané cieľové skupiny aj potrebu doplniť relevantné MU pre 
HP RP z hľadiska ZP. Patrí sem 8 výziev z OP V, 10 výziev z OP ZaSI a 5 výziev z 
ROP. Najčastejšie sme ako absentujúci a pritom vhodný MU identifikovali ukazovateľ 
“Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – 
zdravotne postihnuté osoby,“ ktorý chýbal až v 13 výzvach OP V a  OP ZaSI. 
Naviac sme v OP V a OP ZaSI sme ako chýbajúce indikátory identifikovali  

• počet podporených programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti 
príležitostí (2 výzvy z OP V) 

• počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu (2 výzvy z OP ZaSI) 

• počet žiakov s osobitými vzdelávacími potrebami zapojených do programov 
vzdelávania (2 výzvy z OP V) 

 
V prípade 5 výziev ROP sme identifikovali MU, ktoré chýbali, resp. neboli celkom 
v súlade s platným SKI HP RP (4 z 5 výziev). Na miesto MU “Počet 
debarierizovaných zariadení” a “Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu” 
mali byť v prípade týchto výziev uvedené nasledovné MU:  

• počet debarierizovaných zariadení sociálnej infraštruktúry (3 výzvy) 
• hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení vzdelávacej 

infraštruktúry (3 výzvy) 
• počet debarierizovaných zariadení vzdelávacej infraštruktúry (1 výzva) 

                                                 
166 Uvádza sa aj metodická poznámka v podobe praktického príkladu na naplánovanie, resp. sledovanie tohto MU: 
„Východisková hodnota ukazovateľa je 0. Ako plánovaný počet uvádzajte súčet opatrení zameraných na zlepšenie 
bezbariérového prístupu, bezpečného prístupu a ostatných opatrení na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami. Príklad:  

- vybudovanie bezbariérového prístupu = 1 opatrenie, 
- prispôsobenie sociálnych zariadení pre využívanie znevýhodnenými skupinami = 1  opatrenie, 
- informačné a navádzacie tabule pre znevýhodnené skupiny = 1 opatrenie 

Východisková hodnota ukazovateľa je vždy 0. 
Plánovaná hodnota ukazovateľa je v tomto prípade  3 (jedná sa o 3 opatrenia).  
Poznámka: V prípade, že je realizovaných viac aktivít v jednej oblasti, uvádzajte ich len ako jedno opatrenie (napríklad 
inštaláciu 3 informačných a navádzacích tabúľ uvádzajte len ako 1 opatrenie a pod.)“ 
167  Uvádza sa aj metodická poznámka na vykazovanie tohto ukazovateľa: “Súčet jednotlivých elektronických služieb 
zavedených povinnou osobou (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonoch) v dôsledku realizácie projektu, a ktoré sú užívateľsky prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a 
ďalšie znevýhodnené skupiny, napr. osoby s obmedzenou mobilitou, starší ľudia, nezamestnaní a s nízkym vzdelaním)“ 
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• počet debarierizovaných zariadení záchranárskej infraštruktúry (1 výzva) 
• hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení záchranárskej 

infraštruktúry (1 výzva) 
• hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení sociálnej 

infraštruktúry (1 výzva)  
 
 

7.2.5. Hodnotiace kritériá HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
V úvodnej časti siedmej kapitoly (kapitola 7.1.2) sme uviedli celkovú analýzu toho, 
ako SORO/RO podporilo kritérium HP RP v rámci analyzovaných výziev bodovým 
ohodnotením, resp. akou formou bolo uplatňované. Dominovalo špecifické kritérium 
pre HP RP, pričom však vo väčšine z týchto prípadov (22 zo 43 výziev s osobitným 
HP RP kritériom) mohli projekty za HP RP kritérium získať maximálne 2 body.  
 
V analýze hľadiska zdravotného postihnutia sme sa pozreli na to, či sa toto hľadisko 
v rámci formulácií kritéria k HP RP objavilo. Ukázalo sa, že okrajovo bolo spomenuté 
v dvoch operačných programoch. V rámci OP Zdravotníctvo sa pri inštrukcii na 
hodnotenie kritéria v rámci najvyššieho bodového hodnotenia indikuje, že 
navrhovaný projekt by mal ponúkať “Stavebno-technické riešenie (ktoré) je nad 
rámec legislatívy SR a EÚ v príslušnej oblasti.“ V Regionálnom OP sa uvádza, že HP 
RP kritérium hodnotí, či projektový zámer prispieva k plneniu cieľov horizontálnej 
priority Rovnosť príležitostí – pričom v niektorých výzvach sa uvádza aj konkrétny 
príklad na podporu HP RP: a to buď a) bezbariérovosť objektu/objektov alebo b) 
napríklad odstránením stavebných bariér pre hendikepované a imobilné osoby. 
Celkovo 11 výziev čiastočne špecifikuje aspekty podpory rovnosti príležitostí 
z hľadiska zdravotného postihnutia v rámci hodnotiaceho kritéria pre prínos k HP RP, 
pričom tieto aspekty sa obmedzujú na bezbariérovosť vo fyzickom prostredí.  
 

Príklady zohľadnenia hľadiska zdravotného postihnutia v rámci 
hodnotiaceho kritéria pre prínos k HP RP 

 
OP Zdravotníctvo  
Kritérium HP RP: Podpora nediskriminácie a rovnosti príležitostí  
Inštrukcia k hodnoteniu kritéria:  
Nedostatočná: Projekt nemá vplyv na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a 
predchádzania diskriminácie a zároveň neprispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí.  0 
Primeraná: Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzania 
diskriminácie a zároveň je v súlade s legislatívnou SR a EÚ v príslušnej oblasti.  2 
Veľmi dobrá: Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzaniu 
diskriminácie. Stavebno-technické riešenie je nad rámec legislatívy SR a EÚ v príslušnej 
oblasti.  4 
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Regionálny operačný program  
Kritérium HP RP: Príspevok projektu k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí  
Kritérium hodnotí, či projektový zámer prispieva k plneniu cieľov horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí – príklad na podporu HP RP: 

• (bezbariérovosť objektu/objektov) 
• (napríklad odstránením stavebných bariér pre hendikepované a imobilné osoby). 

 
 
Na druhej strane, vo všetkých týchto výzvach sa iné aspekty HP RP nešpecifikujú 
(napr. pohlavie/rod či vek). Inými slovami, hoci prínos k hľadisku ZP je integrovaný, 
súčasná neprítomnosť iných aspektov RP indikuje skôr limitované chápanie prínosu 
k HP RP v týchto operačných programoch – redukujúc ho práve na hľadisko 
bezbariérovosti vo fyzickom prostredí.  
 

7.2.6. Obsahová podpora HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
Ako sme už v úvode (viď podkapitola 7.1.3) naznačili, všetky výzvy obsahovali 
minimálny štandard na podporu implementácie princípu HP RP, t. j. upozorňovali na 
potrebu objasniť prínos k HP RP a poskytli základné inštrukcie (ako napr. nutnosť v 
prípade pozitívneho prínosu uviesť plánované hodnoty aj pre príslušné MU k HP 
atď.). Väčšina výziev zároveň poskytla aj základné definície – či už princípu RP, HP 
RP ako takej alebo zásady rovnakého zaobchádzania. Zároveň niektoré výzvy, skôr 
menšinový podiel z celého súboru, ponúkali aj doplňujúce všeobecné rámcové 
informácie, ako napr. limitovaný odkaz na legislatívne rámce (národné alebo EÚ – 
presnejšie čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006), prípadne odkazy na zdroje 
ďalších informácií (ako je SKI HP RP a Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti 
príležitostí ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovom 
období 2007-2013 z dielne MPSVR SR). V tejto časti sa bližšie pozrieme na 
špecifické hľadisko zdravotného postihnutia, a to akej obsahovej podpory sa mu vo 
výzvach dostalo.  
  
Základnú rámcovú podporu HP RP s ohľadom na hľadisko zdravotného 
postihnutia väčšina výziev (49 z 50) zabezpečila cez základné definície – inými 
slovami výzva uvádzala medzi inými aspektmi aj toto hľadisko v rámci základných 
definícií, či už išlo napr. o definíciu princípu RP, HP RP alebo zásady rovnakého 
zaobchádzania a prechádzania diskriminácii. Napr. definícia rovnosti príležitostí 
uvádza, že sa zameriava „na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k 
posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. 
prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. 
zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom 
je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, 
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politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych 
kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, 
sexuálna orientácia atď. a tak zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov.“ 
Definícia dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania uvádzala, že ide 
„zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez 
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo 
iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu.  
 
Špecifickú podporu HP RP s ohľadom na hľadisko zdravotného postihnutia 
formou konkrétnych informácií a inštrukcií sme identifikovali vo viac ako 
polovici výziev (31). Išlo o tieto formy špecifickej obsahovej podpory:  

• uvádzanie príkladov konkrétnych aktivít, resp. opatrení na podporu HP RP 
zahrňujúc aj príklady aktivít relevantné s ohľadom na rovnosť príležitostí z 
hľadiska zdravotného postihnutia (19 výziev, viď detaily nižšie) 

• navádzajúce inštrukcie na objasnenie prínosu k HP RP z hľadiska ZP (12 
výziev, viď detaily nižšie) 
  

Príklady konkrétnych aktivít, resp. opatrení na podporu HP RP s ohľadom na 
rovnosť príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia sme identifikovali celkovo 
v 19 výzvach, ktoré spadali do 4 OP. Tieto príklady sa zvyčajne uvádzali 
v príslušných častiach príručky pre žiadateľa, ktoré sa venovala povinnosti popísať  
prínos k HP RP. Išlo o nasledovnú ponuku príkladov: 
• 6 výziev v OP VaV uvádzalo s ohľadom na ZP tento krátky príklad:  

„zabezpečenie dostupnosti rekonštruovanej infraštruktúry pre zdravotne 
postihnuté osoby“. 

• V ROP ponúklo príklady konkrétnych aktivít s ohľadom na ZP celkovo 6 výziev, 
pričom 3 výzvy uvádzali širšie spektrum aktivít na podporu HP RP s ohľadom na 
hľadisko ZP, a to: „budovanie bezbariérových prístupov a zabezpečenie 
dostupnosti vzdelávacej, sociálnej, kultúrnej a ďalšej infraštruktúry pre zdravotne 
postihnuté osoby (telesné aj zmyslové postihnutia); cieľom intervencií je aj 
inklúzia detí s obmedzenou mobilitou najmä odstraňovaním stavebných bariér – 
na školách, v jedálňach, kultúrno-spoločenských priestorov“ a ďalšie 3 výzvy 
uvádzali o čosi stručnejšiu ponuku, presnejšie jeden krátky príklad: „úprava 
budovy na bezbariérovú“. 

• Najširšie spektrum príkladov aktivít s ohľadom na ZP v tomto ohľade ponúklo 5  
výziev v OP V: „podpora špecifických vzdelávacích aktivít  pre znevýhodnené 
skupiny napr. pre zdravotne postihnuté osoby, ..., vzdelávanie a tréningové 
materiály sú dostupné pre rôzne znevýhodnené skupiny na základe ich 
špecifických potrieb, napr. bezbariérový prístup pre telesne postihnuté osoby v 
tréningových miestnostiach, Braillovo písmo pre zrakovo postihnuté osoby, ..., 
zabezpečenie dopravy k miestu vzdelávania atď., tvorba diagnostických nástrojov 
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a nástrojov na integráciu zdravotne postihnutých osôb, súčasťou poskytovaného 
poradenstva je aj poradenstvo pre znevýhodnené skupiny ľudí so špecifickými 
potrebami.“ 

• Limitované návrhy konkrétnych opatrení, resp. aktivít v zmysle prínosu k cieľom 
HP RP ponúkali 2 výzvy v OP ZaSI: jedna z nich (realizovaná cez SORO FSR) 
uvádzala „poradenstvo a mentoring pre znevýhodnené skupiny ľudí (ženy, 
zdravotne postihnuté osoby, starší ľudia, absolventi a absolventky atď.)“ a druhá 
výzva (realizovaná cez SORO SIA) uvádzala ako príklad medzi inými aj 
„vytvorenie informačných služieb užívateľsky dostupných pre zdravotne 
postihnuté osoby a starších ľudí, ...a pod." 

 
Navádzajúce inštrukcie na objasnenie prínosu k HP RP z hľadiska ZP sme celkovo 
identifikovali v 12 výzvach v rámci 4 OP:  

• Navádzacie otázky pre vyhodnotenie prínosu k HP RP sa objavili v 5 výzvach 
OP Vzdelávanie. Išlo o štandardne sa opakujúci súbor viacerých príkladov, 
tzv. „pomocných otázok vedúcich žiadateľa k správnemu uplatneniu princípu 
rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v rámci predkladaného projektu“ ktoré 
okrem otázok navádzajúcich na bližšie popísanie zohľadnenia a aktívneho 
zapojenia znevýhodnených cieľových skupín do projektu zahŕňali aj 
špecifickejšie otázky priamo k aspektu dostupnosti, resp. odstraňovania bariér, 
napr.: „Zahŕňa projekt doplnkové služby pre znevýhodnené cieľové skupiny, 
ktorých zámerom je zlepšiť prístup k využívaniu projektových aktivít a služieb 
(napr. zabezpečenie dopravy, úhrada cestovných a iných možných výdavkov, 
služby starostlivosti o deti a iných členov rodiny, asistenčné služby, tlmočnícke 
služby)? Zameriava sa projekt na odstraňovanie bariér, ktoré by 
znevýhodneným skupinám bránili vo využívaní verejných zdrojov a služieb? 
Sú ponúkané služby skutočne dostupné pre znevýhodnené cieľové skupiny? 
Vníma projekt dostupnosť s ohľadom na viaceré možné bariéry ako napr. 
fyzická (vzdialenosť, bariéry) dostupnosť, finančná dostupnosť, informačná 
dostupnosť, dostupnosť s ohľadom na rôzne životné situácie (predsudky voči 
klientom/klientkam, časové možnosti klienta/klientky)?“ 

• 4 výzvy z OP Zdravotníctvo zahrnuli do inštrukcie pre vyplnenie prínosu k HP 
RP aj konkrétnu navádzaciu inštrukciu z hľadiska odstraňovania bariér pre 
osoby s obmedzenou mobilitou „Pri stavebných objektoch uveďte, akým 
spôsobom bude zabezpečený prístup a užívanie stavebných objektov pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Popíšte jednotlivé 
opatrenia.“ Jedna z týchto výziev podporu v tomto ohľade dopĺňa aj o potrebu 
podporiť ho konkrétnym MU k HP RP z hľadiska bezbariérovosti, v opačnom 
prípade by sa projekt nemal hlásiť k danej HP: „Vplyv na danú horizontálnu 
prioritu je sledovaný iba prostredníctvom ukazovateľov definovaných v pokyne 
„Projektové ukazovatele pre dopytovo orientované projekty“. Pokiaľ nie je pre 
projekt relevantný ukazovateľ výsledku „Počet opatrení na zlepšenie 
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bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít 
projektu znevýhodnenými skupinami, je potrebné zvoliť možnosť „nie“, pričom 
v opise projektu je možné popísať iný vplyv na danú oblasť.”   

• 2 výzvy z ROP obsahovali krátku inštrukciu v rámci formulára Opis projektu:  
presnejšie v časti 1.7 sa uvádza “Prispeje realizácia projektu k posilneniu 
aspektov rovnosti príležitostí (napr. odstránenie fyzických bariér, …)  

• 1 výzva z OP ZaSI hľadisko ZP spomína okrajovo, viac-menej nepriamo. 
Presnejšie v príručke žiadateľa sa uvádza v rámci popisu situácie, že žiadateľ 
je povinný urobiť "základnú (štatistickú) sociálnu mapu obyvateľov obce, ktorá 
zahŕňa viaceré typy zraniteľných rodín, ako napr. rodín s deťmi, v ktorých nikto 
nepracuje, rodín (alebo osamelých jednotlivcov), rodín, ktorých členom je 
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo zlým zdravotným stavom, 
osamelých seniorov a pod.“ 

 
Nakoniec sme identifikovali príklad jednej výzvy (v OP V), ktorá v rámci popisu 
oprávnených cieľových skupín v poznámke pod čiarou uvádza spresňujúcu definíciu 
osoby zdravotne znevýhodnenej „Osobou zdravotne znevýhodnenou je osoba so 
zdravotným postihnutím, chorá alebo zdravotne oslabená, s vývinovými poruchami 
alebo s poruchou správania. Osoba so zdravotným postihnutím je osoba s 
mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným 
postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím. Osoba 
chorá alebo zdravotne oslabená je osoba s ochorením, ktoré je dlhodobého 
charakteru. Osobou s vývinovými poruchami je osoba s poruchou aktivity a 
pozornosti, s vývinovou poruchou učenia. Osobou s poruchou správania je osoba s 
narušením funkcií v emocionálnej alebo sociálnej oblasti.” 
 

7.3. Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky výziev z hľadiska veku  
 
V tejto podkapitole prinášame súhrn analýzy výziev s ohľadom na podporu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku. Preskúmame prepojenie medzi základným zameraním 
výzvy, (ciele a oprávnené aktivity) a podporou rovnosti príležitostí z hľadiska veku, 
ako aj explicitné prepojenie na ciele HP RP vzťahujúce sa k tomuto hľadisku. 
Prepojenia v týchto ohľadoch by indikovali integráciu HP RP z hľadiska veku priamo 
na úrovni výzvy – t. j. prierezové uplatňovanie tohto princípu pri implementácii OP 
cez vyhlásené výzvy. Následne sa pozrieme na zohľadnenie RP z hľadiska veku 
v rámci oprávnených cieľových skupín a pri ponuke ukazovateľov mapujúcich prínos 
k HP RP, z ktorých si žiadatelia musia vyberať, ak prínos k príslušnej HP RP 
deklarujú. Pozrieme sa aj na to, ako a či vôbec bolo hľadisko veku zohľadnené v 
rámci hodnotiaceho kritéria pre HP RP. Nakoniec popíšeme, akú obsahovú podporu 
ponúkla dokumentácia výziev k hľadisku veku, tak, aby pomohla žiadateľským 
subjektom pri zohľadnení tohto aspektu rovnosti príležitostí pri príprave projektov.  
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7.3.1. Previazanosť výziev s problematikou rovnosti príležitostí z hľadiska veku  
 
Priama previazanosť základného zamerania výziev s podporou rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku bola identifikovaná v 10 výzvach a ďalšie 4 výzvy prepojenie na toto 
hľadisko v zameraní výzvy (ciele a oprávnené aktivity) indikovali čiastočne, resp. 
nepriamo. Celkovo tak priamo, čiastočne alebo nepriamo hľadisko veku 
zohľadnilo v základnom zameraní 14 výziev, čo predstavuje 28 % zo všetkých 
výziev. Žiaľ, takéto výzvy sme identifikovali iba v troch OP – najviac ich bolo z OP V 
(9 výziev s priamym prepojením), 4 výzvy boli z OP ZaSI (1 s priamym a 3 z 
čiastočným, nepriamym prepojením), a nakoniec 1 výzva z ROP. V menej ako 
polovici prípadov (44 % – 22 výziev) sme výzvy vyhodnotili ako potenciálne 
prispievajúce k podpore RP z hľadiska veku, avšak tieto výzvy toto hľadisko 
explicitne nereflektovali. Viac ako pätinu výziev (28 %, čiže 14 výziev) sme 
vyhodnotili ako nerelevantné k hľadisku veku. Tieto výzvy riešili problematiku, v ktorej 
previazanosť na podporu RP z hľadiska veku nebolo možné identifikovať. Väčšinu 
z nich tvorili výzvy vyhlásené v OP VaV, v ktorom takto “nerelevantné” výzvy 
dominovali (9 z 11 výziev). Pre budúce programové obdobie by bolo vhodné zvážiť 
posilnenie tejto témy v tejto tematickej oblasti, vzhľadom na to, že rovnosť príležitostí 
by sa mala uplatňovať ako prierezový princíp.  
 
Tabuľka č. VII. 11 Potenciál analyzovaných výziev pre podporu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku  
Prepojenie výzvy s rovnosťou 
príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia 

Spolu 
 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

ÁNO, výzva je priamo zameraná na 
podporu špecifickej vekovej skupiny, resp. 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku  

10  1  9   

ČIASTOČNE – výzva zahŕňa aj zameranie 
na podporu špecifickej vekovej skupiny, 
resp. rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU, 
prípadne je nepriamo zameraná  na 
podporu špecifickej vekovej skupiny, resp. 
rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU 

4  3    1 

NIE, výzva zameranie na RP z hľadiska 
veku nereflektuje, ale výzva má potenciál 
riešiť problém alebo tému, ktorá je z 
hľadiska veku relevantná  

22 9 8 2 3   

Výzva nie je relevantná pre hľadisko veku 
(nerieši problém relevantný z hľadiska 
veku) 

14 1    4 9 

Spolu 50 10 12 2 12 4 10 
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7.3.2. Previazanosť výziev na ciele HP RP z hľadiska veku  
 
Popri tematickom prepojení s témou rovnosti príležitosti z hľadiska veku sme sa 
zamerali aj na explicitné spojenie s cieľmi HP RP, ktoré súvisia s hľadiskom veku.  
Explicitné prepojenie na konkrétne ciele HP RP vo výzve umožňuje žiadateľským 
subjektom uvedomiť si možné aspekty HP RP, ktoré by v projekte mohli zohľadniť. 
Rovnako takéto prepojenie potvrdzuje, že SORO a RO kladie dôraz na význam HP 
RP ako takej. Ako sme už uviedli pri hodnotení hľadiska ZP, viac ako polovica 
analyzovaných výziev (28 výziev, resp. 56 %) neuvádza vôbec žiadne 
prepojenie na ciele HP RP, teda ani na ciele v spojitosti s podporou rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku. 11 z týchto výziev sme vyhodnotili ako nerelevantné 
pre hľadisko veku, t. j. uvádzanie cieľov pre vekový aspekt by v tomto prípade ani 
nebolo relevantné. Podstatným však je, že tieto výzvy neuvádzajú prepojenie na 
žiadne ciele, teda ani z iných hľadísk.   
Viac ako štvrtina výziev (presnejšie 14 výziev, 28 % zo všetkých výziev) uviedlo 
prepojenie na ciele súvisiace s podporou rovnosti príležitostí z hľadiska veku. 
V ostatných 8 prípadoch sa uvádzali iné ciele HP RP, nie však so zameraním na vek, 
pričom 3 z týchto výziev sme vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko veku, čiže 
neuvádzanie cieľov v tomto smere je na mieste.  
 
Tabuľka č. VII. 12 Uvádzanie cieľov HP RP z hľadiska veku podľa operačných 
programov 

Uvádzanie cieľov HP RP z hľadiska veku  
(ciele 3.1 až 3.2)168 SPOLU 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP
V 

OP
Z ROP 

Áno, výzva uvádza aspoň jeden cieľ 
z cieľov HP RP 3.1 až 3.2 

14 (3 n/a*) 1 3 1 6 3*  

Nie, výzva uvádza iné ciele HP RP, nie 
však z hľadiska veku 

8 5 3     

Výzva nešpecifikuje prepojenie na žiadne 
ciele HP RP  

28 (11 n/a*) 4 6 1 6 1 10 

SPOLU 50 10 12 2 12 4 10 
Otázka: Ktoré ciele HP RP sú uvedené vo výzve podľa SKI HP RP (analýza cieľov 2.1 až 2.3)? 
Poznámka: (… n/a*) indikuje počet výziev v danej kategórii, ktoré sme vzhľadom na ich zameranie (ciele a 
rámcové aktivity) vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko veku.  
 
Pod cieľmi 3.1 až 3.2 sa v zmysle SKI HP RP uvádza celkovo 5 podcieľov (viď 
tabuľka nižšie). Spolu 6 výziev (5 z OP V a 1 z OP ZaSI) uvádzalo všetky podciele 
3.1 až 3.2, ostatné výzvy uvádzali prepojenie na 2 až 4 z týchto cieľov. Najčastejšie 
sa objavilo prepojenie na Cieľ 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov 

                                                 
168 K RP z hľadiska veku prispieva čiastočne aj Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku), ktorý 
sa však nezameriava na hľadisko veku, iba ho čiastočne zohľadňuje, preto sme sa rozhodli tento cieľ do analýzy priamo 
nezaradiť, okrajovo sme ho však sledovali. Zistili sme, že prepojenie na tento cieľ deklarovala iba 1 výzva, a to výzva OP ZaSI – 
FSR - 2013/2.1/01. Táto výzva sa zároveň hlásila aj k cieľom 3.1 a 3.2, takže je de facto je táto výzva v tabuľke zohľadnená cez 
ciele 3.1. a 3.2. 
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(prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie) a Cieľ 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na 
celoživotnom vzdelávaní, z ktorých sa každý objavil v 12 výzvach. Cieľ 3.1b)  
Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek uvádzalo celkovo 11 výziev. V jednej 
výzve (OP ZaSI) sa objavilo spolu s cieľmi 3.1 až 3.2 aj prepojenie na súvisiaci cieľ 
1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 
 
Tabuľka č. VII. 13 Ciele HP RP z hľadiska veku uvádzané vo výzvach 

Uvádzané ciele HP RP so zameraním na RP z hľadiska veku  Počet 
výziev 

Cieľ 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania 
kvalifikácie).   12 
Cieľ 3.1b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek.  11 
Cieľ 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní  12 
Cieľ 3.2a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 15 – 
25 rokov.  8 
Cieľ 3.2b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ.  6 
* Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku) 1 

Otázka: Ktoré ciele HP RP sú uvedené vo výzve podľa SKI HP RP (analýza cieľov 3.1 až 3.2)? 
* Cieľ 1.4 sme sledovali iba doplnkovo, keďže sa čiastočne vzťahuje aj k RP z hľadiska veku. 
 
Ak už výzvy nejaké ciele HP RP špecifikovali, v prípade hľadiska veku zvyčajne boli 
uvádzané všetky relevantné ciele – celkovo 11 z 14 výziev, ktoré ciele uvádzali, 
uviedli podľa analýzy aj všetky relevantné ciele z hľadiska veku. Na druhej strane pre 
10 analyzovaných výziev sa ukázalo, že v ich prípade by bolo možné posilniť 
explicitné prepojenie na ciele HP RP z hľadiska veku. Išlo o 5 výziev z OP ZaSI, 4 
výzvy z OP V a 1 výzva z OP IS. Potenciál prispievať k cieľom HP RP z hľadiska 
veku bol podľa našej analýzy väčší najmä v prípade cieľov 3.1a) a 3.1b), ktoré mohli 
byť relevantné až v 9, resp. 8 výzvach, ktoré tieto ciele HP RP z hľadiska veku 
neuvádzali. Cieľ 3.1c) chýbal v 3 výzvach a ciele 3.2a) a 3.2b) sme identifikovali ako 
vhodné doplniť pre 2 výzvy. 
  
Tabuľka č. VII. 14 Prehľad chýbajúcich cieľov HP RP z hľadiska veku 

Chýbajúce ciele HP RP so zameraním na RP z hľadiska veku  Počet 
výziev 

Cieľ 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania 
kvalifikácie).  9 
Cieľ 3.1b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek. 8 
Cieľ 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní 3 
Cieľ 3.2a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 15 – 
25 rokov.  2 
Cieľ 3.2b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ.  2 
*Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku) 1 

Otázka: Ktoré relevantné ciele HPRP chýbajú vo výzve podľa Vás? (analýza cieľov 3.1 až 3.2) 
* Cieľ 1.4 sme uviedli iba doplnkovo, keďže sa čiastočne vzťahuje aj k RP z hľadiska veku. 
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7.3.3. Cieľové skupiny z hľadiska veku  
 
Špecifikácia cieľových skupín z hľadiska možných znevýhodnení, v tomto prípade z 
hľadiska veku, je ďalším spôsobom, ako SORO/RO môže explicitne posilniť význam 
podpory rovnosti príležitostí z daného hľadiska. V mnohých výzvach sa objavili 
znevýhodnené skupiny medzi oprávnenými cieľovými skupinami, z hľadiska veku sa 
špecifické cieľové skupiny vyskytovali v 17 výzvach (34 %), pričom vo všetkých 
prípadoch boli súčasťou širšieho spektra cieľových skupín. Až 19 výziev z hľadiska 
veku žiadne cieľové skupiny neuvádza. Ako sme uviedli už skôr, pre ďalších 14 
výziev nebolo prepojenie na hľadisko veku relevantné, teda ani identifikácia 
cieľových skupín z tohto aspektu nebola vyhodnotená ako relevantná.  
 
Tabuľka č. VII. 15 Prehľad oprávnených cieľových skupín špecifikovaných vo 
výzvach z hľadiska veku  
Uvádzanie cieľových skupín z hľadiska 
veku 

SPOLU 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

áno – ako súčasť širšieho spektra 
cieľových skupín 

17  7 1 9   

nie, výzvy cieľové skupiny z hľadiska veku 
neuvádzajú 

19 9 5 1 3  1 

nie je relevantné, výzva nie je relevantná 
pre podporu RP z hľadiska veku 

14 1    4 9 

SPOLU 10 12 2 12 4 10 10 
Otázka: Uvádzajú sa vo výzve cieľové skupiny špecifikované z hľadiska veku? 
Ktoré cieľové skupiny sa uvádzajú z hľadiska veku? 
 
Zo 17 vyššie uvedených výziev, ktoré znevýhodnené skupiny z hľadiska veku zaradili 
medzi oprávnené cieľové skupiny, bolo 9 z OP Vzdelávanie, 7 z OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia a 1 výzva z OP Informatizácia spoločnosti. Ostatné OP vekovo 
špecifické skupiny neuvádzali. V OP IS sa uvádzala široko definovaná cieľová 
skupina “žiaci a študenti”. V rámci OP Vzdelávanie dominovali samozrejme žiaci a 
študenti na rôznych stupňoch škôl, väčšinou užšie špecifikované podľa konkrétneho 
zamerania výzvy. V 4 výzvach sa objavili študenti vysokých škôl; špecifikované 
najmä ako študenti štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a doktorandi, 
pričom v jednej z nich boli uvedení aj postdoktorandi. Opakovane sa objavili žiaci 
strednej školy (4 výzvy) a žiaci špeciálnej strednej školy (3 výzvy). Žiaci základných 
škôl bez ďalšej špecifikácie sa vyskytli v 1 výzve. Celkovo dve výzvy uvádzali aj 
etnicky špecifické podskupiny: 1 výzva uvádzala žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK a 
druhá žiakov ZŠ, SŠ (vrát. špeciálnych) a študentov VŠ pochádzajúci z MRK, ako aj 
osoby vychádzajúce z ústavnej starostlivosti pochádzajúce z MRK). Jedna z výziev 
kombinovala vek s hľadiskom zdravotného postihnutia, presnejšie v tejto výzve 
uvádza ako súčasť cieľových skupín aj špecifickú kategóriu definovanú ako 
“zdravotne znevýhodnení žiaci špeciálnej strednej školy.” Nakoniec jedna výzva 
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uvádzala aj nepriamo súvisiace cieľové skupiny, presnejšie profesionáli a 
dobrovoľníci pracovníci s mládežou; či odborní zamestnanci zariadení výchovného, 
psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (vrátane 
odborných zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie a odborní zamestnanci Centier špeciálno-pedagogického poradenstva).  
 
V prípade OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia išlo najmä o výzvy zamerané na 
komunity ohrozené sociálnym vylúčením, pričom najčastejšie dominovali rizikové 
skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky 
(6 výziev) a mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej 
starostlivosti (5 výziev), resp. deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované služby 
podľa osobitných zákonov (3 výzvy). Osoby vo vyššom veku sa uvádzali v 3 výzvach 
tohto OP, pričom 2 z týchto výziev uvádzali kategórie ako napr. seniori, resp. „starí a 
osamelí ľudia odkázaní na pomoc“ a jedna výzva uvádzala medzi inými aj kategóriu 
“zamestnanci, ktorí budú prijatí na novovytvorené miesta predovšetkým z radov .... 
osôb vo veku nad 50 rokov.“   
 

7.3.4. Merateľné ukazovatele HP RP z hľadiska veku 
 
Potenciálne projekty museli žiadatelia posúdiť vzhľadom na prínos ku každej z 
horizontálnych priorít, či už výzva priamu relevanciu k HP deklarovala alebo nie. 
Vzhľadom na to sme v dokumentácii výzvy sledovali podporu HP RP a jej 
konkrétnych aspektov aj cez uvádzanie dostupných merateľných ukazovateľov na 
sledovanie prínosu k HP RP. Žiadateľ v prípade, že vyjadril pozitívny prínos k danej 
HP, si v z tejto ponuky musel vybrať aspoň jeden MU pre HP RP. Každá výzva by tak 
mala mať uvedený aspoň jeden možný MU pre HP RP. Analýza ukázala, že časť 
výziev tak urobila, avšak našli sme aj niekoľko výziev, kde relevantné MU pre HP RP 
chýbali169. 
 
Celkovo 23 výziev (viď prvé tri riadky v nižšie uvedenej tabuľke) špecifikovalo medzi 
merateľnými ukazovateľmi HP RP aj MU z hľadiska veku. Keď si odmyslíme 15 
výziev, ktoré neboli relevantné pre sledovanie MU k HP RP z hľadiska veku (viď 
poznámka pod tabuľkou), tak výzvy, ktoré MU z hľadiska veku uvádzali, tvorili 69 % z 
tých, pre ktoré to bolo relevantné (24 z 35). Vo väčšine prípadov boli MU z hľadiska 
veku súčasťou širšej ponuky MU k HP RP (19 z 24), pričom 2 z nich uvádzali vekovo 
relevantné MU ako súčasť hlavných MU (t.j. nie ako MU k HP RP). V prípade 4 
                                                 
169 Dve výzvy neuvádzali žiadne MU k HP RP. Išlo o ROP, v prípade týchto výziev (ROP-5.1-2009/01 a ROP-5.1-2012/01) je 
však nutné konštatovať, že ukazovatele HP RP nie sú pre prioritnú os 5 v prílohe č.4 SKI HP RP stanovené.  
Patria sem však aj viaceré výzvy, ktoré síce MU uvádzali, ale neboli relevantné, pretože v prípade týchto výziev sme 
identifikovali MU, ktoré nekorešpondovali so SKI HP RP platným v čase vyhlásenia výzvy. Tieto MU neboli v projektoch 
prakticky uplatnené, keďže ani v ITMS nemohli byť uvedené. Išlo napr. o výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO alebo OPV-
2008/4.1/02-SORO, OPV 2008/2.2/03 a OPV 2008/2.2/02. V rámci OP ZaSI sme tento problém identifikovali v dvoch výzvach: 
OP ZaSI FSR – 2008/2.1/01 OP ZaSI-FSR–2008/2.1/02. 
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výziev z OP V sme zistili, že uvedené merateľné ukazovatele neboli kompatibilné 
s platným SKI HP RP, resp. systémom ITMS. Takéto MU nemohli byť v konečnom 
dôsledku v schválených projektoch zazmluvnené. Iba jedna výzva (OP VaV) 
uvádzala MU k HP RP výlučne z hľadiska veku.  
 
Tabuľka č. VII. 16 Uvádzanie merateľných ukazovateľov HP RP z hľadiska veku 
podľa operačných programov 

Uvádzanie merateľných ukazovateľov 
HP RP z hľadiska veku SPOLU 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP 
IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

Výzva uvádza MU HP RP z hľadiska veku 
ako súčasť širšej ponuky MU 19 8 3  8   
Všetky MU HP RP, ktoré výzva uvádza, sú 
zamerané na RP z hľadiska veku  1 1      
Iné: Uvedené MU síce zohľadňujú vekové 
hľadisko avšak ide o MU, ktoré 
nezodpovedajú MU HP RP podľa SKI HP 
RP, resp. ITMS 4    4   
Nie, MU z hľadiska veku neboli vo výzve 
uvedené (iné MU áno) 9  7 2    
Neboli uvedené žiadne relevantné MU HP 
RP.  2  2     
Nie je relevantné, výzva nie je relevantná 
pre sledovanie MU HP RP z hľadiska  
VEKU* 15* 1    4 10* 

SPOLU 50 10 12 2 12 4 10 
Otázka „Zahŕňajú merateľné ukazovatele HP RP ukazovatele zamerané na hľadisko veku?“  
* Okrem 14 výziev, ktoré boli vzhľadom na zameranie výzvy označené za nerelevantné pre podporu HP RP z 
hľadiska veku, a teda ani sledovanie zodpovedajúcich MU k HP RP pre ne nebolo relevantné, sme do tejto 
skupiny zaradili aj 1 výzvu z ROP, ktorá sa iba nepriamo zameriavala na podporu vybranej cieľovej skupiny z 
hľadiska veku.170  
 
Analýza v predošlej časti ukázala, že celkovo 17 výziev zaradilo medzi oprávnené 
cieľové skupiny explicitne aj rôzne podskupiny osôb z hľadiska veku, resp. zraniteľné 
na základe veku. Porovnanie s údajmi ohľadom ponuky relevantných MU HP RP z 
hľadiska veku však ukazuje, že iba 9 z týchto výziev zároveň zaradilo do 
dokumentácie aj ponuku merateľných ukazovateľov HP RP zohľadňujúcich hľadisko 
veku (pričom sem zaraďujeme aj dve sporné výzvy, ktoré síce MU k HP RP 
uvádzajú, hoci tieto neboli kompatibilné s SKI HP RP, resp. systémom ITMS, čiže 
prakticky boli nepoužiteľné pre zazmluvnenie projektov vybraných na realizáciu). 
Ďalšie dve z výziev, ktoré vekovo špecifické skupiny zaradili do oprávnených 

                                                 
170 Presnejšie išlo o výzvu ROP-1.1-2009/01 na realizáciu projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľa opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania, ktorým je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom 
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich 
vybavenia. Hoci de facto je výzva čiastočné zamerané na podporu RP z hľadiska veku, resp. k nemu nepriamo prispieva, 
skutočnosť, že deti, žiaci a študenti neboli priamo zapojené do projektu, nás vedie k záveru, že sledovanie MU k HP RP z 
hľadiska veku v tomto prípadne nebolo relevantné, nakoľko nepriamy MU k HP RP vek SKI HP RP sledovať neumožňuje. 
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cieľových skupín, neuvádzali žiadne MU k HP RP, a ostatných 6 výziev síce uvádzali 
MU k HPRP, avšak nie z hľadiska veku.  
 
Na druhej strane, z 24 výziev, ktoré ponúkajú MU HP RP z hľadiska veku, iba 9 
uvádza aj oprávnené cieľové skupiny z hľadiska veku. Pre 10 z týchto výziev sme 
identifikovali aj explicitné tematické zameranie výzvy, ktoré zohľadňuje RP z hľadiska 
veku. Pre väčšinu výziev z tohto súboru (14 z 24 výziev) platilo napriek tomu, že 
uvádzali MU k HP RP z hľadiska veku, neuvádzali explicitné cieľové skupiny z tohto 
hľadiska a ani v tematickom zameraní výzvy (ciele, či rámcové aktivity) neindikovali 
explicitné prepojenie na rovnosť príležitostí z hľadiska veku. Inými slovami, tieto 
porovnania naznačujú, že dokumentácia výziev je do istej miery poznačená 
nekonzistentnou podporou HP RP z hľadiska veku, t. j. zatiaľ čo v jednej dimenzii 
výzvy toto hľadisko zohľadnila, v inej ho zanedbala. Ak napr. výzva uvádza medzi 
oprávnenými skupinami aj cieľové skupiny z hľadiska veku, mali byť zaradené aj 
relevantné MU k HP RP. Na druhej strane, ak výzva medzi možné MU k HP RP 
zaradila aj MU z hľadiska veku, očakávalo by sa, že to nadväzuje na skutočnosť, že 
hľadisko veku je zohľadnené v cieľových skupinách, prípadne aspoň v explicitnom 
zameraní výzvy, či oprávnenými rámcovými aktivitami. Toto však analýza 
nepotvrdila, naopak, poukazuje na nekonzistentné uplatňovanie spomínaného 
hľadiska.  
 
Výskyt jednotlivých MU HP RP ovplyvňuje počet výziev analyzovaných v rámci 
jednotlivých OP, pretože MU sú špecificky previazané priamo na príslušné OP. Tri 
OP neuvádzali žiadne MU z hľadiska veku, pričom v prípade ROP a OP Z  to ani 
nebolo možné, nakoľko výzvy týchto OP boli vyhodnotené ako nerelevantné pre 
podporu RP z hľadiska  veku. V prípade OP IS výzvy uvádzali MU k HP RP, avšak 
žiaden z nich sa netýkal hľadiska veku, pričom 1 z 2 výziev OP IS zaradila do 
cieľových skupín aj kategórie relevantné z hľadiska veku.  
MU k HP RP z hľadiska veku, ktoré operačné programy do ponuky MU HP RP 
zaradili, približujeme v nasledovných prehľadoch pripravených pre tri OP, ktoré ich 
ponúkali.  
 
Výzvy v OP Výskum a vývoj (10 výziev, z toho 1 výzva nie je relevantná pre 
podporu HP RP z hľadiska veku) uvádzali nasledovné MU HP RP:  

• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži (9 výziev)  

• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy (9 výziev) 

• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– muži (9 výziev) 

• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– ženy (9 výziev) 

• Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– muži (9 výziev) 
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• Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– ženy (9 výziev) 

• Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a 
vývoja – muži (4 výzvy) 

• Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a 
vývoja – ženy (4 výzvy) 

• Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu 
a vývoja – muži (4 výzvy) 

• Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu 
a vývoja – ženy (4 výzvy) 

• Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži (4 výzvy) 
• Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy (4 výzvy) 

 
V OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  bolo analyzovaných 12 výziev, z toho iba 
3 uvádzajú MU k HP RP z hľadiska veku, 8 výziev neuvádzalo MU z hľadiska veku 
ale uvádzali iné MU k HP RP. 1 výzva neuviedla žiadne MU k HP RP. Tri výzvy, ktoré 
MU HP RP z hľadiska veku ponúkali, uvádzali nasledovné MU:  

• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (3 výzvy)  
• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64 (3 výzvy)  

 
V OP Vzdelávanie  sme analýze podrobili vzorku 12 výziev. V 1 výzve sa neuvádzali 
MU HP RP z hľadiska veku, ale iné MU k HP RP. Relevantné MU HP RP z hľadiska 
veku ponúklo 6 výziev – išlo o nasledovné MU  

• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 (6 výziev) 
• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64 (6 výziev) 
• Počet podporených programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí (5 výziev) 

Dve výzvy z OP V síce neponúkajú MU k HP RP z hľadiska veku, ale uvádzajú ako 
súčasť hlavných ukazovateľov výsledku nasledovné hlavné vekovo špecifické MU:  

• Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu  
• Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu žiakov (mužov + žien) tých špeciálnych 

stredných škôl, ktoré sú zapojené do realizácie aktivít projektu  
Ostatné 4 výzvy z OP V uvádzali v ponuke HP RP ukazovateľov síce hneď niekoľko 
MU z hľadiska veku, presnejšie od 4 do 8 MU, avšak tieto neboli kompatibilné so SKI 
HP RP (ITMS). Tieto MU boli uvedené ako MU výsledku alebo dopadu.  
 
Okrem 4 vyššie uvedených výziev, ktorých MU z hľadiska veku neboli kompatibilné 
so SKI HP RP sme identifikovali aj 11 výziev, ktoré síce MU z hľadiska veku uvedené 
nemali, ale v ich prípade by bolo vhodné doplniť relevantné indikátory MU HP RP z 
hľadiska veku. Patria sem dve výzvy OP V (presnejšie už spomínané 2 výzvy, ktoré 
neuvádzali MU k HP RP z hľadiska veku, ale uvádzali vekovo špecifické MU ako 
súčasť hlavných MU) a 9 výziev OP ZaSI, ktoré neuvádzali MU k HP RP z hľadiska 
veku, ale iné MU k HP RP uvádzali. Vo väčšine týchto prípadov chýbali buď’ oba 
alebo jeden z týchto dvoch MU:   

• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 rokov (10 
výziev) 
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• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64 rokov (10 
výziev) 

Tieto isté MU by bolo vhodné aplikovať aj v 4 vyššie spomínaných výzvach OP V, 
ktoré síce uvádzali vekovo podelené ukazovatele, ktoré však neboli kompatibilné s 
platným SKI HP RP.  
 

7.3.5. Hodnotiace kritériá HP RP z hľadiska veku 
 
Ako sme už uviedli v úvodnej analýze (kapitola 7.1.2), vo výzvach dominovala 
situácia, keď kritérium pre HP RP malo osobitné postavenie, t. j. výzvy uvádzali 
špecifické kritérium pre túto prioritu. Vo väčšine prípadov (22 zo 43 výziev s 
osobitným HP RP kritériom) však projekty mohli získať za HP RP kritérium 
maximálne 2 body, t. j. ako kritérium ako také nemalo veľmi silné postavenie.    
V tejto časti sme sa pozreli na to, či hľadisko veku bolo explicitne zahrnuté do kritéria 
HP RP. Na rozdiel od hľadiska zdravotného postihnutia, ktoré sa v rámci formulácií 
hodnotiaceho kritéria HP RP objavilo v dvoch OP, hoci len okrajovo, v prípade 
hľadiska veku musíme konštatovať, že vekovo špecifické formulácie v rámci 
hodnotiacich kritérií HP RP sme neidentifikovali v ani jednej výzve.  
 

7.3.6. Obsahová podpora HP RP z hľadiska veku  
 
Z hľadiska podpory HP RP všetky výzvy obsahovali minimálny štandard, t. j. 
upozorňovali na potrebu objasniť prínos k princípu HP RP a poskytlo základné 
metodologické informácie (ako napr. nutnosť v prípade pozitívneho prínosu uviesť 
plánované hodnoty aj pre príslušné MU k HP, viď podkapitola 7.1.3). Väčšina výziev 
mala zároveň v dokumentácii zaradené aj základné definície – či už princípu RP 
alebo zásady rovnakého zaobchádzania (viď nižšie). Na druhej stane, menšinový 
podiel výziev ponúkal aj doplňujúce všeobecné rámcové informácie, ako napr. 
limitovaný odkaz na legislatívne rámce (národné alebo EÚ – presnejšie čl. 16 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006), prípadne odkazy na zdroje ďalších informácií 
(ako je SKI HP RP a Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako 
horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovom období 2007-
2013 z dielne MPSVR SR). 
  
Základnú rámcovú podporu HP RP s ohľadom na vekové hľadisko väčšina 
výziev (49) zabezpečila cez základné definície – inými slovami výzvy uvádzali medzi 
inými aj aspekt veku v rámci základných definícií princípu RP, HP RP alebo zásady 
rovnakého zaobchádzania a prechádzania diskriminácii. Napr. definícia rovnosti 
príležitostí uvádza, že sa zameriava „na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli 
k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. 
prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. 
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zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom 
je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, 
politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych 
kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, 
sexuálna orientácia atď. a tak zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov.“  
Definícia dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania mala zvyčajne nasledovné 
znenie: „zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, 
bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo 
iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu.”  
 
Špecifickú podporu HP RP s ohľadom na hľadisko veku formou konkrétnych 
informácií a inštrukcií sme identifikovali iba v 3 operačných programoch: OP 
VaV, OP V a OP ZaSI. Celkovo išlo o 19 výziev, v ktorých sme identifikovali aspoň  
jednu z dole uvedených foriem špecifickej obsahovej podpory:  

• uvádzanie príkladov konkrétnych aktivít, resp. opatrení na podporu HP RP 
zahrňujúc aj príklady aktivít relevantné z ohľadom na rovnosť príležitostí z 
hľadiska veku (13 výziev, viď detaily nižšie) 

• navádzajúce inštrukcie na objasnenie prínosu k HP RP z hľadiska veku (6 
výziev, viď detaily nižšie)  

 
Príklady konkrétnych aktivít, resp. opatrení na podporu HP RP s ohľadom na 
rovnosť príležitostí z hľadiska veku sme identifikovali v 3 OP (OP V, OP VaV, OP 
ZaSI), celkovo v 13 výzvach. Nasledovné príklady sa zvyčajne uvádzali v časti 
príručky pre žiadateľa, ktorá obsahovala aj inštrukciu k popisu prínosu k HP RP:  
• 6 výziev v OP VaV zaradilo medzi príklady konkrétnych opatrení zameraných na 

rovnosť príležitostí okrem iných aj tieto dva príklady: (1) podpora zamestnávania 
žien a mladých ľudí v oblasti výskumu a vývoja, (2) zvyšovanie kvalifikácie žien 
a mladých ľudí v oblasti výskumu a vývoja aj napríklad prostredníctvom 
mentoringu. 

• OPV ponúklo v 5 výzvach príklad, do ktorého boli zahrnuté aj vekovo 
znevýhodnené skupiny: “podpora špecifických vzdelávacích aktivít pre 
znevýhodnené skupiny napr. pre zdravotne postihnuté osoby, mladých ľudí vo 
veku 15-24, starších ľudí vo veku 55-64”. 

• Limitované návrhy konkrétnych opatrení na podporu RP z hľadiska veku uvádzali 
dve výzvy z OP ZaSI: jedna z nich (realizovaná cez SORO FSR) uvádzala 
„poradenstvo a mentoring pre znevýhodnené skupiny ľudí (ženy, zdravotne 
postihnuté osoby, starší ľudia, absolventi a absolventky), napr. pri začlenení 
osôb na trh práce po rodičovskej dovolenke, pri začatí podnikania atď.” a druhá 
výzva (realizovaná cez SORO SIA) uvádzala medzi inými aj tieto dva príklady 
„vytvorenie informačných služieb užívateľsky dostupných pre zdravotne 
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postihnuté osoby a starších ľudí, podpora vzdelávania starších ľudí a 
absolventov”. 

 
Navádzajúce inštrukcie na objasnenie prínosu k HP RP z hľadiska veku sme 
identifikovali celkovo v 6 výzvach, všetky pochádzali z OP ZaSI:  

• 5 výziev uvádzalo v Príručke pre žiadateľov v podkapitole venovanej príprave 
Prílohy č. 1: Podrobný opis projektu v rámci časti „1. Účelnosť navrhovaného 
projektu," presnejšie pre položku „1.1 Krátky popis existujúcej situácie“, že 
žiadateľ je povinný medzi 5 minimálne povinnými štatistickými ukazovateľmi 
uviesť aj vekové rozdelenie. Cit.: „V rámci opisu existujúcej situácie je nutné 
podať jasný opis, prečo je realizácia projektu pre cieľovú skupinu, obec, región 
a pod. dôležitá. Je potrebné zamerať sa na odôvodnenie reálneho prínosu 
projektu pre cieľovú skupinu, k čomu je nevyhnutné poznať a vedieť 
zadefinovať jej potreby. Túto časť odporúčame doplniť aj štatistickými údajmi 
(ak sú k dispozícii), z ktorých vyplynie potreba riešenia problémov cieľových 
skupín a opodstatnenosť projektu. Žiadateľ musí uviesť minimálne tieto 
štatistické údaje: ...Rozdelenie obyvateľov podľa veku.” Naviac v prípade 
dvoch výziev z tejto skupiny Príručka pre žiadateľa uvádza aj doplňujúcu 
inštrukciu pre definovanie cieľových skupín. Presnejšie pre položku "Určenie 
cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu" inštrukcia uvádza nasledovné: 
"Projekt musí byť zameraný na cieľové skupiny podľa Výzvy. Žiadateľ v 
tabuľke uvedie cieľové skupiny, ktoré sú užívateľmi výsledku projektu, ich 
charakteristiku (podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, dosiahnutého 
vzdelania, zraniteľnosti) a počet osôb v danej cieľovej skupine." 

• 1 výzva v Príručke žiadateľa definuje organizácie oprávnené žiadať o NFP 
a medzi týmito kritériami sa uvádza okrem iného aj to, že "Organizácia 
oprávnená žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekt musí spĺňať 
nasledujúce kritériá: .... žiadateľ má urobenú základnú (štatistickú) sociálnu 
mapu obyvateľov obce a pozná potreby jednotlivých sociálnych skupín: 
sociálne vylúčených rodín, rodín, ktoré nezvládajú a zanedbávajú 
starostlivosť o maloleté deti alebo sú ohrozené stratou bývania, rodín 
s deťmi, v ktorých nikto nepracuje, rodín (alebo osamelých jednotlivcov), 
ktorých člen je závislý na alkohole, drogách, hrách a pod., rodín, ktorých 
členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo zlým zdravotným 
stavom, osamelých seniorov, bezdomovcov, atď."   

 
Podporné opatrenie nepriamo zohľadňujúce vekovo špecifické potreby v prípade 
dotknutých osôb, ktoré sú závislé na zabezpečení starostlivosti zo strany 
potenciálnych priamych účastníčok/kov projektu, uvádzalo celkovo 7 výziev (dve 
z OP ZaSI a 5 z OP V). V tomto prípade dokumentácia navádzala žiadateľa zvážiť 
možnosť zaradiť do projektu sprievodnú aktivitu v podobe služieb starostlivosti o deti 
a iných členov rodiny prezentovanú ako nástroj zohľadnenia špecifických potrieb 
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uľahčujúci týmto skupinám účasť na projekte, prípadne bola táto doplnková aktivita 
priamo uvedená medzi príkladmi vhodných opatrení na podporu HP RP a zapojenie 
hlavnej znevýhodnenej cieľovej skupiny (zvyčajne v prípade žien, resp. osôb s 
rodičovskými povinnosťami).  
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VIII.  Vyhodnotenie analýzy výberovej vzorky projektov z vybraných 
operačných programov  
 
V analýze vybraných projektov sme sa zamerali na ich prínos k podpore 
implementácie HP RP zo sledovaných hľadísk, teda veku a zdravotného postihnutia. 
Hľadali sme odpovede na hodnotiace otázky formulované v zmysle zadávacích 
podmienok ohľadom stavu plnenia, resp. príčin neplnenia cieľov HP RP 
prostredníctvom realizovaných projektov, výsledkov, ktoré dosiahli a na mieru kvality 
implementácie a monitorovania z ohľadom k podpore rovnosti príležitostí z vyššie 
uvedených hľadísk. Zadávacie podmienky kládli dôraz na OP ZaSI, avšak po 
konzultácii s koordinátorom HP RP sme rozšírili tento výber na tri operačné programy 
s vysokým potenciálom pre podporu HP RP, t.j. OP podporujúce posilňovanie kapacít 
pre znalostnú ekonomiku, zamestnateľnosť a sociálnej inklúziu. Do vzorky projektov 
na analýzu sme vybrali projekty z troch operačných programov: OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia (OP ZaSI), OP Vzdelávanie (OP V) a OP Výskum a vývoj (OP 
VaV). Vzorka pozostáva z dvoch typov projektov – jednu podskupinu tvorili náhodne 
vybrané projekty a ďalšie predstavovali projekty vyberané cielene, t. j. vzhľadom na 
tematické zameranie s potenciálnym prepojením na podporu rovnosti príležitostí, 
vrátane hľadiska veku a zdravotného postihnutia.   
Pri výbere vzoriek sme sa zamerali primárne na projekty, ktorých realizácia už bola 
ukončená, s výnimkou prípadov tematickej vzorky v prípade vybraných projektov, 
keď sme vzhľadom na nedostatok riadne ukončených projektov museli siahnuť aj po 
projektoch v realizácii (viď ďalej). Do vzorky sme metódou náhodného aj tematického 
výberu dostali ako dopytovo orientované, tak aj národné projekty. Podrobnosti 
ohľadom metód aplikovaných pre generovanie jednotlivých vzoriek ako aj detailný 
popis metodológie aplikovanej analýzy predstavuje príslušná podkapitola časti 
venovanej metodologickým otázkam.  
 
 

8.1. Prehľad analyzovaných projektov – spoločné charakteristiky  
 
Do analýzy projektov bolo vybraných 98 projektov s príspevkom k HP RP z troch 
operačných programov, 73 bolo z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 14 z OP 
Vzdelávanie a 11 z OP Výskum a vývoj. Náhodne vyberané projekty tvorili takmer 2/3 
(64 %) vzorky (ďalej budeme tieto projekty označovať ako „náhodná vzorka“) a viac 
ako 1/3 (36 %) tvorili cielene vyberané projekty (ďalej budeme tieto projekty 
označovať ako „tematická vzorka“). Dopytovo orientované projekty tvoria 83 % 
celkovej vzorky a národné projekty sú zastúpené 17 %.  
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Tabuľka č. VIII. 1 Prehľad analyzovaných projektov podľa OP, typu vzorky a 
typu projektu  
Prehľad analyzovaných projektov 
 (typ vzorky / typ projektu) 

Podľa operačných programov Spolu 
OP ZaSI OP V OP VaV počet % podiel 

Celkovo  73 14 11 98 100 % 
percentuálne rozloženie 74 % 14 % 11 % 100 %  

Podľa typu vzorky 
    

 
náhodne vybraný projekt 45 8 10 63 64 % 
tematicky/cielene vybraný projekt 28 6 1 35 36 % 
Podľa typu projektu 

    
 

dopytovo orientovaný projekt 59 11 11 81 83 % 
národný projekt 14 3 

 
17 17 % 

Podľa stavu realizácie  
    

 
projekt v realizácii 

 
5 

 
5 5 % 

riadne ukončený projekt 73 9 11 93 95 % 
 
Vzorku národných projektov sme sa usilovali doplniť najmä cez tematickú vzorku, 
keďže pri náhodnej vzorke tvoril ich podiel iba 3 %. Cieleným výberom relevantných 
národných projektov potenciálne prispievajúcich k podpore rovnosti príležitostí s 
ohľadom najmä na vek a zdravotné postihnutie, ktoré tvorili najmenej 43 % tematicky 
vybraných projektov, sme nakoniec dosiahli ich celkový podiel v celkovom súbore na 
úrovni 17 %.  
 
Tabuľka č. VIII. 2 Porovnanie projektov podľa vzorky, typu projektu a OP  
Vzorka / typ projektu  Podľa operačných programov Spolu 
 OP ZaSI OP V OP VaV Spolu V % 
Náhodná vzorka  45 8 10 63 100 % 

dopytovo orientovaný projekt 43 8 10 61 97 % 
národný projekt 2 

  
2 3 % 

Tematická vzorka  28 6 1 35 100 % 
dopytovo orientovaný projekt 16 3 1 20 57 % 
národný projekt 12 3 

 
15 43 % 

Spolu 73 14 11 98 100 % 
 
Základnou podmienkou pri výbere projektov do vzorkovej analýzy bolo, aby išlo 
o projekty, ktoré boli ukončené. Toto bolo nevyhnutné vzhľadom na potrebu 
analyzovať aj dosiahnuté výsledky. Do vzorkového výberu sme zaradili 95 % 
projektov, ktoré túto podmienku spĺňali. S ohľadom na limitovaný rozsah projektov 
v OP Vzdelávanie s príspevkom k HP RP, ktoré by boli ukončené, sme sa pri 
tematickom výbere projektov v tomto OP rozhodli zaradiť aj tri národné projekty a 2 
dopytovo orientované projekty, ktoré spadali do tematickej vzorky aj napriek tomu, že 
ich realizácia nebola ukončená.  
Väčšina (76 %) projektov skončila pred rokom 2013, čo znamená, že pre väčšinu 
projektov sme mohli očakávať nielen priebežnú a záverečnú monitorovaciu správu, 
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ale aj následné monitorovacie správy, ktoré by umožnili posúdiť vo výsledkoch aj 
možné dopady. 
  
 
Tabuľka č. VIII. 3  Prehľad analyzovaných projektov podľa roku ukončenia a 
OP:  
Rok ukončenia projektu Celkovo %  

Podľa operačných programov 
OP ZaSI OP V OP VaV 

2010 15 15 % 15  
 2011 26 27 % 26  
 2012 33 34 % 22 5 6 

2013 14 14 % 6 3 5 
2014 5 5 % 4 1 

 projekt v realizácii171 5 5 %  5 
 Spolu 98 100 % 73 14 11 

 
 
 

8.2. Zistenia z analýzy výberovej vzorky projektov z hľadiska zdravotného 
postihnutia  
 

8.2.1. Previazanosť popísaného príspevku k HP RP s hľadiskom zdravotného 
postihnutia 
 
V rámci analýzy obsahového zamerania projektov sme sa ako prvé pozreli na kvalitu 
popísaného príspevku k HP RP s ohľadom na uvádzanie prínosu aj k hľadisku 
zdravotného postihnutia. 
 
Ukázalo, sa že väčšina projektov (64 %) v prínose k HP RP neuvádza hľadisko 
zdravotného postihnutia vôbec, ani formálne. Formálne prínos k tomuto hľadisku 
(okrem iných hľadísk) deklarovalo 23 % projektov. Konkrétny prínos z hľadiska 
zdravotného postihnutia deklarovalo iba 10 projektov, pričom 3 z nich sa priamo 
zameriavali na podporu osôb so zdravotným postihnutím, resp. zlepšovaním služieb 
pre tieto skupiny a 7 projektov zaradilo ľudí so zdravotným postihnutím do širšie 
zameraných cieľových skupín projektu. Ich podiel bol výraznejší v tematickej vzorke, 
kam spadalo 6 z týchto 10 projektov.  
 
  

                                                 
171Tri projekty v realizácii boli národné projekty, pričom 2 z nich mali plánované ukončenie v roku 2015 (v čase prípravy 
hodnotiacej správy) a jeden skončil v 31.10.2014 (t.j. v čase zberu údajov z ITMS bol evidovaný ako v realizácii). 2 projekty boli 
dopytovo orientované a mali plánované ukončenie v roku 2015 (.tj. v čase prípravy hodnotiacej správy) 
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Tabuľka č. VIII. 4  Popis príspevku k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
podľa výberovej vzorky 

Príspevok k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia  

Celková vzorka Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

Počet % Počet % Počet % 
Projekt nedeklaruje prínos k HP RP z 
hľadiska zdravotného postihnutia, t. j. 
projekt síce uvádza prínos k HP RP, ale 
nešpecifikuje prínos z hľadiska zdravotného 
postihnutia 

63 64 % 43 67 % 20 59 % 

Formálny prínos: prínos pre HP RP 
vrátane hľadiska zdravotného postihnutia je 
popísaný formálne ako rovnaký prístup 
všetkých (o.i.) bez ohľadu na zdravotný 
stav/postihnutie k aktivitám alebo výstupom 
projektu, resp. formou deklarovaného 
rovnakého zaobchádzania, resp. 
nediskriminácie 

23 23 % 15 23 % 8 24 % 

Konkrétny prínos: prínos pre HP RP z 
hľadiska zdravotného postihnutia je 
popísaný nad rámec formálneho 
(nediskriminujúceho prístupu), t. j. je 
podporený konkrétnymi informáciami či 
návrhmi. Z toho:  

10 10 % 4 6 % 6 18 % 

 Projekt je priamo zameraný na posilňovanie 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia 

3 - 2 - 1 - 

 Projekt zahŕňa osoby so ZP a popisuje prínos 
nad rámec formálneho prístupu 7 - 2 - 5 - 

Iné172 2 6 % 2 3 % - 0 % 
Spolu 98 100 % 64 100 % 34 100 % 

 
To, že projekt neuvádza hľadisko ZP v rámci prínosu k HP RP však automaticky 
neznamená, že by to nebolo relevantné. Medzi uvedenými 64 projektmi je napr. 
jeden projekt, ktorého ciele jasne deklarujú zameranie na cieľovú skupinu so 
zdravotnými postihnutím (t. j. osoby s autizmom) a aj vo východiskovej situácii jasne 
popisuje ich potreby. Ďalší projekt vo svojej východiskovej situácii obsahuje čiastkové 
údaje o osobách znevýhodnených na základe zdravotného postihnutia a následne 
ich zapojil aj v rámci realizácie projektu. Inými slovami, v prípade najmenej 2 
projektov z týchto 64, projektová dokumentácia vykazuje istú nekonzistentnosť pri 
popise príspevku k HP RP, kde hľadisko ZP nie je explicitne pomenované, hoci je 
vysoko relevantné.173  
 

                                                 
172 V jednom prípade projekt otvorene deklaroval, že osoba so ZP nebude súčasťou cieľovej skupiny, nakoľko ide o podporu 3 
konkrétnych zamestnancov. V druhom projekte nebol prínos k hľadisku ZP jednoznačne deklarovaný.  
173 Prvý projekt bol z OP V a v popise prínosu k HP RP v systéme ITMS sa uvádza iba „áno“. Druhý projekt je z OP ZaSI a popis 
prínosu k HP RP je formálne deklarovaný, ale hľadisko ZP v ňom nie je explicitne zahrnuté, hoci iné hľadiská sa uvádzaju (napr. 
vek, pohlavie či vzdelanie a i.) 
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Projekty, ktoré do prínosu k HP RP zaradili aj konkrétne hľadisko zdravotného 
postihnutia sa objavili v každom z troch OP, ktoré sme do vzorky zaradili. Päť bolo z 
OP ZaSI, tri z OP V a 2 z OP VaV. V rámci OP ZaSI tvorili projekty, ktoré uvádzali 
konkrétny prínos k HP RP z hľadiska ZP iba 7 % (5 zo 73), pričom v celkovom 
súbore bol podiel takýchto projektov na úrovni 10 %.  
 
Tabuľka č. VIII. 5  Popis príspevku k HP RP s ohľadom na hľadisko 
zdravotného postihnutia podľa operačných programov 
Príspevok k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia Spolu Podľa operačných programov 

OP ZaSI OP V  OP VaV 
Projekt nedeklaruje prínos k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia, t. j. projekt síce uvádza prínos 
k HP RP, ale nešpecifikuje prínos z hľadiska 
zdravotného postihnutia 

63 47 9 7 

Formálny prínos: prínos pre HP RP vrátane hľadiska 
zdravotného postihnutia je popísaný formálne ako 
rovnaký prístup všetkých (o.i. bez ohľadu na zdravotný 
stav/postihnutie) k aktivitám alebo výstupom projektu, 
resp. formou deklarovaného rovnakého zaobchádzania, 
resp. nediskriminácie 

23 18 2 3 

Konkrétny prínos: prínos pre HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia je popísaný nad rámec 
formálneho (nediskriminujúceho prístupu), t.j. je 
podporený konkrétnymi informáciami či návrhmi  
Z toho:  

10 5 3 2 

 Projekt je priamo zameraný na posilňovanie rovnosti príležitostí 
z hľadiska zdravotného postihnutia 3 2 1 - 

 Projekt zahŕňa osoby so ZP a popisuje prínos nad rámec 
formálneho prístupu 7 4 2 1 

Iné174 2 2 - - 
Spolu 98 73 14 11 

 
 

8.2.2. Zameranie projektov – ciele projektov a ich prepojenie na rovnosť 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia   
 
Ďalej sme sa orientovali na zameranie projektu ako takého z hľadiska 
zadefinovaného hlavného cieľa a špecifických cieľov a skúmali sme, do akej miery 
priamo (t. j. explicitne) či nepriamo (prípadne potenciálne) vo svojich cieľoch indikujú 
podporu rovnosti príležitostí, v tomto prípade z hľadiska zdravotného postihnutia. 
Hľadali sme tak indikáciu, že vnímajú podporu rovnosti príležitostí nad rámec jej 
deklarovania pri uvádzaní príspevku k HP RP.  
Väčšia projektov hľadisko zdravotného postihnutia vo formulovaných cieľoch 
neuvádzala. Explicitne toto hľadisko uvádzalo iba 6 projektov (6 %). Vo väčšine 
                                                 
174 V jednom prípade projekt otvorene deklaroval, že osoba so ZP nebude súčasťou cieľovej skupiny, nakoľko ide o podporu 3 
konkrétnych zamestnancov. V druhom projekte nebol prínos k hľadisku ZP jednoznačne deklarovaný.  
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ostatných prípadov však boli ciele formulované tak, že hľadisko zdravotného 
postihnutia mohlo byť vyhodnotené aspoň ako potenciálne relevantné (90 % 
projektov). Tieto projekty síce neindikovali podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia jednoznačne cez svoje ciele, avšak vzhľadom na formulácie 
cieľov bolo zrejmé, že riešili širšiu problematiku, ktorá by mohla mať príspevok k 
rovnosti príležitosti aj z tohto hľadiska. Príkladom je napr. širšia podpora 
zamestnanosti, adaptability zamestnaneckej populácie, či posilňovanie výskumných 
kapacít v nejakej oblasti bez dôrazu na konkrétne znevýhodnené skupiny a pod. 
Iba 4 projekty sme vyhodnotili tak, že ich ciele nenaznačovali priamu ani potenciálnu 
relevanciu k podpore rovnosti príležitostí.  
 
Tabuľka č. VIII. 6  Previazanosť cieľov projektu s podporou rovnosti príležitostí 
z hľadiska zdravotného postihnutia  
Ciele projektu vzhľadom na podporu rovnosti 
príležitosti s dôrazom na hľadisko 
zdravotného postihnutia  

Spolu Podľa operačných programov 

počet % OP ZaSI OP V 
OP 
VaV 

Áno, ciele projektu priamo indikujú relevantnosť 
zamerania vo vzťahu k podpore rovnosti 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia 

6 6 % 3 3 - 

Iba potenciálne, ciele projektu síce riešia 
problematiku, ktorá má relevanciu k rovnosti 
príležitosti z hľadiska zdravotného postihnutia, ale 
to hľadisko sa explicitne nespomína 

88 90 % 70 11 7 

Nie je relevantné – ciele projektu sa nevzťahujú k 
rovnosti príležitostí ako takej 4 4 % - - 4 

Spolu 98 100 % 73 14 11 
 

8.2.3. Zameranie projektov – previazanosť projektov s cieľmi HP RP 
zameranými na rovnosť príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia   
 
Previazanosť projektov na konkrétne ciele HP RP bola limitovaná. Väčšina projektov 
neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele HP RP (81 projektov, resp. 84 %). 
Medzi ostatnými projektmi (17 projektov, 17 %), v ktorých sme identifikovali 
previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, boli iba 4 projekty (4 %), ktoré uvádzali 
prepojenie na ciele HP RP zamerané aj na hľadisko zdravotného postihnutia. Jeden 
z týchto projektov uvádzal previazanosť výlučne na ciele HP RP zamerané na 
hľadisko zdravotného postihnutia, ostatné uvádzali aj iné ciele HP RP.  
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Tabuľka č. VIII. 7  Previazanosť projektu na ciele HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia  
Prepojenie projektov na ciele HP RP 
vzťahujúce sa k hľadisku zdravotného 
postihnutia   
(ciele 2.1 až 2.3) 

SPOLU Podľa operačných programov 

počet % OP ZaSI OP V OP VaV 
Projekt neuvádza žiadne prepojenie na špecifické 
ciele HP RP  81 83 % 59 11 11 
Projekt neuvádza prepojenie na špecifické ciele 
HP RP vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu, 
ale uvádza iné ciele HP RP 13 13 % 11 2 

 Projekt uvádza prepojenie na ciele HP RP 
vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu.  
Z toho:   4 4 % 3 1  
 Projekt uvádza výlučne prepojenie na ciele HP RP 

vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu  1175 1 % 1 
   Projekt uvádza prepojenie na viaceré ciele HP RP 

vrátane cieľov vzťahujúcich sa k zdravotnému 
postihnutiu   3 3 % 2 1 - 

Spolu 98 100 % 73 14 11 
 
Vyššie spomínané 4 projekty, ktoré uvádzali explicitne prepojenie na ciele HP RP 
vzťahujúce sa k hľadisku zdravotného postihnutia zvyčajne uvádzali viac ako jeden 
cieľ, ako naznačuje nasledovná tabuľka. Pri troch zo 4 projektoch, t.j. najčastejšie, sa 
objavili cieľ 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb 
z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populácie. Previazanosť na ciele HP RP s 
ohľadom na zdravotné postihnutie uvádzali iba projekty z OP V a OP ZaSI.   
 
Tabuľka č. VIII. 8  Previazanosť projektu na konkrétne ciele HP RP so 
zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia  
Prepojenie projektov na konkrétne ciele HP RP 
vzťahujúce sa k hľadisku zdravotného postihnutia  SPOLU Podľa operačných programov 

OP ZaSI OP V OP VaV 
Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí 
so zdravotným postihnutím 2 2 

  Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných 
prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre 
zamestnávateľov 1 1 

  Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným 
postihnutím k informačným službám. 1 1 

  Cieľ 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám 
zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie 
medzi zdravú populáciu  3 2 1 

 Cieľ 2.3 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov 
vzdelávania  2 1 1 

  

                                                 
175 Daný projekt sa vzťahuje k cieľom 2.1, 2.2 a) & b), a 2.3 a). 
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Vo väčšine projektov, presnejšie pre 69 % projektov (68 z 98) sme dospeli k záveru, 
že absencia explicitného prepojenia projektu na ciele HP RP zamerané na hľadisko 
zdravotného postihnutia by ani nebola relevantná vzhľadom na zameranie projektu, 
resp. deklarovaný prínos projektu k HP RP, ktoré hľadisko ZP nereflektovali.  
Na druhej strane vo viac ako štvrtine projektov (26 z 98) sme tento potenciál 
identifikovali. Tieto projekty vzhľadom na svoje zameranie, resp. na deklarovaný 
prínos k HP RP mohli uviesť, a teda by bolo vhodné, aby aj explicitne uviedli 
prepojenie na vybrané ciele HP RP so zameraním na hľadisko zdravotného 
postihnutia. Takéto projekty sme identifikovali najmä v OP ZaSI (11 projektov) a OP 
V (13 projektov), našli sa však aj 2 projekty v OP VaV. Pre mnohé z týchto projektov 
bol relevantný aspoň jeden, zvyčajne však aj viac cieľov HP RP zameraných na 
hľadisko zdravotného postihnutia. Viac približuje nasledovná tabuľka. 
 
Tabuľka č. VIII. 9  Potenciálne ciele HP RP so zameraním na hľadisko 
zdravotného postihnutia  
Potenciálne relevantné ciele HP RP vzťahujúce sa k 
hľadisku zdravotného postihnutia  SPOLU Podľa operačných programov 

OP ZaSI OP V OP VaV 
Projekty, kde boli uvedené ciele HP RP zamerané na 
hľadisko zdravotného postihnutia a všetky boli 
relevantné 4 3 1 

 Projekty, kde ciele HP RP zamerané na hľadisko 
zdravotného postihnutia neboli vyhodnotené ako 
relevantné 68 59 

 
9 

Projekty, kde chýbali relevantné ciele HP RP 
zamerané na hľadisko zdravotného postihnutia 
(vzhľadom na zameranie projektu a deklarovaný prínos 
k HP RP), z toho: 26 11 13 2 
 Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí 

so zdravotným postihnutím 12 6 6 - 
 Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných 

prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre 
zamestnávateľov 13 6 6 1 

 Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným 
postihnutím k informačným službám 12 1 6 2 

 Cieľ 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne 
postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie medzi zdravú 
populáciu 14 1 13 - 

 Cieľ 2.3 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov 
vzdelávania  12 - 12 - 

 
 

8.2.4. Východisková situácia z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
V drvivej väčšine projektov, presnejšie v 83 z 98 projektov (84 %) východisková 
situácia nezohľadňovala hľadisko zdravotného postihnutia žiadnym konkrétnym 
spôsobom. Je však nutné pripomenúť, že 62 projektov v prínose k HP RP hľadisko 
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ZP ani explicitne neuvádzalo. Ostáva teda 21 % projektov, ktoré hľadisko ZP v 
prínose k HP RP deklarovali, avšak v analýze východiskovej situácie podľa 
dostupných údajov nebolo toto hľadisko reflektované.  
Hľadisko zdravotného postihnutia v tej či onej miere vo východiskovej situácii 
uvádzalo iba 15 % projektov, pričom 9 z týchto 15 projektov poskytuje hlbšiu reflexiu 
v tomto ohľade a 6 z nich zohľadňuje toto hľadisko iba v limitovanom rozsahu.  
Viac ako polovica projektov (8 z 15), ktoré hľadisko ZP vo východiskovej situácii 
zohľadňujú, pochádzala z tematickej vzorky. V náhodnej vzorke, ktorá však bola 
takmer dvojnásobná ako tematická, sme takýchto projektov identifikovali celkovo 
sedem.  
 
 
Tabuľka č. VIII. 10 Zohľadnenie hľadiska zdravotného postihnutia v rámci 
východiskovej situácie podľa typu vzorky 

Zohľadnenie zdravotného postihnutia v rámci 
analýzy východiskovej situácie  

Celkovo Podľa operačných programov  

Počet % Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka  

Celkovo  98 100 % 64 34 
Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z 
hľadiska ZP 

62176 63 % 42 20 

Popis východiskovej situácie nezohľadňuje 
hľadisko zdravotného postihnutia a neposkytuje 
v tejto súvislosti špecifické informácie 

21 21 % 15 6 

Východisková situácia zahrňuje hľadisko 
zdravotného postihnutia, z toho:  

15 15 % 7 8 

 Východisková situácia obsahuje hlbšiu analýzu 
nerovností či znevýhodnenia z hľadiska 
zdravotného postihnutia 

9 9 % 4 5 

 Limitovane – východisková situácia obsahuje 
krátku informáciu alebo okrajovú zmienku 
vzťahujúcu sa k hľadisku zdravotného 
postihnutia177 

6 6 % 3 3 

Otázka: Obsahuje popis východiskovej situácie projektu aj popis znevýhodnenia na základe 
zdravotného postihnutia, či inak popísanú situáciu rôznych skupín podľa zdravotného stavu? 
 
V prípadoch hlbšej reflexie išlo najmä o uvádzanie štatistických údajov ohľadom 
cieľovej skupiny, resp. potenciálnej cieľovej populácie aj z hľadiska zdravotného 
postihnutia v kombinácii so špecifikáciou potrieb alebo problémov, ktorým tieto 
skupiny čelia pri začleňovaní sa do spoločnosti, či v prístupe k službám a pri 
využívaní.  

                                                 
176 Ako bolo už skôr uvedené – celkovo sa k hľadisku ZP v prínose k HP RP nehlásilo až 64 projektov, avšak pri dvoch z týchto 
projektov bola dokumentácia vyhodnotená ako nekonzistená, kedže východisková situácia toto hľadisko reflektovala, preto sme 
ich v tejto analýze zaradili do príslušných relevantných položiek. 
177 V prípade troch projektov boli medzi inými údajmi o cieľovej skupine v krátkosti uvedené aj počty osôb so ZP v rámci širšej 
(t.j. potenciálnej) cieľovej populácie, avšak bližšie potreby alebo špecifické problémy tejto skupiny neboli popísané. V ďalších 2 
projektoch bola zmienka len okrajová, napr. že aj s touto cieľovou skupinou má žiadateľ skúsenosti, resp. že aj toto môže byť 
potenciálna cieľová skupina (avšak bez hlbších dát či analýzy potrieb). 
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Väčšina z projektov, ktoré hľadisko zdravotného postihnutia vo východiskovej situácii 
uvádzala, pochádzali z OP ZaSI (12 z 15), avšak tento OP bol aj najpočetnejšie 
zastúpený vo vzorke analyzovaných projektov. V OP V boli 3 takéto projekty a OP 
VaV sme takéto projekty neidentifikovali vôbec.  
 
Tabuľka č. VIII. 11 Zohľadnenie hľadiska zdravotného postihnutia v rámci 
východiskovej situácie podľa operačných programov  
Zohľadnenie hľadiska zdravotného postihnutia 
v rámci východiskovej situácie  

Celkovo Podľa operačných programov  
Počet % OP ZaSI OP V OP VaV 

Celkovo  98 100 
% 73 14 11 

Nerelevantné – projekt sa nehlási k HP RP z 
hľadiska ZP 

62 63 % 47 8 7 

Popis východiskovej situácie nezahŕňa hľadisko 
zdravotného postihnutia a neposkytuje v tejto 
súvislosti špecifické informácie 

21 21 % 14 3 4 

Východisková situácia zahrňuje hľadisko 
zdravotného postihnutia, z toho:  15 15 % 12 3 - 

 Východisková situácia obsahuje hlbšiu analýzu 
nerovností či znevýhodnenia z hľadiska 
zdravotného postihnutia 

9 9 % 7 2 - 

 Limitovane - východisková situácia obsahuje 
krátku informáciu alebo okrajovú zmienku 
vzťahujúcu sa k hľadisku zdravotného 
postihnutia178 

6 6 % 5 1 - 

 
 

8.2.5. Cieľové skupiny s ohľadom na podporu HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia  
 
Necelá polovica projektov uvádzala cieľové skupiny, ktoré sú špecifikované primárne 
s ohľadom na konkrétne, často krát viaceré znevýhodnené skupiny (49 %, 48 
projektov)179 a viac ako štvrtina (27 %, 26 projektov) uvádzala cieľové skupiny, ktoré 
mali širší záber, t. j. zahŕňali rôznorodé skupiny, vrátane bežnej aj znevýhodnenej 
populácie. Cieľové skupiny s ohľadom na znevýhodnené skupiny sa teda objavili pri 
takmer dvoch tretinách projektov (64 projektov, 65 %), či už osobitne alebo ako 
súčasť širšieho zamerania. Približne v 14 % prípadov bola cieľová skupina úzko 
vymedzená (napr. výlučne osoby zamestnané u prijímateľskej organizácie).  
 
Z konkrétnych znevýhodnených skupín, ktoré sa objavovali najčastejšie, sa osoby so 
ZP objavili na druhom mieste:  

1. Marginalizované komunity (19 projektov)  

                                                 
178 Viď predošlá poznámka 
179 V 1 prípade boli znevýhodnené skupiny výlučne definované z rodového hľadiska, v ostatných to boli viaceré znevýhodnené 
skupiny, časť z nich zahŕňala aj osoby so ZP. Viď ďalej.   
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2. Osoby so zdravotným postihnutím (14 projektov)  
3. Ženy (12 projektov)  
4. Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (11 projektov) 
5. Osoby s rodičovskými povinnosťami (10 projektov)  

 
V 14 prípadoch, kedy projekty uvádzali aj cieľové skupiny s ohľadom na zdravotné 
postihnutie. Prevažne boli súčasťou  širšie ponímanej cieľovej skupiny (10 projektov) 
pričom iba v 4 projektoch sme zaznamenali, že osoby so ZP boli hlavnou cieľovou 
skupinou projektu. Osem z týchto projektov spadalo pod tematickú vzorku, zatiaľ čo 
šesť bolo z náhodnej vzorky. Väčšina z týchto projektov bola z OP ZaSI (12), dva z 
OP V a jeden z OP VaV.  
 
Tabuľka č. VIII. 12  Špecifikácia cieľových skupín s ohľadom na zdravotné 
postihnutie 

 
V prípadoch, kedy prijímateľská organizácia bližšie určila, o akú cieľovú skupinu ide z 
hľadiska zdravotného postihnutia, sa opakovane objavili tieto špecifikácie:  

• občania s ťažkým zdravotným postihnutím (4 projekty) 
• občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie (3 projekty)  
• občania so zdravotným postihnutím pracujúci v chránených dielňach alebo 

pracoviskách – CHD/CHP (3 projekty)  
• občania s  nepriaznivým zdravotným stavom (3 projekty)  
• občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú v evidencii UoZ, t. j. nezamestnaní 

alebo zamestnaní mimo CHD/CHP (2 projekty) 
• osoby so zdravotným postihnutím v rámci skupiny mladých absolventov škôl do 25 

rokov (2 projekty) 
Jednotlivo sa objavili seniori so zdravotným postihnutím, občania so ZP, ktorí sú 
záujemcami o zamestnanie, občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie 
zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím, 

Cieľové skupiny podľa hľadiska zdravotného postihnutia Spolu 
Podľa typu vzorky 

Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

Nerelevantné – projekt sa nehlási k podpore HP RP z 
hľadiska zdravotného postihnutia (ani formálne) 

61 45 16 

Projekty neuvádzajú žiadne cieľové skupiny s ohľadom na 
zdravotné postihnutie  

19 12 7 

Projekty, ktoré uvádzajú cieľové skupiny s ohľadom na 
zdravotné postihnutie, z toho 14 6 8 

• Do širšej skupiny sú zaradené aj bližšie špecifikované skupiny 
osôb so zdravotným postihnutím 

10 5 5 

• cieľová skupina je výlučne zameraná na osoby so zdravotným 
postihnutím 4 1 3 

Iné: Projekty, ktoré uvádzajú nepriamy dopad/nepriame 
zapojenie osôb so ZP  

4 1 3 

Spolu 98 64 34 
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občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac 
o 40 %, ľudia s autizmom a občania so ZP – mladí ľudia do 30 rokov veku (klienti 
zariadenia) a resp. občania so ZP žijúci v meste, resp. UoZ so ZP. 
 
Potreby cieľových skupín v prípade týchto 14 projektov neboli vždy popísané 
obsiahlejšie. V piatich projektoch sú informácie veľmi limitované, a to napr. tým, že 
sú spomenuté ako súčasť cieľových skupín a prípadne je doplnená informácia o ich 
počte v rámci potenciálnej cieľovej skupiny, ich špecifické potreby či životná situácia 
však nie sú bližšie analyzované. Celkovo iba 8 projektov popisuje potreby a situáciu 
cieľovej skupiny z hľadiska ZP detailnejšie. Tieto projekty okrem číselných údajov (či 
už vyčíslením ich počtu v rámci plánovanej cieľovej skupiny alebo vyjadrením ich 
podielu v možnej cieľovej populácii) popisujú osobitné prekážky, s ktorými sa osoby 
so ZP alebo dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v bežnom živote alebo 
špecifických situáciách stretávajú a musia ich prekonávať (napr. pri uplatňovaní sa 
na trhu práce).  
 

8.2.6. Aktivity v projekte podporujúce rovnosť príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia 
 
Pri posudzovaní aktivít sme sa zamerali na čo najkonkrétnejšie dostupné informácie, 
t. j. aktivity boli pri analýze zahrnuté do príslušnej kategórie nielen s ohľadom na 
názov aktivity ako takej, ale najmä s ohľadom na bližší popis realizácie, ak 
dokumentácia poskytovala detailný popis aktivít.   
 
Vo väčšine projektov sa opakovali základné aktivity, ako napr. administratíva 
a manažment projektu a všeobecná publicita. Spomedzi konkrétnych aktivít 
zameraných priamo na cieľové skupiny, resp. smerujúcich k realizácii zámerov 
konkrétneho projektu dominovali aj vzhľadom na prevažujúci podiel projektov z OP 
ZaSI aktivity zamerané na budovanie kapacít, t. j. vzdelávanie a tréningy (47 %) a 
sociálne služby, prípadne iné podporné služby pre znevýhodnené alebo sociálnym 
vylúčením ohrozené skupiny (27 %). V nižšej miere sa objavili aktivity ako napr.  
 podpora tvorby pracovných miest ako napr. rozširovanie firiem alebo udržanie 

pracovných miest, vytváranie nových pracovných miest, vrát. chránených 
pracovísk (12 % projektov) 

 vytvorenie nových alebo inovácie existujúcich vzdelávacích programov (10 % 
projektov) 

 aktivity na podporu výskumu a vývoja (10 %)  
 podpora zamestnávania konkrétnych osôb ako napr. absolventská prax, 

kariérne plány a pod. (9 %) 
 výskumné aktivity a analýzy všeobecne (8 %) 
 posilňovanie inštitucionálnej infraštruktúry – vrát. posilňovania infraštruktúry 

výroby, výskumu alebo vzdelávania (4 %)  
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Aktivity, ktoré sa priamo zameriavali na podporu rovnosti príležitostí aj 
vzhľadom na dominanciu vzorky OP ZaSI najčastejšie mali podobu vyššie 
uvedeného poskytovania sociálnych a iných podporných služieb pre 
znevýhodnené alebo inak ohrozené skupiny (27 %). Druhou najčastejšie sa 
objavujúcou sa formou aktivít boli osobitné aktivity na podporu rovnosti príležitostí 
znevýhodnených skupín v podobe vyrovnávacích opatrení či špecifických aktivít 
určených pre vybrané cieľové skupiny (14 %).  
Ojedinele sa vyskytli aj vzdelávacie aktivity zamerané na rovnosť príležitostí (7 %), či 
vytvorenie vzdelávacích programov s príspevkom k rovnosti príležitostí (6 %) a 
publicita a budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rovnosť 
príležitostí (6 %) a výskumné aktivity a analýzy situácie znevýhodnených skupín sa 
objavili v piatich prípadoch (5 %). 
 
Z celkového súboru až 62 projektov nebolo relevantné posudzovať ich s ohľadom na 
výskyt aktivít zameraných na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia, keďže prínos k tomuto hľadisku HP RP vôbec nedeklarovali (ani 
formálne). Ostáva teda 36 projektov, pričom u väčšiny z nich (21 projektov) sme 
napriek deklarovanej podpore hľadiska ZP neidentifikovali konkrétne aktivity na 
podporu HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Konkrétne aktivity zamerané na 
podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia sme objavovali iba 
v 15 projektoch, čo predstavuje 15 % z celkového súboru a zároveň menej ako 
polovicu z projektov, pre ktoré bolo relevantné očakávať aspoň nejaké aktivity na 
podporu tohto hľadiska. Konkrétne aktivity na podporu RP z hľadiska ZP sa častejšie 
objavovali v tematickej vzorke ako náhodnej (11:4). Častejšie sme ich zaznamenali v 
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého vzorka bola aj najpočetnejšia. Celkovo 
v OP ZaSI takéto aktivity uvádzalo 11 projektov. V OP V to boli 4 projekty. V OP VaV 
sme neidentifikovali ani jeden projekt, ktorý by uvádzal konkrétne aktivity na podporu 
HP RP z hľadiska ZP.  
 
Tabuľka č. VIII. 13  Výskyt aktivít so zameraním na rovnosť príležitostí z 
hľadiska zdravotného postihnutia  
Projekty s aktivitami so zameraním na rovnosť príležitosti z hľadiska 
zdravotného postihnutia 

Počet 
projektov 

%  
(z 98) 

Nerelevantné – projekty, ktoré sa nehlásia k HP RP z hľadiska ZP  62 63 % 
Projekty, ktoré konkrétne aktivity na podporu RP z hľadiska ZP neuvádzajú 21 21 % 
Projekty, ktoré uvádzajú aktivity na podporu RP z hľadiska ZP, z toho:  15 15 % 
 V členení podľa typu vzorky   
Náhodná vzorka 4  
Tematická vzorka 11  
 V členení podľa OP   
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 11  
OP Vzdelávanie 4  
OP Výskum a vývoj -  
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V prípade projektov, ktoré konkrétne aktivity na podporu RP z hľadiska ZP uvádzali, 
aj vzhľadom na dominujúci podiel projektov s OP ZaSI sa najčastejšie (5 z 15 
projektov) objavili aktivity zamerané na vzdelávanie posilňujúce životné zručnosti a 
vzdelávanie zamerané na osvojenie si špecifických zručností pre trh práce. Rovnako 
často (5 projektov) sa objavila aj podpora zameraná na zlepšovanie zamestnateľnosti 
osôb so ZP formou poradenstva a iných podporných nástrojov. Dva projekty uviedli 
priamu podporu zamestnanosti pre osoby so ZP (tvorba alebo podpora udržiavania 
pracovných miest). Dvakrát bola skupina osôb so ZP, resp. s nepriaznivým 
zdravotným stavom zdôraznená aj pri poskytovaní sociálnych služieb (medzi inými 
skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením).  
 
Tabuľka č. VIII. 14  Prehľad uvádzaných aktivít so zameraním na rovnosť 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  

Aktivity so zameraním na rovnosť príležitosti z hľadiska ZP 
Počet 

projektov 
% Podiel 

(z 98) 
Vzdelávanie posilňujúce životné zručnosti pre osoby so ZP (napr. 
sebaobslužné alebo komunikačné či iné sociálne zručnosti) 

5 5 % 

Vzdelávanie posilňujúce zručnosti pre trh práce špecificky pre osoby so ZP 5 5 % 
Podpora pre zlepšenie zamestnanosti určená osobám so ZP (poradenstvo, 
podporné nástroje)  

5 5 % 

Priama podpora zamestnanosti osôb so ZP formou vytvárania alebo 
udržania pracovných miest pre osoby so ZP (napr. chránené dielne, 
chránené pracoviská)180 

2 2% 

Poskytovanie sociálnych služieb (vrát. TSP) explicitne aj pre osoby so ZP  2 2 % 
Iné (nepriama podpora) 
• zlepšenie kvality služieb v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach 

sociálnych služieb pre osoby so ťažkým zdravotným stavom  prostredníctvom 
vzdelávania pracovníkov poskytujúcich služby (paliatívna starostlivosť) 

• doplnkové vzdelávacie aktivity pre osoby v seniorskom veku (zamerané na 
zvyšovanie povedomia s ohľadom na zvládanie špecifických zdravotných 
ťažkostí v seniorskom veku) 

2 2 % 

Pozn.: V jednom projekte sa súčasne identifikovalo viac aktivít.  
 
 

8.2.7. Merateľné ukazovatele prínosu k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia  
 
Keďže sa takmer 2/3 projektov nehlásili k podpore HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia, a to ani formálne, očakávať merateľné ukazovatele v tomto ohľade sme 
mohli iba v prípade 36 projektov. Analýza ukázala, že iba tretina z nich, presnejšie 11 
projektov, uvádza medzi merateľnými ukazovateľmi aj MU zamerané na hľadisko 

                                                 
180 Zahŕňa podporu udržania občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti, 
resp. udržanie pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách pre občanov so zdravotným postihnutím – 
poskytnutím príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 zákona 
o službách zamestnanosti. 
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zdravotného postihnutia. Významný podiel takýchto projektov sme našli v OP V, 
ktorých bolo v analyzovanej vzorke 14.    
 
Tabuľka č. VIII. 15  Merateľné ukazovatele HP RP so zameraním na podporu 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  

Merateľné ukazovatele HP RP  
vybrané MU  zamerané na aspekty 
zdravotného postihnutia 

Celkovo Podľa operačných 
programov Podľa vzorky 

počet % 
OP 

ZaSI 
OP 
V 

OP 
VaV 

Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

Nerelevantné – projekt sa nehlási k 
HP RP z hľadiska ZP 62 63 % 47 8 7 46 16 

Projekt nesleduje MU HP RP 
zamerané na ZP 24181 24 % 21 1 1 14 10 

Projekt uvádza  ako súčasť viacerých 
MU HP RP aj MU z hľadiska ZP 9 9 % 5 2 2 3 6 

Iné (nepriamo)182 3 3 % - 3   1 2 

Spolu 98 100 
% 

73 14 11  64 34  

 
V OP ZaSI 5 projektov zaradilo medzi svoje MU “Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ Ten istý MU 
využili aj dva projekty z OP V. Celkovo sa teda objavil 7-krát, a je najčastejšie 
využívaným MU v tomto ohľade. V OP Výskum a vývoj dva projekty uvádzali MU 
“Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu”. Naviac, tri projekty v OP V uvádzali ako MU na podporu HP RP “Počet 
podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“, tieto 
projekty však ďalšie iné MU HP RP nepoužili. Napriek tomu, že v rámci minimálnych 
požiadaviek stačilo, ak projekt uviedol iba 1 MU HP RP v žiadosti o NFP, 
z obsahového hľadiska v týchto prípadoch vyššie uvedený MU k sledovaniu prínosu 
k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia nemožno považovať za dostatočný. 
V týchto projektoch by sa žiadalo doplniť sledovanie MU „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby,“ ktorý mal byť 
sledovaný primárne. 
V prípade 23 projektov, ktoré žiadne MU k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
neuvádzali, sme až na jednu výnimku, teda v pri 22 projektoch konštatovali, že by 
vzhľadom na deklarované zámery prispievať k HP RP aj z hľadiska zdravotného 
postihnutia mohlo byť relevantné sledovať MU „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ V ďalších 4 by 
sa hodilo doplniť aj MU „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k 
rovnosti príležitostí“. Výnimkou bol projekt z OP VaV, kde síce bol deklarovaný 
formálne záväzok podporiť bezbariérový prístup k službám centra, ktoré mal projekt 

                                                 
181 Zahŕňa aj jeden projekt, kde prioritná os nie je relevantná k cieľom HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia v rámci OP V 
podľa SKI HP RP a nemá zadefinované adekvátne ukazovatele HP RP.  
182 Tieto projekty uvádzajú iba MU počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí. 
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vytvoriť,183 avšak reálne aktivity na jeho podporu neboli objasnené a aj samotný 
príspevok k HP RP možno považovať sa málo objasňujúci. Naviac v zmysle SKI 
HPRP príslušná prioritná os (2) nebola vyhodnotená ako relevantná k cieľom ZP 
a teda nemá zadefinované adekvátne merateľné ukazovatele HP RP zamerané na 
zdravotné postihnutie, ktoré by mohli byť použiteľné. Pritom samotná bezbariérovosť 
by mala byť relevantná pre každý projekt, ktorý vytvára nejaký typ, či už fyzickej, 
alebo informačnej infraštruktúry a zvážiť do budúcna posúdenie relevancie pri 
každom projekte osobitne.  
 
Keďže sme v prípade 23 projektov skonštatovali, že projekty mali vzhľadom na svoje 
nastavenie zvážiť sledovanie MU „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“, pristúpili sme aj k analýze 
dostupných údajov z formulára účastníkov projektu. Tento formulár je relevantný pre 
OP V a OP ZaSI, keďže ide o formulár, ktorý sú povinní sledovať všetci žiadatelia pri 
čerpaní prostriedkov z ESF. Ak bol v systéme ITMS k dispozícii, umožnil nám overiť 
si, či bol potenciál nielen sledovať, ale aj naplniť MU „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“ reálny. Hoci je 
spoľahlivosť údajov vo formulároch otázna,184 ak zoberieme do úvahy dostupné dáta, 
zistíme, že potenciál naplniť ho bol pri mnohých z týchto projektov reálny. Z 25 
projektov nebol formulár účastníkov k dispozícii iba v 6 prípadoch. V 8 projektoch boli 
uvedené hodnoty 0 vo vzťahu k osobám so ZP a teda potenciál nemusel byť reálny. 
Ostáva však 9 projektov, kde sme podľa formulára účastníkov projektu zistili, že 
medzi účastníkmi a účastníčkami boli aj osoby so zdravotným postihnutím. Celkovo 
týchto 9 projektov podľa údajov uvádzaných v formulároch účastníkov zapojilo 415 
osôb so ZP, z toho bolo 179 žien so ZP. Tieto projekty vo formulároch uvádzali 
celkovo 6578 účastníkov, môžeme teda konštatovať, že osoby so ZP boli skôr 
okrajovou skupinou účastníkov zapojených do projektu (6 %). I tak však môžeme 
konštatovať, že v prípade tejto skupiny 9 projektov sa vyhodnotenie prínosu v tejto 
oblasti na úrovni OP a NSRR stalo neviditeľné, keďže príslušný MU HP RP nebol 
v týchto projektoch zazmluvnený a teda ani sledovaný a vyhodnocovaný. Údaje 
ohľadom zapojenia osôb so ZP zaznamenali prijímatelia pomoci iba vďaka formuláru 
účastníkov, ktorého sledovanie a vyhodnocovanie však má na úrovni OP svoje 
zásadné limity a obmedzenia, ako už bolo spomenuté vyššie a kvalitou 

                                                 
183 V prínose k HP RP sa v danom projekte (26220220024) uvádza „Charakter služieb Univerzitného centra inovácií, transferu 
technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT) a účinná multimediálna komunikačná podpora ich poskytovania vytvára 
prostredie pre otvorený a bezbariérový prístup k jeho zákazníckym službám„ 
184 Spoľahlivosť údajov sledovaných podľa dostupných formulárov účastníkov projektu v ITMS dokresľuje napr. skutočnosť, že 
pri projektoch , ktoré sledovali MU „počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté 
osoby“ u ktorých sme zároveň mohli v ITMS dohľadať aj formulár účastníkov (čo platilo pre 4 projekty), sme zistili zjavné 
nekonzistentnosti v poskytovaných údajoch v porovnaní s údajmi zo záverečnej monitorovacej správy a podľa formulára. Takto  
v jednom projekte (27110130017 OP ZaSI) síce podľa formulára účastníkov nebola zapojená ani jedna osoba so ZP, ale podľa 
záverečnej monitorovacej správy a teda sledovaného – zazmluveneného MU ich bolo zapojených na konci projektu 55. 
V ďalších projektoch sa údaje v ITMS uvedené pri danom MU nezhodovali s údajmi uvedenými v  dostupnom formulári 
účastníkov, t.j. buď boli údaje vo formulári nižšie alebo vyššie (OP ZaSI 27120130297 a 27110130026). Posledný z týchto 4 
projektov bol zatiaľ v realizácii, preto nie je možné konzistentnosť údajov jednoznačne potvrdiť alebo spochybniť.  
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a spoľahlivosťou údajov zaostáva za údajmi sledovanými pomocou merateľných 
ukazovateľov.    
 
 

8.2.8. Výsledky projektu s ohľadom na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia 
 
Výsledky projektu sme sa pokúsili zanalyzovať podľa dostupných údajov 
z monitorovacích správ, a to: priebežných, záverečných a následných (teda 
dopadových), prípadne doplniť informáciami z formulárov dobrej praxe a ak boli 
v správach identifikované aj publicitné výstupy, napr. webstránka projektu, overili 
sme aj informácie dostupné na internete.  
 
V prípade dokumentov, v ktorých sme mohli očakávať kvantitatívne aj kvalitatívne 
informácie o dosiahnutých výsledkoch a dopade projektov, bohužiaľ musíme 
konštatovať, že iba veľmi limitovaný počet projektov poskytoval konkrétnejšie 
informácie o podpore rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia. Naviac, 
aj v prípadoch, kedy projekty tieto informácie poskytovali, v prevažnej miere sa 
obmedzovali na základné údaje o počte zapojených osôb so ZP, a to primárne vďaka 
tomu, že boli zmluvne viazané relevantným MU k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia.  Bližšie objasnenie prinášajú podrobnejšie zistenia uvedené nižšie.  
 
Monitorovacie správy  
Z celkovo 36 projektov, ktoré deklarovali prínos k HP PR aj z hľadiska zdravotného 
postihnutia (hoci len formálne) bolo možné posúdiť iba časť projektov s ohľadom na 
limitovanú dostupnosť monitorovacích správ. Priebežné správy sme nemali možnosť 
posúdiť napr. v 3 projektoch, záverečné správy v 2 projektoch a následné správy 
chýbali až v 11 projektoch.185  
Tam, kde sme dostupné správy mohli posúdiť (a zároveň išlo o projekty, ktoré 
deklarovali prínos k HP RP aj z hľadiska ZP, hoci aj len formálne) sa ukázalo, že 
väčšina projektov do správ nezahrnula žiadne špecifické informácie k príspevku k HP 
RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Presnejšie tieto informácie sme nenašli v 20 
projektoch pri priebežných správach, v 21 projektoch pri záverečných správach a v 
13 projektoch pri dopadových správach. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že tieto 
projekty zvyčajne ani nemali zazmluvnené sledovanie relevantného MU k HP RP z 
hľadiska zdravotného postihnutia. To podporuje aj ďalšie zistenie, že pri projektoch, 
ktoré hľadisko zdravotného postihnutia v monitorovacích správach nejako 

                                                 
185 Toto však nie je konečný počet projektov, kde dané správy neboli k dispozícii, tu sme ich však nezohľadnili, keďže tieto 
projekty sa nehlásili k prínosu k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. V celej vzorke 98 projektov, chýbali v ITMS 
monitorovacie priebežné správy pri 13 projektoch, pri dvoch boli k dispozícii len tzv. mimoriadne správy. Záverečné správy 
absentovali v ITMS v 9 projektoch, kde vzhľadom na termín ukončenia projektov mali byť v čase zberu údajov z ITMS tieto 
správy už k dispozícii. Dopadové správy v ITMS systéme absentovali pri 19 projektoch (s ohľadom na termín ukončenia 
projektu pri zbere údajov z ITMS).  
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reflektovali, dominovali správy, ktoré sa obmedzili iba na vyčíslenie zazmluvneného 
MU k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, pričom iné doplňujúce informácie 
správy neobsahovali. Iba v jednom projekte sme identifikovali ako kvantitatívne dáta 
(MU k HP RP z hľadiska ZP), tak aj kvalitatívne informácie. Tu je nutné dodať, že 
formát monitorovacej správy osobitný priestor pre kvalitatívny popis prínosu 
realizovaného projektu takmer vôbec neponúka a sústreďuje sa najmä na zber 
kvantitatívnych údajov. Záverečná a priebežné správy umožňujú kvalitatívne 
informácie vkladať iba v rámci identifikácie problémov a v rámci položky “doplňujúce 
informácie.” Iba formát následnej správy v položke “dopad projektu” vytvára priestor 
pre kvalitatívny popis dosiahnutých výsledkov projektu a ich dopadov. Avšak ani časť 
“dopady” či časť “doplňujúce informácie” prijímateľskú organizáciu explicitne 
nevyzývajú, aby sa vyjadrila napr. k prínosu k jednotlivým HP.  
Projekty, ktoré proaktívne poskytovali doplňujúce kvalitatívne informácie z hľadiska 
HP RP s ohľadom na zdravotné postihnutie sme tak zaznamenali veľmi ojedinele. V 
prípade 4 projektov obsahovali priebežné monitorovacie správy informácie 
plánovaných alebo realizovaných aktivitách na podporu osôb so zdravotnými 
postihnutím, avšak 3 z nich na druhej strane neuvádzali kvantitatívne dáta, keďže 
príslušný MU nemali zazmluvnený, a teda neboli viazané vyčíslovať tieto dáta. V 
prípade 2 projektov sme kvalitatívne informácie, avšak opäť bez kvantitatívnych dát 
objavili v 2 záverečných správach. Rovnako 2 projekty uvádzali kvalitatívne 
informácie v dopadových správach, pričom iba 1 z nich zároveň uvádzal aj čiastkové 
kvantitatívne dáta, pritom však nešlo o MU k HP RP.  
 
 
Tabuľka č. VIII. 16  Analýza dostupných priebežných monitorovacích správ  
Informácie v priebežných monitorovacích správach o napĺňaní príspevku k 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  počet % 

Nerelevantné posudzovať: projekt sa nehlásil k HP RP z hľadiska ZP  62 63 % 
Priebežne správy neboli k dispozícii 3 3 %  
Dostupné priebežné správy neobsahujú špecifické informácie k podpore HP 
RP z hľadiska ZP (ani MU HP RP vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu)  20 20 % 
Dostupné priebežné správy obsahujú informácie k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia, z toho:  13 13 % 
• Limitovane – správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 

ukazovateľov HP RP  vzťahujúcich sa k zdravotnému postihnutiu 8  
• Limitovane – správy obsahujú iba informáciu o realizovaní aktivít podporujúcich 

osoby so ZP, avšak bez kvantitatívnych údajov o ich zapojení  3  
• Správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k 

rovnosti príležitostí k hľadisku ZP, ako aj kvantitatívne dáta (napr. MU s ohľadom na 
zdravotné postihnutie) 1  

Spolu 98 100 % 
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Tabuľka č. VIII. 17  Analýza dostupných záverečných monitorovacích správ  
Informácie v záverečných monitorovacích správach o napĺňaní príspevku k 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  počet % 

Nerelevantné posudzovať: projekt sa nehlásil k HP RP z hľadiska ZP  62186 63 % 
Nerelevantné posudzovať: záverečné MS nemohli byť k dispozícii – projekt bol v 
realizácii (resp. krátko po skončení) 2 2 %  
Záverečné správy neboli k dispozícii 2 2 %  
Dostupné záverečné správy neobsahujú špecifické informácie k podpore HP 
RP z hľadiska ZP (ani MU HP RP vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu)  21 21 % 
Dostupné záverečné správy obsahujú informácie k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia, z toho  11 11 % 
• Limitovane – správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 

ukazovateľov HP RP vzťahujúcich sa k  zdravotnému postihnutiu 9  
• Limitovane – správy obsahujú iba informáciu o realizovaní aktivít podporujúcich 

osoby so ZP avšak bez kvantitatívnych údajov o ich zapojení  2  
Spolu 98 100 % 

 
 
Tabuľka č. VIII. 18  Analýza dostupných následných, tzv. dopadových 
monitorovacích správ  
Informácie v následných monitorovacích správach  o napĺňaní príspevku k 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  počet % 

Nerelevantné posudzovať: projekt sa nehlásil k HP RP z hľadiska ZP  62187 63 % 
Nerelevantné posudzovať: záverečné MS nemohli byť k dispozícii - projekt bol v 
realizácii (resp. krátko po skončení) 5 4 %  
Následné správy neboli k dispozícii 11 12 %  
Dostupné následné správy neobsahujú špecifické informácie k podpore HP 
RP z hľadiska ZP (ani MU HP RP vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu)  13 21 % 
Dostupné následné správy obsahujú informácie k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia, z toho:  7 7 % 

• Limitovane, správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 
ukazovateľov HP RP vzťahujúcich sa k  zdravotnému postihnutiu 5  

• Limitovane, správy obsahujú iba informáciu o realizovaní aktivít podporujúcich 
osoby so ZP avšak bez kvantitatívnych údajov o ich zapojení  1  

• Správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k 
rovnosti príležitostí z hľadiska ZP ako aj čiastkové dáta o zapojení osôb so ZP 
(avšak bez príslušného MU HP RP s ohľadom na zdravotné postihnutie) 1  

Spolu 98 100 % 
 
 
Publicita  
Podobne ako v prípade monitorovacích správ, iba limitovaný počet projektov v rámci 
publicity ponúka informácie o podpore rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia. Celkovo tak urobilo 8 projektov, pričom časť z nich tak urobila preto, že 
sa zamerali na cieľovú skupinu osôb so zdravotnými postihnutím (viď príklady dobrej 

                                                 
186 Zahŕňa aj 1 projekt v realizácii. 
187 Zahŕňa aj 11 projektov, u ktorých naviac dopadová správa nebola k dispozícii a 3 projekty v realizácii (t.j. dopadová správa 
nemohla byť zatiaľ predložená). 
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praxe) a časť z nich skôr okrajovo informovala, že aj osoby so ZP boli súčasťou 
cieľovej skupiny projektu, avšak bližšie tento aspekt nerozpracovali.  
 
Formulár dobrej praxe  
Analýza formulárov dobrej praxe viedla k podobným zisteniam ako pri 
monitorovacích správach a publicite. Iba zopár projektov (presnejšie 5) do nich 
zahrnulo aj informácie o tom, že do projektu boli zapojené aj osoby so zdravotným 
postihnutím. Hlbšie však tento aspekt nebol rozpracovaný. Je nutné doplniť, že 
formát tohto formulára nevyžaduje explicitne popísať prínos k HP RP ako takej, a 
teda ostáva na proaktívnom prístupe organizácie, či ho zohľadní napr. pri popise 
dosiahnutých výsledkov.  
 

8.2.9. Záverečné zhodnotenie a príklady dobrej a zlej praxe  
 
Na záver analýzy každého projektu sme sa pokúsili o záverečné zhodnotenie prínosu 
daného projektu s ohľadom na to, ako prispel k podpore rovnosti príležitostí z 
hľadiska zdravotného postihnutia. Zohľadnili sme ako pôvodné nastavenie projektu 
(teda jeho ciele, popísanú východiskovú situáciu, cieľové skupiny, plánované 
aktivity), tak aj výsledky realizácie, tak ako ich ilustrovali dostupné interné a externé 
výstupy (teda monitorovacie správy a publicitné výstupy).  
 
Celkovo sme identifikovali 9 projektov, ktorých výsledky naznačujú pozitívny 
prínos k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia, 
vrátane jedného projektu, ktorý pôvodne takýto prínos vo svojom príspevku k HP RP 
explicitne nedeklaroval. Napriek tomu, že by sme očakávali výraznejší pomer týchto 
projektov tematickej vzorke, musíme konštatovať, že sa tak nestalo. Štyri z týchto 
projektov pochádzajú z náhodne generovanej vzorky a 5 bolo z tematickej vzorky. V 
prípade niektorých projektov išlo v podstate o vzájomné previazané 
podprojekty v rámci jedného národného projektu. Príklady takto prepojených 
projektov sme preto zosumarizovali do spoločného príkladu dobrej praxe (viď ďalej).  
Okrem týchto deviatich projektov, ďalšie dva projekty indikovali limitovaný pozitívny 
prínos, presnejšie do širšie ponímanej cieľovej skupiny okrajovo zapojili aj osoby so 
zdravotným postihnutím, zásadný prínos však nebol identifikovaný.  
 
Pri 13 projektoch sme bohužiaľ museli skonštatovať nedostatok kvalitných 
monitorovacích údajov, ktoré by nám umožnili potvrdiť pozitívny, resp. limitovaný 
pozitívny prínos k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Absentovali tu najmä 
relevantné MU pre HP RP z hľadiska ZP, ale aj kvalitatívne monitorovacie údaje 
poskytnuté nad rámec základnej štruktúry monitorovacích správ.  
 
Pri 14 projektoch analýza poukázala na to, že projekty deklarovali formálny 
prínos k HP RP z hľadiska ZP, avšak realizácia projektu žiadny, ani limitovaný 
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prínos nepreukázala. To nás vedie k záveru, že formálne deklarovaný – t.j. 
nediskriminujúci prístup nemožno považovať za dostatočnú garanciu skutočnej 
podpory rovnosti príležitostí v praxi, najmä ak absentujú konkrétne aktivity na jeho 
podporu, prípadne ak nie sú projekty zmluvne viazané, sledovať adekvátne MU k 
tomuto hľadisku.  
Bohužiaľ, v jednom prípade analýza indikovala problematický prínos k HP RP 
z hľadiska zdravotného postihnutia a to dokonca v rozpore s deklarovaným 
prínosom k HP RP z hľadiska ZP zo strany prijímateľskej organizácie (viď príklad zlej 
praxe rozpracovaný ďalej). 
 
Celkovo však musíme konštatovať, že väčšina projektov jednak neašpirovala na 
prínos v tejto oblasti (projekty, ktoré prínos k HP RP v tomto ohľade nedeklarovali) a 
ani realizácia projektov pri väčšine z nich nepotvrdila možný prínos v tejto oblasti. 
Presnejšie, necelé dve tretiny projektov (59 %) neindikovalo zámer prispievať k HP 
RP z hľadiska ZP a zároveň sme ani nenašli indikácie prínosu v tejto téme medzi 
informáciami o dosiahnutých výsledkoch.  
 
Tabuľka č. VIII. 19  Prínos realizovaných projektov k rovnosti príležitostí z 
hľadiska zdravotného postihnutia  
Zhodnotenie výsledkov z hľadiska prínosu k 
podpore rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia  

Spolu 
Náhodná vzorka Tematická 

vzorka 
počet % počet % 

Nerelevantné – projekt sa nehlási k HP RP z 
hľadiska ZP (a prínos sa ani dodatočne nepotvrdil) 

59 44  15  

Projekt pozitívne prispel k posilňovaniu rovnosti 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia 

vrátane projektu, ktorý ukázal pozitívny prínos 
napriek tomu, že nedeklaroval príspevok k HP RP z 
hľadiska ZP 

9 4 % 5 % 

Projekt indikoval limitovaný prínos k 
posilňovaniu rovnosti príležitosti z hľadiska ZP 

2 -  2  

Projekt by mohol indikovať limitovaný pozitívny 
prínos k HP RP z hľadiska ZP, avšak nie je možno 
adekvátne posúdiť pre nedostatok kvalitných 
monitorovacích údajov  

13 4  9  

Projekt deklaroval formálny – nediskriminujúci 
prístup, proaktívny, resp. konkrétny prínos k 
posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia sa nepreukázal 

14 11  3  

Iné: Projekt indikoval problematický prínos 
k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, 
a to dokonca v rozpore s deklarovaným prínosom 
k HP RP z hľadiska ZP 

1 
 

% 1 % 

Spolu 98 63 100 % 35 100 % 
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Príklady dobrej praxe z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (3 projekty) 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
 
Tematická vzorka, národné projekty 
Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a 
dlhodobej nezamestnanosti (2 projekty) 
ITMS kódy: 
27110130002 (trvanie 8/2008 až  12/2012 – 58 mesiacov, čerpanie:31 062 985,29 €)  
27110130021 (trvanie1/2012 až 12/2014 – 36 mesiacov, čerpanie: 26 864 203,71 €) 
27130130002 (trvanie 5/2008 až 12/2012 – 56 mesiacov, čerpanie: 1 075 962,77 €)  
Pozn.: Zatiaľ čo prvé dva projekty sa realizovali vo všetkých krajoch SR s výnimkou BSK, tretí projekt 
sa realizoval v BSK.  
 
Prínos k HP RP:  
27110130002 a 27130130002: Projekt prispieva k potieraniu diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia a vytváraniu rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce pre uvedenú skupinu občanov. 
27110130021: Pri realizácii národného projektu bude pre všetkých jeho účastníkov zaručený prístup  
rešpektovania rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a rodovej rovnosti, cieľovým skupinám projektu 
bude poskytnutá profesionálna, účinná a cielená pomoc bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo 
nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, 
sexuálnej orientácie, jazyka, veku, zdravotného postihnutia, viery a náboženstva, politického alebo 
iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti 
alebo etnickej skupine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. Cieľ projektu a všetky opatrenia 
realizované v rámci projektu sú zamerané na znevýhodnených občanov – občanov so zdravotným 
postihnutím, projekt pomáha prekonávať dopady znevýhodnenia pozitívnymi vyrovnávacími 
opatreniami na podporu zamestnávania občanov so ZP 
 
Nastavenie projektu:  
Hlavným cieľom týchto prepojených projektov bola podpora zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím formou poskytovania príspevkov na: 

• prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa §§ 55a-c zákona 
o službách zamestnanosti, 

• vytvorenie pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách – 
poskytnutím príspevkov podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti, 

• udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách 
zamestnanosti, 

• začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím – 
poskytnutím príspevkov podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti, 

• pracovného asistenta pre občana so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov 
podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti, 

• udržanie pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách pre občanov 
so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov 
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti. 

Špecifickým cieľom projektov bolo zvyšovanie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím  a 
vytváranie a udržiavanie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím 
Jeden z projektov (27110130021) to dokonca bližšie špecifikoval týmito 6 špecifickými cieľmi 

Špecifický cieľ 1: Udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní  
Špecifický cieľ 2: Zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk zamestnávateľmi 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

185 
 

Špecifický cieľ 3: Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím s využitím pomoci 
pracovného asistenta  
Špecifický cieľ 4: Začatie prevádzkovania a vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti 
občanmi so zdravotným postihnutím 
Špecifický cieľ 5: Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou 
zaškolenia a prípravy na prácu 
Špecifický cieľ 6: Udržanie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím v 
chránených dielňach a chránených pracoviskách  

Projekty vo svojom naratíve neuvádzali explicitné prepojenie na ciele HP RP z hľadiska ZP, ale 
vzhľadom na zameranie projektu bolo zrejmé, že projekt mal vysoký potenciál prispievať najmä k 
cieľom 2.1a Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím a 2a 
Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  
Východisková situácia vo všetkých troch projektoch objasňovala potrebu poskytnúť tejto skupine 
obyvateľov špecifickú podporu pri zabezpečení ich plnej účasti na živote spoločnosti. Zdôraznila 
obmedzenia, ktorým osoby so ZP v živote čelia vzhľadom na zdravotné postihnutie, ako aj dopadom 
tohto znevýhodnenia na ich možnosti využívať príležitosti a služby prístupne pre ostatných občanov. 
Tiež sa objasňujú základné kvantitatívne údaje, ako napr. počty evidovaných uchádzačov 
o zamestnanie – občanov so ZP v evidencii ÚPSVaR, počty chránených dielní a pracovísk 
(CHD/CHP) a počty občanov so ZP zamestnaných v nich. Projekty zdôrazňujú, že podpora 
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bude realizovaná v rámci aktívnych opatrení trhu 
práce definovaných zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) je 
zameraná na zákonom definovanú kategóriu občanov so zdravotným postihnutím, teda nielen na 
tých, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. V rámci cieľových skupín sa následne 
vyčíslujú počty plánovaných osôb so ZP, ktorých projekt plánuje zapojiť. 
Cieľovou skupinou projektu boli primárne občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú a) uchádzačmi 
o zamestnanie, b) pracujúci v CHD/CHP, ale aj ktorí c) nie sú v evidencii UoZ (sú však nezamestnaní 
alebo zamestnaní mimo CHD/CHP). Ďalšou skupinou sú zamestnávatelia, ktorí zriadili chránenú 
dielňu alebo chránené pracovisko, resp. zamestnávatelia, ktorí môžu požiadať o poskytnutie 
príspevku.  
Hlavné nosné aktivity predstavovali: 1. Poskytovanie príspevkov v rámci opatrení aktívnej politiky trhu 
práce podľa §§ 55a-c, 56, 56a, 57, 59 a 60 zákona o službách zamestnanosti), 1.1. Prijímanie 
žiadostí o poskytnutie príspevkov, 1.2. Podpisovanie dohôd, resp. oznámení (§60) o poskytnutí 
príspevkov, 1.3. Úhrada príspevkov konečným užívateľom. 
Dva z týchto projektov zaradili medzi svoje MU aj „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ Pri projekte s ITMS 27110130021 tento 
kriticky dôležitý MU nebol sledovaný188, čo naznačuje možnú nekonzistentnosť v manažovaní 
identických NP s rovnakým zameraním.  
 
Výsledky – dopad projektu:  
V projekte 27110130002 záverečná správa poukazuje na to, že bolo zapojených 13 814 osôb (6270 
mužov a 7544 žien) a 9894 občanov so ZP.189 V projekte 27130130002 bolo celkovo zapojených 

                                                 
188 Projekt podľa monitorovacích správ tento MU nesledoval. Miesto toho ako MU k HP RP sledoval v MS tieto MU: Počet 
novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi/ženami, počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – muži/ženy a počet úspešne umiestnených UoZ – muži/ženy.  
Podľa formulára dobrej praxe dostupného na webe tohto NP (avšak ktorý je údajne pre projekt 27110130018 s iným obdobím 
realizácie 01.01.2011 - 31.12.2013, ktoré sa nezhoduje s NP 27110130021 sa však zdá, že tento údaj bol sledovaný, pretože 
sa uvádza počet osôb so ZP zapojených (7300) oproti celkovému počtu zapojených osôb (7316)  
189 V tomto projekte MS Zaverečná správa neuvádza MU k HP RP – príslušné polia všetkých HP sú prázdne, v závere správy je 
však poznámka, že „Tabuľka č.6 a Tabuľka č. 8 je prikladaná vo forme prílohy z dôvodu nesprávneho natypovania 
zazmluvnených merateľných ukazovateľov v ITMS systéme.“ Avšak k príloham v systéme ITMS nebolo možné sa dopracovať, 
preto uvádzame počty osôb so ZP, ktoré sme čerpali zo záverečného formulára dobrej praxe dostupného na webe daného NP. 
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1011 osôb (456 mužov a 555 žien), pričom počet zapojených občanov so ZP bol 978. Tiež sa uvádza 
počet umiestnených uchádzačov o zamestnanie (175 mužov a 181 žien) a počet novovytvorených 
pracovných miest – 176 (90 obsadených mužmi a 86 ženami), avšak správy už bližšie neobjasňujú, 
koľko z nich boli osoby so ZP. 
V projekte 27110130021 nebolo explicitne vyčíslené, koľko osôb so ZP bolo zapojených. Projekt 
uvádza v rámci MU k HP RP 5 596 zapojených žien a 4427 mužov a tiež celkovo počet 2 396 
vytvorených pracovných miest (z toho 1310 obsadených ženami).  
Následné správy sú k dispozícii iba k projektu 27130130002, kde sa konštatuje, že národný projekt 
“prispel k potieraniu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a vytváraniu rovnosti 
príležitostí v prístupe na trh práce pre skupinu občanov so zdravotným postihnutím”, a že “z 
celkového počtu vytvorených pracovných miest (176) bolo k 28.2.2014 udržaných 133 pracovných 
miest, čo predstavuje 76 %”, ale podiel osôb so ZP sa nevyčísľuje. 
Vzhľadom na nastavenie projektu a berúc do úvahy hoci aj čiastkové údaje o výsledkoch analýza 
dospela ku konštatovaniu, že projekt pozitívne prispieval k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia, a to najmä v posilňovaní integrácie a udržaní týchto osôb na trhu práce. 
Projekt možno považovať za príklad podpory RP formou špecifických vyrovnávacích opatrení 
zameraných priamo na zraniteľné, resp. znevýhodnené cieľové skupiny.  
 
Poznámka: Za nedostatok možno považovať skutočnosť, že v prípade jedného z trojice projektov  
(2711013002) podľa dostupných údajov sa zdá, že nebolo zazmluvnené sledovanie kritického MU 
k HP RP: Počet osôb so ZP zapojených do projektu. Miesto toho sa sledovali iné MU k HP RP  
zamerané na údaje podelené iba podľa pohlavia. Hoci je zrejmé, že osoby so ZP predstavujú hlavnú 
časť cieľovej skupiny, takéto základné nedostatky pri nastavení projektu znamenajú, že na úrovni OP 
sa tieto kritické údaje nepremietajú do kumulatívnych hodnôt dosiahnutých v rámci príslušného MU. 
Toto zistenie tak poukazuje na metodologický nedostatok, ktorý naznačuje istú nekonzistentnosť 
manažovania príbuzných projektov na strane RO.  

 
S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu! 
Občianske združenie BARLIČKA 
 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK 
ITMS: 27120230057, trvanie 17 mesiacov, ukončený  31.7.2011, čerpanie: 208 363,22 €.  
 
Prínos k HP RP: “Cieľové skupiny mali doteraz zníženú dostupnosť hlavne k sociálnemu 
poradenstvu, odbornému motivačnému a individuálnemu a aj primeranej a vhodnej rekvalifikácii. 
Vytvorením ICPR im sprístupnime hore uvedené služby, tie budú poskytované v mieste ich trvalého 
bydliska a služby budú poskytované aj v teréne. Prístup budú mať všetky osoby bez rozdielu 
pohlavia, veku, vzdelania, viery, príslušnosti k menšinám, zdravotného stavu a sexuálnej orientácie. 
podľa Podrobného opisu projektu: Projekt prispeje k zlepšeniu rovnosti príležitostí prostredníctvom 
týchto zrovnoprávňujúcich hľadísk: […] integračné – projekt otvára šance plnohodnotného zapojenia 
sa znevýhodnených občanov do spoločnosti. […]” 
 
Nastavenie projektu:  
Hlavný cieľom projektu bolo integrovať skupiny občanov vylúčené z trhu práce prostredníctvom 
manuálnych a praktických zručností a pracovných návykov, ktoré vytvárajú rovnosť príležitostí. 
Pričom špecificky projekt plánoval zabezpečiť dostupnosť poradenských a vzdelávacích služieb pre 
skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom pracovného strediska RADOSŤ a 
„zabezpečiť získanie praktických zručností a zlepšenia zamestnateľnosti pre skupiny občanov 
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ohrozené sociálnym vylúčením za účelom ich integrácie na trh práce.“ 
Projekt sa zameriaval na občanov so zdravotným postihnutím (primárne klientov OZ Barlička, ktorými 
sú prevažne mladí ľudia do 30 rokov, ďalej občanov so ZP žijúci v meste – okolí Prešova, resp. 
uchádzači o zamestnanie so ZP, prípadne osoby vo veku nad 55 rokov so zdravotnými problémami 
bez ZP – dlhodobo nezamestnaní a ktorí stratili pracovné návyky)  
Vo východiskovej situácii projekt opisuje potreby, ale aj znevýhodnenia osôb so ZP v bežnom živote. 
Uvádzajú dáta o počte občanov so ZP v okrese Prešov, ako aj bližší popis klientov samotného 
združenia, z ktorých väčšina nemá prácu (70 %). Tiež sa odkazuje na potreby rodín, z ktorých klienti 
– osoby so ZP pochádzajú. Ako hlavné prekážky sa uvádzajú nedostatok pracovných návykov, ale aj 
zručností, ako aj to, že mladí ľudia so ZP nemajú dostatočný prístup k službám a informáciám o 
možnostiach svojho uplatnenia na trhu práce v súvislosti so svojimi schopnosťami a zručnosťami. 
Ako externé faktory uvádza projekt nedostatok vhodných pracovných miest pre vzdelaných mladých 
ľudí so ZP, ale aj absenciu systému, resp. modulu práce v oblasti sociálneho poradenstva s dôrazom 
na profesijné poradenstvo pre mladých ľudí so ZP, resp. občanov vylúčených z trhu práce pre 
zdravotné problémy, a absencia optimálneho programu pomoci pre mladých ľudí so ZP hlavne pri 
nástupe do prvého zamestnania a z toho vyplývajúca absencia pracovných návykov a dlhodobá 
nezamestnanosť a obmedzenie sebestačnosti, nielen sociálnej.  
Do aktivít projekt zaradil zriadenie pracovného strediska Radosť, profesijné poradenstvo (PP) – 
diagnostika a poradenstvo v oblasti schopností a zručností nevyhnutných pre zaradenie na trh práce, 
ďalej odborné vzdelávacie programy a poradenské programy formou skupinových poradenských 
kurzov zameraných na komunikačné, ale aj praktické manuálne zručnosti. Projekt tiež umožňoval 
získanie praktických a manuálnych zručností s nastavením simulácie pracovného pomeru a podporu 
pri vstupe na trh práce (asistenčné služby a podpora pri zorientovaní sa na trhu práce). 
Projekt nemal zazmluvnené sledovanie príslušného MU HP RP zameraného na osoby so 
zdravotným postihnutím napriek tomu, že sa na túto skupinu priamo zameriaval.  
 
Výsledky – dopad projektu:  
Napriek absencii relevantného MU HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia možno konštatovať aj 
vďaka dostupným doplnkovým údajom, ktoré organizácia poskytla nad rámec základnej štruktúry 
monitorovacích správ a zazmluvnených MU, pozitívny prínos k podpore rovnosti príležitostí 
z hľadiska zdravotného postihnutia. Podľa formulára účastníkov za rok 2011 bolo zo 102 
zapojených osôb (89 žien) 30 osôb so zdravotným postihnutím (27 žien). Podľa záverečnej 
monitorovacej správy bolo celkovo zapojených viac osôb: 133 (114 žien). Následná (dopadová) 
správa uvádza v rámci doplňujúcich informácií, že zo 133 zapojených osôb bolo 35 osôb zo 
zdravotným obmedzením, čím sa im „vzdelávacími aktivitami zvýšili šance na umiestnenie na trhu 
práce. Z nich je v súčasnosti 10 umiestnených na trhu práce, z toho 6 nastúpilo do OZ Barlička“ 
Celkovo sa uvádza, že sa na trhu práce umiestnilo 22 zapojených osôb, inými slovami, každá druhá 
osoba úspešne umiestnená na trhu práce bola osoba so zdravotnými postihnutím, resp. 
obmedzením. 
Priebežné monitorovacie správy podávajú aj kvalitatívne informácie o potrebe zohľadniť pri 
implementácii špecifický prístup k jednotlivým klientom z cieľovej skupiny, nakoľko niektorí okrem 
telesného postihnutia majú aj rôzne stupne mentálneho postihnutia a tak si vyžadujú viac času 
a trpezlivejší prístup (t.j. opakovanie činnosti a nácviku praktických zručností). Združenie tiež 
komplexne informuje o realizovanom projekte cez publicitné nástroje. Webstránka projektu 
http://www.barlicka.com/sancar.html obsahuje články o výsledkoch projektu a ponúka bohaté 
spektrum informácií o realizovaných aktivitách, vrátane fotodokumentácie a videí. Na mnohých 
dominujú ženy a mladí ľudia. Stránka jasne indikuje, že projekt sa sústredí na poskytovanie sociálno-
poradenských a vzdelávacích služieb a podporu v posilňovaní zamestnanosti najmä pre osoby so 
ZP, ale aj seniorov.  
 
 

http://www.barlicka.com/sancar.html
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Poznámka k hodnoteniu:  
Zatiaľ čo projekt samotný možno považovať za príklad dobrej praxe, zo strany SORO/RO 
môžeme hovoriť skôr o indikácii nevhodnej praxe pri manažovaní projektov. Zásadným a 
závažným nedostatkom je nezazmluvnenie relevantného MU z hľadiska zdravotného postihnutia 
(ako aj z hľadiska veku), keďže sa projekt explicitne hlásil k podpore tejto cieľovej skupiny. Iba vďaka 
ochote organizácie poskytnúť v doplňujúcich informáciách aj tieto dáta sme mohli konštatovať, že 
samotná realizácia ukázala, že projekt prispel k posilňovaní rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia a s osobitným ohľadom na mladých ľudí so ZP.  
Skutočnosť, že SORO/RO umožnilo zazmluvnenie projektu bez MU zameraného na podporu osôb so 
ZP, napriek tomu, že to bola zjavne hlavná cieľová skupina, možno považovať za indikátor 
nedostatočného zabezpečenia kvality monitorovania OP. Na druhej strane, zazmluvnenie MU 
dopadu "Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť " skôr považujeme za 
zásadné nedorozumenie v projekte a/alebo na strane SORO/RO, nakoľko zazmluvnenie tohto 
indikátora vzhľadom na povahu projektu nemožno považovať za relevantný MU. V konečnom 
dôsledku tak môžeme konštatovať, že na úrovni monitorovania a hodnotenia OP ZaSI ako aj na 
úrovni NSRR ostáva skutočný prínos tohto projektu neviditeľný, pretože sa jeho výsledky 
nepremietli do kumulatívnych hodnôt MU v kontexte prínosu celého OP, resp. NSRR.  

 
Aktivizácia komunít sociálnou prácou v obci Málinec a Hradište 
Obec Málinec 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených  sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb  starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity  
ITMS kód: 27120130297 
 
Prínos k HP RP: Pri realizácii projektu bude v maximálnej miere dodržaný princíp rovnosti 
príležitostí. Všetci účastníci z cieľovej skupiny budú mať rovnakú možnosť užívať a zapojiť sa do 
jednotlivých aktivít projektu bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie, etnikum, náboženstvo, sexuálnu 
orientáciu a iné. Projekt je zameraný práve na riešenie problémov cieľových skupín ohrozených 
sociálnym vylúčením, kde najpočetnejšiu skupinu tvoria dlhodobo nezamestnaní a rómske komunity, 
ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho 
je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou v spoločnosti. Pre všetky cieľové skupiny 
bude umožnený rovnaký prístup k službám, informáciám, aktivitám zameraným na aktivizáciu, 
sociálnu inklúziu a zlepšenie zamestnanosti. 
Pozn.: Ako je zrejmé, projekt sa v rámci príspevku k HP RP k hľadisku ZP nehlási, avšak vzhľadom 
na získané informácie o jeho realizácii, ako aj skutočnosti, že sledoval aj MU HPRP z tohto hľadiska, 
bol projekt vyhodnotený ako relevantný a zároveň aj pozitívne prispievajúci aj k tomuto hľadisku.  
 
Nastavenie projektu: 
Hlavným cieľom projektu bolo aktivizovanie sociálne najohrozenejších skupín obyvateľov obce 
Málinec, Hradište vrátane rómskych komunít a sociálne vylúčených skupín k procesu soc. inklúzie. 
Špecifické ciele zahŕňali integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, predchádzanie vzniku 
krízových situácií v rodine, ochrana práv a záujmov detí, predchádzanie porúch vývinu, zamedzenie 
nárastu sociálno-patologických javov, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so 
zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie; 
zlepšenie životnej situácie a sociálna integrácia vylúčených skupín obyvateľov najmä 
marginalizovaných rómskych komunít a zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej 
sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. 
Napriek nedeklarovaniu hľadiska ZP v príspevku k HP RP, v rámci východiskovej situácie projekt 
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opisuje situáciu a potreby rôznych osôb/skupín ohrozených sociálnym vylúčením najmä z radov 
MRK, pričom vyčísľuje aj počet osôb v potenciálne cieľovej populácii v kategóriách seniori a osoby so 
ZP, ktoré sú odkázané na sociálne služby, cit: „Na sociálne služby v obci Málinec sú odkázaní i 
seniori, t. j. občania nad 60 rokov, ktorých podiel z celkového počtu občanov tvorí 16,99 %, ale i 
občania zdravotne postihnutí 6,37 % podielom na celkový počet obyvateľov.“ Zároveň projekt 
explicitne deklaruje zámer poskytovať služby na podporu integrácie aj osobám zdravotne 
postihnutým a seniorom. Aktivity projektu sa zameriavali na výkon činnosti (terénnych) sociálnych 
pracovníkov a ich asistentov v obci Málinec a Hradište, presnejšie so zameraním na “zlepšenie 
životnej situácie a sociálnu integráciu vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných 
rómskych komunít, integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, zníženie sociálnej 
deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom 
prostredí, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a záujmov detí, 
predchádzanie prehlbovaniu porúch psych., fyz., soc. vývinu detí a dospelých, zamedzenie nárastu 
sociálno-patologických javov, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so 
zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie” 
a nakoniec na podporu voľnočasových aktivít pre deti. 
Projekt má zazmluvnený medzi MU k HP RP aj „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“. 
 
Výsledky – dopad projektu:  
Monitorovacie správy indikujú zapojenie 38 osôb so ZP z celkovo 397 zapojených osôb (149 mužov, 
263 žien, čo predstavuje takmer 9,6 % podiel osôb so ZP na celkovej zapojenej cieľovej skupine. Vo  
formulári účastníkov projektu z roku 2012 sa uvádzajú mierne vyššie údaje: celkový počet ľudí cez 
412 osôb, počet osôb so ZP najmenej 44 (18 žien so ZP), čo by znamenalo viac ako 10,6 % podiel 
na celkovo zapojenej cieľovej skupine.  
V rámci publicitných výstupov (webstránka projektu http://www.malinec.sk/terenna-socialna-praca) sa 
cieľovej skupine osôb so ZP resp. nepriaznivým zdravotným stavom tiež poskytujú špecifické 
praktické informácie, ako napr. možnosť zapožičať si zdravotnícke pomôcky vďaka Požičovni 
zdravotných pomôcok, ktorú zriadila Obec Málinec.  
 
Poznámka k hodnoteniu: 
Projekt sa primárne nezameriaval na osoby so ZP, napriek tomu predstavuje príklad projektu, ktorý 
citlivo zohľadnil viaceré riziká sociálneho vylúčenia a hoci explicitne nedeklaroval prínos k hľadisku 
ZP v rámci príspevku k HP RP, je zrejmé, že s touto skupinou cielene pracoval, aktívne ju zapojil do 
projektu, resp. prinášal informácie o špecifických službách šitých aj na potreby týchto skupín 
obyvateľstva.  
Projekt možno považovať za pozitívny príklad prierezového uplatňovania hľadiska rovnosti 
príležitostí (mainstreaming), ktoré okrem sociálneho statusu zohľadnil podporu rovnosti príležitostí 
a inklúziu znevýhodnených osôb aj s ohľadom na vek a zdravotné postihnutie.  
 

 
  

http://www.malinec.sk/terenna-socialna-praca
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Príklady dobrej praxe z OP Vzdelávanie   
 
Celoživotné vzdelávanie osôb s autizmom v Drahuškove 
Drahuška a my... 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt  
Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
ITMS kód: 26130230001 
 
Prínos k HP RP:  
V časti prínosu k HP sa uvádza len odpoveď “áno”.  
Pozn.: V projekte sa neuvádza slovný popis príspevku k HP, napriek tomu je zjavné, že prispieva k 
hľadisku ZP všetkými svojimi aktivitami a tiež má zazmluvnený relevantný MU HP RP. Čiastočne tiež 
prispieva k hľadisku veku so zameraním na mladých ľudí. To, že tam slovný popis nie je, je zrejme 
dôsledkom systémovej chyby ako prijímateľa, kedy nemuseli v istej fáze projekty v OP V tento 
príspevok uvádzať. Vzhľadom na zameranie projektu bol tento vyhodnotený ako relevantný a zároveň 
aj pozitívne prispievajúci aj k tomuto hľadisku.  
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Hlavným cieľom projektu bolo “Zabezpečenie celoživotného vzdelávania osôb s autizmom.” 
Špecifické ciele zahŕňali nasledovné: Ďalej vzdelávať osoby s autizmom, ako aj osoby pracujúce v 
oblasti ich integrácie autizmom postihnutých osôb do spoločnosti. Podporovať sociálnu inklúziu osôb 
s autizmom prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu. Medzi aktivity projektu 
patrili: 
1.1 Realizácia didaktických procesov v interiéri (pečenie chleba, varenie, pečenie koláčov) 
1.2 Realizácia didaktických procesov v oblasti pestovateľstva a rastlinnej výroby 
1.3 Realizácia didaktických procesov v oblasti chovateľstva a živočíšnej výroby 
1.4 Realizácia procesov zameraných na sebaobsluhu a samostatnosť (obliekanie, upratovanie, atď.) 
1.5 Realizácia procesov zameraných na trávenie voľného času (aktívny oddych, arteterapia, atď.) 
2.1 Preklad didaktickej pomôcky zo švédštiny (Autobiografická kniha autistky Iris Johansson) 
2.2 Vypracovanie metodických pomôcok z preloženej publikácie 
2.3  Edukácia personálu v oblasti metodík a procesov vzdelávania autizmom postihnutých 
Cieľovou skupinou sú mladí ľudia s autizmom, čiže ide o kombináciu príspevku k hľadisku 
zdravotného postihnutia, ale aj veku.  
V rámci východiskovej situácie projekt opisuje situáciu a potreby  ľudí s autizmom, ako aj ich blízkych:  
Ľudia s autizmom a ich rodičia sú najviac postihnutou skupinou populácie na Slovensku. Môžeme to 
tvrdiť na základe vlastných skúseností s autistickými deťmi. Tieto sú vinou svojho postihu vo väčšine 
prípadov neschopné plnohodnotne sa zaradiť do procesu výchovy, vzdelávania a sociálneho 
zaradenia. Kauzálna terapia takéhoto postihu neexistuje, keďže príčinne sa jedná o kombinácie 
viacerých typov genetickej poruchy. Keďže neexistuje na Slovensku žiadne zariadenie komunitného 
bývania, kde by deťom s autizmom mohla byť poskytnutá kompletná zodpovedajúca terapeuticko-
edukačná starostlivosť, rodičia autistických detí sú odkázaní na ich trvalé opatrovanie. Obnáša to 
nesmierne ťažkosti v rodine, problém s vytvorením záujmových podmienok, ťažkosti s často až 
extrémnymi poruchami správania takýchto detí, ktoré často poškodzujú seba aj okolie – z bezradnosti 
a zúfalstva často demolujú okolie. Rodičia takto postihnutých detí sú úplne vyradení zo 
spoločenského a pracovného života. Na hranici povinnej školskej dochádzky bývajú preto takéto deti 
zo škôl vyraďované a problém sa ešte vo výraznejšej miere vracia rodičom. Nikde na Slovensku nie 
sú zatiaľ vytvorené podmienky na špecializovanú systematickú pomoc autizmom postihnutým deťom 
v zariadení komunitného bývania. Obzvlášť výrazný je tento problém vo veku dospievania takto 
postihnutých detí, v ktorom veľmi často dochádza k výraznej progresii stavu. 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

191 
 

V projekte sa uvádza výsledkový MU HP RP “Počet podporených programov  vzdelávania so 
zameraním na rovnosť príležitostí“. 
 
Výsledky – dopad projektu:  
Podľa záverečnej monitorovacej správy bolo v rámci projektu vytvorených 5 podporených programov  
vzdelávania so zameraním na rovnosť príležitostí ľudí s autizmom, pričom cieľ bol naplnený. Do 
realizácie aktivít bolo zapojených aj 10 žiakov/študentov. Podľa formulára účastníkov a účastníčok sa 
na projekte zúčastnilo 15 mladých ľudí vo veku 15-24 rokov. 
Výstupy z projektu sú zverejnené na webovej stránke http://www.drahuskovo.sk/domov/. Sú tam 
výstupy projektu, fotogaléria. Pri informovaní o projekte spolupracovali aj s rozhlasom a televíziou.  
Poznámka k hodnoteniu: 
Projekt sa primárne zameriaval na osoby so ZP, resp. ľudí pracujúcich s nimi, s ktorými pracoval 
cielene prostredníctvom aktivity. Čiastkovo ale prispieval aj k hľadisku veku, keďže pracoval s 
mladými ľuďmi a deťmi s autizmom. Systémovým nedostatkom je, že v ITMS nebol uvedený slovný 
popis príspevku k projektu a zároveň sa tam vyskytovali nekonzistentné informácie o počtoch 
účastníkov v projekte. Napriek tomu projekt možno považovať za pozitívny príklad 
vyrovnávacieho opatrenia pre špecifickú skupinu osôb so ZP.  
 
Učíme sa moderne pre život a prax 
OU Viničky 
Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
ITMS kód: 26130230004 
 
Prínos k HP RP:  
Projekt podporuje rovnosť príležitostí. Zamestnanci školy boli vybraní do projektu na základe ich 
ochoty a odbornosti a to bez ohľadu na ich vek, pohlavie, rasu či náboženstvo. Projekt podporuje 
zdravotne znevýhodnené deti, ktorým prostredníctvom inovácie vzdelávania pomáha začleniť sa do 
spoločnosti. 
Poznámka: Príspevok kombinuje hľadisko veku (deti) a zdravotného postihnutia.  

 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Hlavným cieľom projektu je uskutočniť reformu vzdelávania a podporiť zvyšovanie kvality odborného 
vzdelávania s cieľom pripraviť absolventa pre potreby na trhu práce. Špecifické ciele zahŕňali 
nasledovné: modernizovať vyučovanie na odbornom učilišti, zaškoliť pedagogických pracovníkov. 
Východisková situácia: Medzi aktivity projektu patrili: 1.1 Inovácia metód a foriem teoretického 
vyučovania a 1.2 Inovácia metód a foriem odborného výcviku. Cieľovou skupinou sú najmä 
pedagogickí a odborní zamestnanci (sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených), nepriamou 
skupinou zdravotne znevýhodnené deti.  
Východisková situácia sa zameriava na potreby vzdelávania na odbornom učilišti. Odborné učilište 
internátne Viničky poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s 
mentálnym postihnutím. Škola má dlhodobé skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou. Práca nie je 
zameraná len na výučbu, ale venujeme sa cieľovej skupine aj v rámci mimoškolskej činnosti. Veľkou 
snahou školy je prepojenie výučby a potrieb praxe. V súčasnosti vyučujeme klasickými formami a 
metódami, máme minimálnu možnosť využitia IKT vo vyučovaní vzhľadom na nedostatočný počet 
moderných zariadení na našej škole. Chýbajúcim predmetom na našej škole je aj predmet Telesná 
výchova, ktorá je pre žiakov so zdravotným postihnutím dôležitou súčasťou vzdelávania. Situácia po 
ukončení: Výsledkom inovácie teoretického vyučovania bude zavedenie nových predmetov 
Informatika a Telesná výchova, ktoré sa na škole doteraz nevyučovali a ktoré prispejú k zvýšeniu 
kľúčových kompetencií žiakov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Výsledkom projektu budú aj 

http://www.drahuskovo.sk/domov/
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vyškolení učitelia v oblasti IKT a materiálno technické zabezpečenie, ktoré transformuje školu na 
modernú inštitúciu. 
V projekte sa uvádza výsledkový MU HP RP “Počet podporených programov vzdelávania so 
zameraním na rovnosť príležitostí“. 
 
 
Výsledky – dopad projektu:  
V rámci projektu bol vytvorený 1 program vzdelávania so zameraním na rovnosť príležitostí pre osoby 
so ZP a zúčastnilo sa ho 14 pedagogických zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich so 
študentmi, žiakmi so ZP, ktorých bolo do projektu zapojených 40.  
Pri realizácii lektorstiev na iných školách prinášali propagačné materiály a taktiež rozprávali o 
možnostiach profesijného rastu u osôb so zdravotným znevýhodnením. Stránka projektu je však 
nedostupná. 
 
Poznámka k hodnoteniu: 
Pozitívnym príkladom je, že projekt sa primárne zameriaval na pedagogických zamestnancov 
pracujúcich so žiakmi a študentmi so ZP a na skvalitnenie ich vzdelávania. Čiastkovo, ale predsa 
prispieval aj k hľadisku veku, keďže pracoval s deťmi so špeciálnych škôl. Nedostatkom je, že nemá 
dostupnú webovú stránku. 
 
 
 
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 
sociálnopatologických javov v školskom prostredí 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
ITMS kód: 26130230025 
 
Prínos k HP RP:  
Proces zapojenia osôb je v našich podmienkach slobodný, bez obmedzení, percentuálne kopíruje 
početnosť jednotlivých pohlaví v rezorte školstva, predovšetkým odborných zamestnancov a 
pedagogických zamestnancov (výchovní poradcovia). Na projekte budú spolupracovať aj starší 
kolegovia, zamestnanci systému vých. poradenstva a prevencie, ktorí sú znevýhodnení na 
pracovnom trhu. Vzhľadom na to, že projekt sa zameriava na žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, je samozrejmé, že budeme zohľadňovať rovnosť príležitostí v ich prístupe na 
pracovný trh aj osobám zo sociálne znevýhodneného prostredia a osobám so zdravotným 
znevýhodnením. 
Pozn.: Projekt bol v čase hodnotenia v realizácii, preto niektoré výsledky ešte neboli dostupné. V 
popise sa spomína aj hľadisko veku.  
 

 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie vzdelanost. úrovne žiakov ZŠ so ŠVVP zefektívnením 
systému vých. poradenstva a prevencie v záujme ich soc. integrácie a uplatnenia na trhu práce. 
Špecifickým cieľom je podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností pre trh práce. 
Medzi aktivity projektu patria: 
1.1 Inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP 
1.2 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a 
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prevencie 
1.3 Inovácia poradenských metód v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich 
zamestnateľnosti 
 
Vo východiskovej situácii sa špecificky popisujú problém žiakov s poruchami učenia a správania, ako 
aj potreba prevencie a výchovného poradenstva: “V našich školách sa zvyšuje podiel problémovej 
mládeže – zhoršuje sa disciplinovanosť žiakov, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a 
správania, narastá agresivita žiakov. Do značnej miery to súvisí aj s pracovnou vyťaženosťou rodičov 
a nedostatkom času venovať sa svojim deťom. Hospodárska kríza zvyšuje záťaž na občanov, čo sa 
odráža aj na psychike a správaní sa mladých ľudí. Sťažené ekonomické podmienky v čase 
hospodárskej krízy sú náročné 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 žiakom a ich 
rodičom. Osobitnú poradenskú pomoc potrebujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ŠVVP) zo sociálne znevýhodneného prostredia, so sťaženou dostupnosťou vzdelávania a 
odbornej prípravy, ohrození nezamestnanosťou, aj dlhodobou. Narastá význam odborného 
poradenstva pre žiakov a ich rodičov pri prevencii pred sociálnou patológiou (aj pred 
nezamestnanosťou) a pri zvládaní vývinových problémov, porúch, pri riešení životných úloh, ako je aj 
voľba ďalšieho štúdia a povolania.” 
V projekte sa uvádza výsledkový MU HP RP “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby” a “Počet opatrení na prevenciu a elimináciu 
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života.”  
 
Výsledky – dopad projektu:  
V projekte je plánované zapojenie 400 osôb so zdravotným postihnutím. Takisto projekt zapája aj 
osoby, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb s osobitými vzdelávacími potrebami vyškolených v 
rámci programov ďalšieho vzdelávania. Plánuje sa vyvzdelať 1900 osôb. Tiež sa plánuje vytvoriť 1 
opatrenie zamerané na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života. 
V sledovanom období bolo do projektu zapojených 33 starších osôb vo veku 55-64. Plánované je 1 
opatrenie na elimináciu diskriminácie.  
Informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke http://www.vudpap-projekt.sk/o-projekte. 
Súčasťou projektu je informovanie o prevencii v rozhlase a televízii, jeho súčasťou sú aj 
medzinárodné odborné konferencie.  
Poznámka k hodnoteniu: 
Napriek tomu, že nie sú zatiaľ dostupné informácie o naplnení výsledkov projektu, zameranie projektu 
a rozsah merateľných ukazovateľov a zapojených osôb môže znamenať významný pozitívny 
príspevok k cieľom HP RP v oblasti vzdelávania zdravotne postihnutých osôb. Tiež čiastočne 
prispieva aj k hľadisku veku, vzdelávanie odborníkov a odborníčok vo veku 55-64.  

 
 
 

 
  

http://www.vudpap-projekt.sk/o-projekte
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Príklad dobrej praxe z OP Výskum a vývoj    
 
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu 
Akadémia umení BB  
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt.   
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
ITMS kód: 26250120044 
 
 
Prínos k HP RP:  
Projekt rešpektuje princípy rovnosti príležitostí (rovnaké zaobchádzanie a predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie) v zmysle Príručky pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako 
horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci  v programovom období 2007-2013, ktorá ju 
definuje ako jeden z pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie 
nediskriminácie. 
Projektu sa zúčastní 10 osôb z nášho ústavu – z toho 7 žien a 3 muži, pričom zastúpenie oboch 
pohlaví je v riadení projektu, pri koordinácii odborných aktivít i pri samotnej výskumnej činnosti. 
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na AU BB investíciami do 
hmotnej infraštruktúry so zameraním na IKT technológie. Špecifickými cieľmi projektu sú 
modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov AU BB a rekonštrukcia 
objektov AU BB. Medzi aktivity patria:  
1.1 Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na FVU AU BB 
1.2 Modernizácia IKT technol. a vnút. vybav. výučbov. priestorov na FMU vrátane brain centra AU BB 
1.3 Modernizácia IKT technológií a vnút. vybavenia výučbových priestorov na FDU AU BB 
2.1 Investície do objektov na Fakulte výtvarných umení AU BB 
Východisková situácia neobsahuje informácie o potrebe zabezpečenia dostupnosti infraštruktúry pre 
zdravotne postihnuté osoby. 
V rámci projektu sa sledoval ukazovateľ “Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo 
bezbariérový prístup k výsledkom projektu”. 
 
 
Výsledky – dopad projektu: 
V rámci projektu boli vytvorené 2 opatrenia v rámci zabezpečenia bezbariérovosti budov. 
Monitorovacie správy však neuvádzajú slovný popis, čo všetko tieto opatrenia spĺňali, či išlo aj o 
zabezpečenie prístupu k informačným technológiám a či boli zahrnuté špecifické skupiny zdravotne 
postihnutých osôb (nevidiaci, sluchovo postihnutí, imobilní atď.). Informácie nie sú ani na stránke 
projektu.  

 
Poznámka k hodnoteniu: 
Projekt je príkladom mainstreamingovej aktivity, kde popri hlavných cieľoch je zohľadnená aj 
dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby. Nedostatkom je málo informácií o zrealizovaných 
opatreniach v rámci východiskovej situácie, príspevku k HP RP a monitorovacích správ.  
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Príklad problematickej praxe (OP Vzdelávanie)  
 
HERMES 
ARISTO 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt.   
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 
ITMS kód: 26120130014 
 
Prínos k HP RP:  
V rámci projektu prispievame k plneniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí a to konkrétne: 
Cieľom 2.3: 
- Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie medzi 
zdravú populáciu 
- Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania 
Cieľom 4: 
- Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným skupinám 
Náš projekt tak prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí a je určený pre všetkých členov cieľovej 
skupiny bez ohľadu na rod, vek, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, alebo iné charakteristiky. 
Projekt je otvorený pre hendikepovaných – zdravotne postihnutých. Sme schopní vytvoriť také 
podmienky, aby ani jeden frekventant nebol ukrátený o možnosť absolvovať aktivity projektu. 
 
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Hlavným cieľom projektu je obsahová prestavba ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu. 
Špecifické ciele zahŕňali zvýšiť kvalitu obsahu, foriem a metód poskytovaných programov v procese 
ďalšieho vzdelávania, zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií pracovníkov manažmentu a pracovníkov 
poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. 
Medzi aktivity patrili: 
1.1 Analýza východiskovej situácie v procese ďalšieho vzdelávania v sektore služieb cestovného 
ruchu 
1.2 Tvorba obsahu a podpory programov ďalšieho vzdelávania v sektore služieb cestovného ruchu 
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania v sektore služieb cestovného ruchu – vzdelávanie cieľových 
skupín 
Ani ciele, ani aktivity, ani východisková situácia neobsahovali informácie o potrebách a krokoch, ktoré 
sprístupnia vzdelávanie zdravotne postihnutým osobám, resp. sa tejto téme obsah vzdelávania bude 
venovať. Slovensko sa v súčasnosti nachádza v zaostalej pozícii v rámci európskeho cestovného 
ruchu. Situácia je natoľko kritická, že sme v úzadí aj za susednými krajinami, s ktorými sme mali 
podobné východiskové podmienky. V súčasnosti obsah a štruktúra ďalšieho vzdelávania nie sú 
dostatočne zladené s technickými a technologickými zmenami v sektore služieb cestovného ruchu, 
ako aj s nárokmi, ktoré kladie na jedinca spoločnosť založená na vedomostiach. Problémom je 
nedostatočná úroveň kvality ďalšieho vzdelávania cieľových skupín (CS) v sektore cestovného ruchu, 
nedostatočná rozvinutosť služieb a nepostačujúca kvalifikovanosť zamestnancov. 
V rámci ukazovateľov sa uvádza MU HP RP “Počet podporených programov  vzdelávania s 
príspevkom k rovnosti príležitostí”. 
 
 
Výsledky – dopad projektu:  
Podľa monitorovacej správy bolo vytvorených 10 programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti 
príležitostí, neuvádzajú však a ani publicitné výstupy, akým spôsobom zahŕňali hľadisko ZP. Na 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

196 
 

projekte sa zúčastnilo 60 osôb, ale nesledujú sa osoby so zdravotným postihnutím napriek 
deklarovanému príspevku a informácia o účastníkoch projektu indikuje, že sa ho nezúčastnila žiadna 
osoba so ZP.  
 
 
Poznámka k hodnoteniu: 
V žiadosti o NFP ani vo východiskovej situácii ani v aktivitách nie je špecifikovaný príspevok k 
hľadisku ZP, nie je ho možné zistiť ani z monitorovacích správ. Chýba ukazovateľ Počet osôb 
zúčastnených na projekte – zdravotne postihnuté osoby. Napriek tomu, že v príspevku k HP RP 
uvádzajú priamo príspevok pre zdravotne postihnutých ľudí, podľa informácie o účastníkoch sa ho 
nezúčastnili žiadne osoby so ZP, čo indikuje zlyhanie obsahovej kontroly dodržiavania príspevku k 
HP RP. Chýbajú sankcie za nedodržanie príspevku.  
 
 
 

 
 

8.3. Zistenia z analýzy výberovej vzorky projektov z hľadiska veku  
 

8.3.1. Previazanosť popísaného príspevku k HP RP s hľadiskom veku 
 
V prvom kroku sme sa v rámci analýzy obsahového zamerania projektov najprv 
pozreli na popis príspevku k HP RP s ohľadom na uvádzanie prínosu k hľadisku 
veku. Ukázalo sa, že viac ako tretina projektov (38 %) v prínose k HP RP neuvádza 
hľadisko veku vôbec, dokonca ani formálne. Prínos k tomuto hľadisku formálne 
deklarovala takmer polovica projektov (48 %), pričom väčšinou projekty uvádzali vek 
ako súčasť výpočtu viacerých hľadísk, voči ktorým nebudú diskriminovať 
potenciálnych účastníkov, resp. účastníčky projektu.  
 
Konkrétny prínos z hľadiska veku, resp. s ohľadom na vekovo relevantné 
skutočnosti, deklarovalo v rámci popisu prínosu k HP RP iba 13 projektov, pričom iba 
3 z týchto projektov sa primárne zameriavali na podporu špecifických vekových 
skupín a v ostatných 10 prípadoch vekové hľadisko bolo súčasťou širšieho 
zamerania projektu. Do náhodnej vzorky spadalo 8 z týchto 13 projektov, avšak táto 
vzorka bola takmer dvojnásobne väčšia ako vzorka tematická. Percentuálne bol 
podiel takmer vyrovnaný. V tematickej vzorke tvorili 15 % podiel projektov a v 
náhodnej vzorke tieto projekty mali 12,5 % podiel.  
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Tabuľka č. VIII. 20  Popis príspevku k HP RP z hľadiska veku podľa výberovej 
vzorky 

Príspevok k HP RP z hľadiska veku  
Celková vzorka Náhodná 

vzorka 
Tematická 

vzorka 
počet % Počet % Počet % 

Projekt nedeklaruje prínos k HP RP z 
hľadiska veku, t. j. projekt síce uvádza 
prínos k HP RP, ale nešpecifikuje prínos z 
hľadiska veku190 

37 38 % 23 36 % 14 41 % 

Formálny prínos: prínos pre HP RP 
vrátane hľadiska veku je popísaný formálne 
ako rovnaký prístup všetkých (o.i. bez 
ohľadu na vek) k aktivitám alebo výstupom 
projektu, resp. formou deklarovaného 
rovnakého zaobchádzania, resp. 
nediskriminácie 

47 48 % 32 50 % 15 44 % 

Konkrétny prínos: prínos pre HP RP z 
hľadiska veku je popísaný nad rámec 
formálneho (nediskriminujúceho prístupu), 
t.j. je podporený konkrétnymi informáciami 
či návrhmi, z toho:  

13 13 % 8 12,5 % 5 15 % 

 Projekt sa primárne zameriava na 
špecifické vekové skupiny  3  1  2 - 

 Projekt implikuje hľadisko veku popri iných 
hľadiskách (napr. cieľové skupiny zahŕňajú 
o.i aj vekovo špecifické/relevantné 
skupiny, resp. obdobne relevantné skupiny 
prípadne odkazuje na podporu HP cieľov, 
vrátane vekovo zameraných cieľov HP RP) 

10  7  3 - 

Iné: Projekt priamo vekové hľadisko 
nedeklaruje, ale zameriava sa na 
potenciálne vekovo relevantnú skupinu 
(doktorandov)  

1 1 % 1 1,5 % - - 

Spolu 98 100 % 64 100 % 34 100 % 
 
To, že projekt neuvádza hľadisko veku v rámci prínosu k HP RP však automaticky 
neznamená, že by toto hľadisko nebolo relevantné. Medzi projektmi, ktoré 
nedeklarovali prínos k hľadisku veku, sme identifikovali najmenej štyri, ktorých 
príspevok pôsobí nekonzistentne s obsahom projektu. V týchto projektoch sa síce v 
rámci prínosu k HP RP nedeklaruje zameranie na vek, avšak projekt vekovú 
relevanciu jednoznačne implikuje, napr. v názve projektu, resp. v cieľoch projektu 
priamo odkazuje na vekovo relevantnú cieľovú skupinu, prípadne sa projekt na 
vekovo špecifické skupiny priamo zameriava.191  

                                                 
190Zahŕňa minimálne 4 projekty, kde môžno príspevok považovať za nekonzistentne formulovaný s obsahom projektu. 
Príspevok k HP RP síce v týchto projektoch nedeklaruje zameranie na vek, avšak projekt vekovú relevanciu jednoznačne 
implikuje, napr. priamo v názve projektu, v cieľoch, vo východiskovej situácii či pri zameraní aktivít upozorňuje na vekovo 
zraniteľnú alebo špecifickú cieľovú skupinu. Tiež zahŕňa 1 projekt, kde bol popis príspevku nedostatočne rozpísaný, presnejšie, 
v ITMS sa uvádza iba konštatovanie „áno.“  
191 Ide o projekty z OP ZaSI - 27120130141, 27130230004, 27120130409 a 27120130061. 
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Projekty, ktoré do prínosu k HP RP zaradili aj hľadisko veku sa objavili v každom OP, 
ktoré sme do vzorky zaradili. Šesť bolo z OP ZaSI, štyri z OP V a tri z OP VaV. V 
rámci OP ZaSI tvorili projekty, ktoré uvádzali konkrétny prínos k HP RP z hľadiska 
veku, iba 8 % podiel (6 zo 73), pričom v celkovom súbore bol podiel takýchto 
projektov na úrovni 13 %.  
 
Tabuľka č. VIII. 21  Popis príspevku k HP RP s ohľadom na hľadisko veku podľa 
operačných programov 

Príspevok k HP RP z hľadiska veku  Spolu Podľa operačných programov 
OP ZaSI OP V  OP VaV 

Projekt nedeklaruje prínos k HP RP z hľadiska veku, 
t.j. projekt síce uvádza prínos k HP RP, ale nešpecifikuje 
prínos z hľadiska veku 

37 28192 5 4 

Formálny prínos: prínos pre HP RP vrátane hľadiska 
veku je popísaný formálne ako rovnaký prístup všetkých 
(o.i. bez ohľadu na vek) k aktivitám alebo výstupom 
projektu, resp. formou deklarovaného rovnakého 
zaobchádzania, resp. nediskriminácie 

47 39 5 3 

Konkrétny prínos: prínos pre HP RP z hľadiska veku je 
popísaný nad rámec formálneho (nediskriminujúceho 
prístupu), t.j. je podporený konkrétnymi informáciami či 
návrhmi, z toho:  

13 6 4 3 

 Projekt sa primárne zameriava na špecifické vekové 
skupiny  3 - 3 1 

 Projekt implikuje hľadisko veku popri iných hľadiskách 
(napr. cieľové skupiny zahŕňajú o.i aj vekovo špecifické 
/relevantné skupiny, resp. obdobne relevantné skupiny 
prípadne odkazuje na podporu HP cieľov, vrátane 
vekovo zameraných cieľov HP RP) 

10 6 1 3 

Iné: projekt priamo vekové hľadisko nedeklaruje, ale 
zameriava sa na potenciálne vekovo relevantnú skupinu 
(doktorandov)  

1 - - 1 

Spolu 98 73 14 11 
 
 

8.3.2. Zameranie projektov: ciele projektov a ich prepojenie na rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku  
 
Zohľadnenie veku sme preskúmali aj z hľadiska zadefinovaného hlavného cieľa 
a špecifických cieľov. Pozreli sme sa na to, do akej miery projekty priamo (t. j. 
explicitne) či nepriamo, prípadne potenciálne vo svojich cieľoch indikujú podporu 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku, resp. z vekovo relevantného hľadiska. Hľadali 
sme tak indikáciu, že vnímajú podporu rovnosti príležitostí nad rámec jej 
deklarovania pri uvádzaní príspevku k HP RP.  

                                                 
192 Zahŕňa minimálne 4 projekty, kde môžno príspevok považovať za nekonzistentne formulovaný s obsahom projektu, viď 
predošlé poznámky pod čiarou.  
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Väčšina projektov hľadisko veku vo formulovaných cieľoch explicitne neuvádzala. 
Vekové aspekty sa v cieľoch explicitne spomínali iba v 13 projektoch (13 %). 
Niekoľko projektov implikovalo nepriamu relevanciu k hľadisku veku, a to tým, že 
ciele indikovali zameranie na problematiku alebo skupiny ľudí, ktoré mohli súvisieť s 
rovnosťou príležitostí z hľadiska veku, resp. podporu zraniteľných skupín z hľadiska 
veku (napr. rodičia detí v pestúnskej starostlivosti a pod.). Zahŕňa aj príklad, kde síce 
nebolo implikované vekovo špecifické zameranie, je možné, že potenciálne 
relevantná zasiahnutá populácia môže predstavovať prevažne homogénnu skupinu z 
hľadiska veku (napr. doktorandi). V ostatných prípadoch sme ciele vyhodnotili ako 
potenciálne relevantné (77 % projektov). Tieto projekty síce neindikovali vo svojich 
cieľoch podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku explicitne, avšak vzhľadom na 
formulácie cieľov bolo zrejmé, že sa zameriavajú na problematiku, ktorá by mohla 
mať príspevok k rovnosti príležitostí aj z tohto hľadiska. Príkladom sú napr. rôzne 
projekty v oblasti zlepšovania kvality formálneho vzdelávania alebo podpora 
znevýhodnených osôb na trhu práce, kde sú viaceré vekové skupiny zraniteľné a 
teda potenciálne relevantné a pod. Žiaden projekt sme nevyhodnotili tak, že by ciele 
nenaznačovali ani potenciálnu relevanciu k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku.  
 
Tabuľka č. VIII. 22  Previazanosť cieľov projektu s podporou rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku 
Ciele projektu vzhľadom na podporu rovnosti 
príležitostí s dôrazom na hľadisko veku  

Spolu Podľa operačných programov 
počet % OP ZaSI OP V OP VaV  

Áno, ciele projektu priamo indikujú 
relevantnosť zamerania vo vzťahu k podpore 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku 

14 14 % 10 4 - 

Nepriamo – ciele projektu indikujú nepriame 
zameranie na vekovo relevantné aspekty alebo 
vekovo špecifické skupiny osôb193 

7 7 % 6 1 - 

Iba potenciálne, ciele projektu síce riešia 
problematiku, ktorá má relevanciu k rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku, ale toto hľadisko sa 
explicitne nespomína 

76 78 % 56 9 11 

Nekonzistentne formulované ciele194 1 1 % 1 - - 
Spolu 98 100 % 73 14 11 

 

                                                 
193 Väčšina projektov riešila rodinné krízové situácie a v cieľoch projektov sa indikuje nepriame zameranie na najmä na deti cez 
posilňovanie rodín/rodičov (vrát. náhradných rodín), či riešenie krízových situácií v pôvodnej rodine a preventívne pôsobenie pri 
problémoch vo výchove detí, ako napr. záškoláctvo). Zaradili sme sem aj jeden projekt zameraný na doktorandov, čiže 
nepriamo indikované zameranie na mladé vedecké kádre. 
194 Ide o projekt, ktorého ciele nie sú formulované explicitne vo vzťahu k veku, a to napriek tomu, že projekt priamo rieši 
problematiku týkajúcu sa konkrétnej vekovej skupiny, násilie páchané na deťoch, resp. mladých ľudí s výchovnými problémami. 
Ciele v ITMS deklarujú všeobecne prevenciu násilia bez špecifikácie zamerania na deti. V konečnej realizácii nastal posun – 
miesto koncentrácie na násilie páchané na deťoch sa ukázalo, že výstupy sa venovali najmä problematike mladých ľudí 
s výchovnými problémami, resp. problematike dysfunkčnej výchovy, najmä v rozvedených (neúplných) rodinách.  
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8.3.3. Zameranie projektov: previazanosť projektov s cieľmi HP RP zameranými 
na rovnosť príležitostí z hľadiska veku 
 
Projekty sa len výnimočne explicitne prepájali na konkrétne ciele HP RP z hľadiska 
veku. Väčšina projektov neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele HP RP (81 
projektov, resp. 84 %). Spomedzi ostatných projektov (17), v ktorých sme 
identifikovali previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, iba 3 projekty (3 %) uvádzali 
prepojenie na ciele HP RP zamerané aj na hľadisko veku. Jeden z týchto projektov 
uvádzal previazanosť výlučne na ciele HP RP zamerané na hľadisko veku, ostatné 
dva uvádzali aj iné ciele HP RP. Tieto projekty pochádzali iba z OP ZaSI a OP V. 
 
Tabuľka č. VIII. 23  Previazanosť projektu na ciele HP RP z hľadiska veku 
Prepojenie projektov na ciele HP RP 
vzťahujúce sa k hľadisku veku (ciele 3.1 a 3.2) 

SPOLU Podľa operačných programov 
počet % OP ZaSI OP V OP VaV 

Projekt neuvádza žiadne prepojenie na špecifické 
ciele HP RP  

81 83 % 59 11 11 

Projekt neuvádza prepojenie na špecifické ciele 
HP RP vzťahujúce sa k veku, ale uvádza iné ciele 
HP RP 

14 14 % 12 2 - 

Projekt uvádza prepojenie na ciele HP RP 
vzťahujúce sa k veku. Z toho:  3 3 % 2 1 - 

 Projekt uvádza výlučne prepojenie na ciele HP RP 
vzťahujúce sa k veku  1195 1 % - 1 - 

 Projekt uvádza prepojenie na viaceré ciele HP RP 
vrátane cieľov vzťahujúcich sa k veku  2 3 % 2 - - 

Spolu 98 100 % 73 14 11 
 
Projekty, ktoré uvádzali explicitné prepojenie na ciele HP RP vzťahujúce sa k 
hľadisku veku zvyčajne uvádzali viac ako jeden cieľ, ako naznačuje nasledovná 
tabuľka. Jeden z projektov dokonca uvádzal všetky ciele HP RP súvisiace s 
hľadiskom veku. V žiadnom projekte sme nenašli explicitné prepojenie na rodovo 
zameraný cieľ čiastočne súvisiaci z vekom – cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby 
žien (najmä v dôchodkovom veku). 
 
Tabuľka č. VIII. 24  Previazanosť projektu na konkrétne ciele HP RP so 
zameraním na hľadisko veku  
Prepojenie projektov na konkrétne ciele HP RP 
vzťahujúce sa k hľadisku veku  SPOLU Podľa operačných programov 

OP ZaSI OP V OP VaV 
Cieľ 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov 
(prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie). 2 1 1 - 
Cieľ 3.1b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek 2 1 1 - 
Cieľ 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom 
vzdelávaní 2 1 1 - 

                                                 
195 Daný projekt sa vzťahuje k cieľom 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie), 
3.1b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek a 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní. 
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Cieľ 3.2a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov 
a absolventiek škôl vo veku 15-24 rokov 3 11 1 - 
Cieľ 3.2b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a 
absolventiek SŠ a VŠ 3 11 1 - 

 
Pri viac ako polovici projektov, presnejšie pri 52 z 98 projektov sme dospeli k záveru, 
že prepojenie projektu na ciele HP RP zamerané na hľadisko veku by ani nebolo 
relevantné vzhľadom na zameranie projektu, resp. deklarovaný prínos projektu k HP 
RP, keďže hľadisko veku nijako nereflektovali  
Vyššie uvedené tri projekty, ktoré ciele HP RP zamerané na vek uvádzali, sme 
vyhodnotili tak, že uviedli všetky relevantné ciele. Ostáva však 43 projektov, kde sme 
síce prepojenie na HP RP ciele s ohľadom na vek explicitne neidentifikovali, ale 
analýza projektu ukázala, že mali potenciál prispievať k vybraným cieľom HP RP so 
zameraním na hľadisko veku. Inými slovami, ide o projekty, u ktorých sa ukázalo, že 
vzhľadom na svoje zameranie, resp. na deklarovaný prínos k HP RP by bolo vhodné, 
aby uviedli prepojenie na vybrané ciele HP RP so zameraním na hľadisko veku. 
Takéto projekty sme identifikovali najmä v OP ZaSI (34 projektov) a OP V (7 
projektov), našli sa však aj 2 projekty v OP VaV. Pre mnohé z týchto projektov bol 
relevantný aspoň jeden, zvyčajne však aj viac cieľov HP RP zameraných na hľadisko 
veku. Najčastejšie prehliadaným cieľom bol cieľ HP RP 1.4, ktorý súvisí s vekom 
čiastočne. Išlo najmä o projekty zamerané na sociálnu inklúziu zraniteľných osôb, 
ktoré významnou mierou mohli byť nápomocné prispievaním k zníženiu miery rizika 
chudoby žien najmä v dôchodkovom veku. Viac približuje nasledovná tabuľka. 
 
Tabuľka č. VIII. 25  Potenciálne relevantné ciele HP RP so zameraním na 
hľadisko veku 

Potenciálne relevantné ciele HP RP vzťahujúce sa k 
hľadisku veku  SPOLU Podľa operačných programov 

OP ZaSI OP V OP VaV 
Projekty, kde boli uvedené ciele HP RP zamerané na hľadisko 
veku a všetky boli relevantné 3 2 1  
Projekty, kde ciele HP RP zamerané na hľadisko veku neboli 
vyhodnotené ako relevantné 

52 37 6 9 

Projekty, kde chýbali relevantné ciele HP RP zamerané na 
hľadisko veku (vzhľadom na zameranie projektu 
a deklarovaný prínos k HP RP), z toho: 

43 34 7 2 

 Cieľ 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov 
(prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie). 

4 2 2 - 

 Cieľ 3.1b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek 4 2 2 - 
 Cieľ 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom 

vzdelávaní 
12 9 3 - 

 Cieľ 3.2a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a 
absolventiek škôl vo veku 15-24 rokov 4 2 2 - 

 Cieľ 3.2b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a 
absolventiek SŠ a VŠ 

11 4 5 2 

 Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v 
dôchodkovom veku) 20 20 - - 
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8.3.4. Východisková situácia z hľadiska veku  
 
Vo viac ako polovici projektov, presnejšie v 56 z 98 projektov (57 %) východisková 
situácia nezohľadňovala hľadisko veku žiadnym konkrétnym spôsobom. Je nutné 
však pripomenúť, že pre 24 projektov to ani nie je relevantné, pretože v prínose k HP 
RP hľadisko veku tieto projekty explicitne ani neuvádzali. Zostávajúcich 32 projektov, 
čiže tretina celkového súboru, hľadisko veku v prínose k HP RP deklarovali avšak v 
popise východiskovej situácie podľa dostupných údajov196 toto hľadisko 
nereflektovali.  
Hľadisko veku v tej či onej miere vo východiskovej situácii uvádzala necelá tretina 
projektov (32 %, resp. 31 projektov). Ďalších 11 % projektov uvádzalo limitované 
referencie k hľadisku veku, či už nepriamo indikovaným vplyvom na vekovo 
špecifické skupiny, alebo toto hľadisko okrajovo reflektovali v inej časti ako vo 
východiskovej situácii.  
Vo východiskovej situácii uvádzalo hlbšiu analýzu nerovnosti či znevýhodnenia na 
základe veku (ako napr. vekovo podelené dáta o zraniteľných skupinách či 
potenciálnej cieľovej skupine, prípadne uvádzanie špecifických potrieb alebo 
problémov, ktorým čelia konkrétne vekové skupiny) iba 9 projektov a čiastkovú 
analýzu poskytlo 14 projektov. Ďalších 8 projektov poskytovalo v rámci východiskovej 
situácie skôr limitované referencie k hľadisku veku.  
Z projektov, ktoré nejakým spôsobom hľadisko veku vo východiskovej situácii 
popisujú (či už hlbšie, čiastočne alebo limitovane), prevažujú projekty z náhodnej 
vzorky, ktorá je však takmer dvojnásobne početnejšia ako tematická. Absolútny počet 
projektov, ktoré reflektovali hľadisko veku bol síce vyšší v náhodnej vzorke ako v 
tematickej (18:13), z pomerného vyjadrenia je však zrejmé, že častejšie hľadisko 
veku vo východiskovej situácii explicitne zohľadnili projekty v tematickej vzorke (13 z 
34 – čiže 38 % podiel) ako v náhodnej vzorke (18 z 64, čiže 28 % podiel)  
 
Tabuľka č. VIII. 26 Zohľadnenie hľadiska veku v rámci východiskovej situácie 
podľa typu vzorky 

Zohľadnenie hľadiska veku v rámci analýzy 
východiskovej situácie  

Celkovo Podľa typu vzorky  

Počet % Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka  

Celkovo  98 100 % 64 34 
Nerelevantné – projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska 
veku 

23197 23 % 14 9 

Popis východiskovej situácie nezohľadňuje 
hľadisko veku a neposkytuje v tejto súvislosti 
špecifické informácie (hoci projekt deklaruje prínos k 

32 33 % 24 8 

                                                 
196 Je nutné doplniť, že analýze sme väčšinou mohli podrobiť iba údaje dostupné priamo v ITMS, nakoľko napr. prílohu k ŽoNFP 
„Podrobný opis projektu“ sme v prípade mnohých projektov nemali k dispozícii.  
197 Ako bolo už skôr uvedené, celkovo sa k hľadisku veku v prínose k HP RP nehlásilo až 37 projektov, avšak pri mnohých 
z týchto projektov bola dokumentácia vyhodnotená ako relevantná pre hľadisko veku, keďže prínos k HP RP bol nekonzistentný 
s ostatným nastavením. Napr. v prípade popisov východiskovej situácie alebo aj v zameraní aktivít (spôsob realizácie) sme 
objavili vekovo relevantné referencie, najmä v súvislosti s priamym alebo nepriamym dopadom na konkrétne zraniteľné alebo 
špecifické skupiny z hľadiska veku. 
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HP RP aj z hľadiska veku)  
Východisková situácia zahrňuje hľadisko veku, 
z toho:  

31 32 % 18 13 

 Východisková situácia obsahuje hlbšiu analýzu 
nerovností či znevýhodnenia súvisiacu s hľadiskom 
veku 

9 9 % 5 4 

 Východisková situácia obsahuje čiastkovú analýzu 
nerovností či znevýhodnenia súvisiacu s hľadiskom 
veku 

14 14 % 7 7 

 Východisková situácia obsahuje limitovanú referenciu 
k vybranej vekovej skupine, resp. znevýhodnenej 
skupine charakterizovanej špecifickým vekovým 
rozpätím  

8 8 % 6 2 

Iné – nepriame referencie, resp. referencie mimo 
východiskovej situácie, z toho:  12 12 % 8 4 

 Východisková situácia obsahuje limitovanú referenciu k 
nepriamo ovplyvnenej vybranej vekovej skupine  5 - 3 2 

 Iná časť ako východisková situácia obsahuje okrajovú 
referenciu k hľadisku veku  7 - 5 2 

Otázka: Obsahuje popis východiskovej situácie projektu aj popis znevýhodnenia na základe veku, či 
inak popísanú situáciu rôznych vekových skupín? 
 
 
V prípadoch hlbšej reflexie išlo najmä o uvádzanie štatistických údajov ohľadom 
cieľovej skupiny a súčasne špecifikovanie potrieb a/alebo problémov relevantných 
pre vekovo špecifické cieľové skupiny, či vekovú podskupinu/kategóriu v rámci 
potenciálnej cieľovej populácie. Pri čiastkovom uvádzaní tohto hľadiska v rámci 
východiskovej situácie je to zvyčajne uvádzanie počtu osôb vo vekovo špecifickej 
kategórii v rámci cieľovej populácie (alebo v cieľovej skupine) avšak absentuje 
reflexia špecifických potrieb, alebo naopak, zraniteľné skupiny sú z hľadiska veku 
síce spomínané s ohľadom na osobitné problémy, ktorým čelia, či potreby, ktoré 
majú, avšak konkrétne dáta nie sú uvedené, prípadne absentuje odhad ich podielu v 
plánovanej cieľovej skupine a pod. Pri limitovanej referencii ide najmä o projekty, 
ktoré medzi inými zraniteľnými skupinami spomenuli aj vekovo špecifickú skupinu, 
avšak bližšie dáta o nej neposkytli a nerozpracovali ani ich špecifické problémy alebo 
potreby.  
Väčšina z projektov, ktoré hľadisko veku vo východiskovej situácii uvádzali, 
pochádzala z OP ZaSI (25), avšak tento OP bol aj najpočetnejšie zastúpený vo 
vzorke analyzovaných projektov. V OP V bolo 6 takýchto projektov. Jediný OP, kde 
sme takéto projekty neidentifikovali, bol OP VaV.  
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Tabuľka č. VIII. 27  Zohľadnenie hľadiska veku v rámci východiskovej situácie 
podľa operačných programov  

Zohľadnenie hľadiska veku v rámci 
východiskovej situácie  

Celkovo Podľa operačných 
programov  

Počet % OP 
ZaSI OP V OP VaV 

Celkovo  98 100 % 73 14 11 
Nerelevantné – projekt sa nehlási k HP RP z 
hľadiska veku 

24 24 % 15 4 5 

Popis východiskovej situácie nezohľadňuje 
hľadisko veku a neposkytuje v tejto súvislosti 
špecifické informácie 

32 33 % 24 3 5 

Východisková situácia zahrňuje hľadisko veku, 
z toho:  

31 32 % 25 6 - 

 Východisková situácia obsahuje hlbšiu analýzu 
nerovností či znevýhodnenia súvisiacu s 
hľadiskom veku 

9 9 % 9 - - 

 Východisková situácia obsahuje čiastkovú 
analýzu nerovností či znevýhodnenia súvisiacu s 
hľadiskom veku 

14 14 % 9 5 - 

 Východisková situácia obsahuje limitovanú 
referenciu k k vybranej vekovej skupine, resp. 
znevýhodnenej skupine charakterizovanej 
špecifickým vekovým rozpätím  

8 8 % 7 1 
 

Iné – nepriame referencie, resp. referencie 
mimo východiskovej situácie, z toho: 11 11 % 9 1 1 

 Východisková situácia obsahuje limitovanú 
referenciu k nepriamo ovplyvnenej vybranej 
vekovej skupine  

4 4 % 
 3  1 

 Iná časť ako východisková situácia obsahuje 
okrajovú referenciu k hľadisku veku  7 7 % 6 1  

 
Keď projekty vo východiskovej situácii reflektovali na znevýhodnenie špecifických 
vekových skupín, najčastejšie išlo o deti, žiacku populáciu či mládež, resp. mladých 
ľudí. Zriedkavejšie sa objavili znevýhodnené skupiny populácie v seniorskom veku, 
prípadne absolventi. Viac informácii o explicitne uvádzaných cieľových skupinách 
prináša nasledujúca kapitola.  

 

8.3.5. Cieľové skupiny s ohľadom na podporu HP RP z hľadiska veku  
 
Cieľové skupiny špecifikované s ohľadom na znevýhodnené skupiny sme objavili pri 
takmer dvoch tretinách projektov (64 projektov, 65 %), pričom väčšina z nich sa 
zameriavala primárne na znevýhodnené skupiny, často krát rôznorodého spektra (48 
projektov) a ostatné uvádzali cieľové skupiny, ktoré mali širší záber, t. j. zahŕňali 
rôznorodé skupiny, vrátane bežnej aj znevýhodnenej populácie (26 projektov).  
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Z projektov, ktoré špecifikovali konkrétne znevýhodnené skupiny dotknuté priamo, či 
nepriamo projektovými aktivitami, väčšina uvádzala aj cieľové skupiny definované 
aj s ohľadom na vek (celkovo 54, t. j. 55 % z celkového súboru). Z konkrétnych 
znevýhodnených skupín s ohľadom na vek výrazne dominovali mladšie ročníky, či už 
to boli deti predškolského veku a školopovinné deti, mladí ľudia alebo mladí dospelí. 
Patrí sem 32 projektov zameraných priamo na tieto vekové kategórie priamo, a 
ďalších 7 projektov, ktoré uvádzajú nepriamo vplyv na deti a mladých ľudí. Staršie 
ročníky sa objavili iba v 15 projektoch, pričom v 5 z nich sa objavili v rámci 
rôznorodých vekových skupín, t.j. v kombinácii s deťmi či mladými ľuďmi a v 1 sa 
objavili ako nepriamo dotknutá cieľová skupina.  
 
Projekty uvádzajúce vekovo špecifické cieľové skupiny pochádzajú najčastejšie z OP 
ZaSI, kde tvoria viac ako polovicu projektov (55 %, resp. 40 zo 73). Z OP V 
pochádzalo 7 projektov (50 % z daného OP) a 8 projektov sme identifikovali v OP 
VaV (kde tvoria 73 % z daného OP). Tieto projekty sú početnejšie v náhodnej vzorke 
nielen v absolútnom, ale aj podielovom porovnaní. Presnejšie v náhodnej vzorke 
uvádzalo vekovo špecifické cieľové skupiny 38 projektov, čo predstavuje 59 % podiel 
v tejto vzorke. V tematickej vzorke sme identifikovali 17 projektov, ktoré zahŕňali 
cieľové skupiny aj s ohľadom na vek, čo predstavuje 50 % podiel v tejto vzorke. 
 
Celkovo sme identifikovali 22 projektov, ktoré sa síce k podpore rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku hlásili v rámci prínosu k HP RP, avšak žiadne vekovo špecifické 
cieľové či dotknuté skupiny vo svojom projekte explicitne nepomenovali. Väčšina z 
týchto projektov bola z OP ZaSI (18, resp. každý štvrtý projekt z tohto OP), tri boli z 
OP V a jeden z OP VaV. Takéto projekty tvorili viac ako pätinu z náhodnej vzorky (21 
%, resp. 14 zo 64) a necelú štvrtinu z tematickej vzorky (23,6 %, resp. 8 z 34). 
Nereflektovanie vekovo špecifických cieľových skupín len podčiarkuje náš záver, že 
vekové hľadisko v prípade týchto projektov bolo v prínose k HP RP deklarované 
naozaj iba formálne.  
 
Tabuľka č. VIII. 28  Zohľadnenie hľadiska veku v rámci východiskovej situácie 
podľa operačných programov  

Cieľové skupiny podľa hľadiska veku Spolu 
Podľa OP  Podľa typu vzorky 

OP 
ZaSI  

OP 
V 

OP 
VaV  

Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

Nerelevantné – projekt sa nehlási k podpore 
HP RP z hľadiska veku (ani formálne) a zároveň 
nešpecifikuje cieľové skupiny z hľadiska veku 

21 15 4 2 12 9 

Projekty neuvádzajú žiadne cieľové skupiny 
s ohľadom na vek (hoci prínos k HP RP z 
hľadiska veku deklarovali)  

22 18 3 1 14 8 

Projekty uvádzajú cieľové skupiny 
s ohľadom na vek, z toho v základnom členení 55 40 7 8 38 17 

• dôraz na deti (predškolské a školopovinné) 6 4 2 - 6 0 
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Hlbšia analýza ukázala, že najčastejšie sa uvádzali nižšie vekové skupiny 
špecifikované v rámci komunít ohrozených sociálnym vylúčením (najmä z MRK), kde 
sa zdôrazňovali buď skupiny detí (8) alebo mladých ľudí (9). Šesť projektov uvádzalo 
špecifickú skupinu mladých: absolventi. Štyri projekty uviedli kategóriu doktorandi/ 
doktorandky a rovnaký počet uvádzal aj bližšie nešpecifikovanú skupinu seniorov. 
Viac detailov prinášame podľa vekových subkategórií nižšie.  
 
V prípadoch, kedy prijímateľská organizácia bližšie určila, o akú cieľovú skupinu ide z 
hľadiska veku, sa v rámci subkategórie detí najčastejšie objavovali deti ako súčasť 
rodín ohrozených sociálnym vylúčením, najmä v rámci MRK (8 projektov). Štyrikrát 
sa objavili bližšie nešpecifikované skupiny detí, dvakrát školopovinné deti, jedenkrát 
deti predškolského veku.  
V rámci subkategórie mladých ľudí sa najčastejšie objavovali mladí ľudia ako 
súčasť komunít ohrozených sociálnym vylúčením (9 projektov). Absolventi boli 
uvádzaní v 6 projektoch. Doktorandi a doktorandky sa objavili v 4 projektoch (pričom 
v 2 prípadoch išlo explicitne iba o doktorandky). Tri krát sa objavili rizikové skupiny 
mladých (odchovanci z detských domovov, resp. závislí na drogách). Dva krát boli 
špecifikovaní ako zraniteľná skupina mladiství bez ukončenej povinnej školskej 
dochádzky, resp. s neukončeným vzdelaním. V dvoch prípadoch neboli mladí ľudia 
bližšie špecifikovaní. Jedenkrát sa objavili kategórie ako: mladí ľudia do 30 rokov 
veku so zdravotným postihnutím, mladé mamičky s deťmi, študenti VŠ, resp. študenti 
SŠ aj VŠ. 
V subkategórii starších ľudí sa najčastejšie objavovali bližšie nešpecifikované 
skupiny starších, resp. seniorov (4 x). V prípade, že sa uvádzala konkrétnejšia 
veková hranica, to bolo veľmi rôznorodé: 2 projekty uvádzali starší ľudia v 
preddôchodkovom veku, 2 projekty uvádzali starší ľudia 50+. Ostatné projekty uviedli 
vekové špecifiká, ktoré sa každé objavilo iba raz: starší ľudia 45+, starší ľudia 55 až 
66 rokov. Jednotlivo sa objavili aj špecifické skupiny starších osôb v kombinácii s 
iným aspektom znevýhodnenia, ako napr. osoby vo veku nad 55 rokov so 
zdravotnými problémami ale bez zdravotného postihnutia, ženy v strednom a vyššom 
veku, žena vo veku 45-55 rokov, starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc.  

                                                 
198 Tieto projekty zahŕňali mladšie aj vyššie vekové kategórie.  
199 Podiel projektov, ktoré uvádzajú nepriamy dopad na deti, mladých a staršie osoby približne kopíruje projekty, kde sa tieto 
uvádzajú ako priamo dotknuté cieľové skupiny. V nepriamom vplyve sa deti objavili v 4 projektoch, v 7 figurovali mladí ľudia a 1 
prípade išlo o staršie osoby.  

• dôraz na mládež a mladých dospelých  15 12 2 1 6 9 
• dôraz na deti a mládež v kombinácii 7 7   6 1 
• starší ľudia  9 7 2 - 7 2 
• rôznorodé skupiny z hľadiska veku198  5 5 - - 4 1 
• nepriamo dotknuté cieľové skupiny199 (deti, mladí 

aj starší ľudia)  
13 5 1 7 9 4 

Spolu 98 73 14 11 64 34 
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V nepriamo dotknutých cieľových skupinách (12 projektov) sa najčastejšie objavili 
doktorandi (4 x). Dvakrát sa uvádzali deti odkázané na ústavnú starostlivosť, dvakrát 
deti predškolského veku (1 v rámci MRK). Jedenkrát sa objavili kategórie ako napr. 
školopovinné deti z MRK, študenti VŠ, mladí ľudia vo veku 14-15 rokov, prestárle 
osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a mladí asistenti na VŠ.  
 
Z 55 projektov, ktoré cieľové skupiny so ohľadom na vek definovali, potreby 
cieľových skupín uvádzaných s ohľadom na vek boli bližšie objasnené iba v prípade 
15 projektov. Tieto projekty zvyčajne okrem vyčíslenia podielu vekovo relevantných 
skupín v rámci cieľovej populácie alebo priamo v rámci cieľovej skupiny uvádzali aj 
reflexiu ich potrieb alebo znevýhodnení, ktorým čelia. V 25 projektoch sa objavili 
limitované informácie, t.j. v rámci cieľovej skupiny boli síce vyčíslené vekovo 
relevantné skupiny, ale bez bližšieho objasnenia špecifických potrieb, či 
znevýhodnení, ktorým by takáto skupina mala čeliť. Prípadne sa okrajovo uviedlo, že 
ide o znevýhodnené skupiny, ale charakter znevýhodnenia s ohľadom na vek sa 
bližšie neopísal. Ostatných 15 projektov, ktoré v projekte deklarovali vekovo 
špecifické skupiny aj v rámci zamerania svojho projektu, ich potreby bližšie 
nešpecifikovali a to ani limitovane, inými slovami, vekovo špecifické skupiny uvádzali 
formálne, zaraďovali ich “do počtu”, či už pri popise prínosu k HP RP, alebo pri 
analýze východiskovej situácie, kde ich v dotknutej populácii okrajovo uvádzali, 
avšak následne tieto informácie nijako nerozpracovali z hľadiska znevýhodnenia na 
základe veku a ich podiel nevyčíslili ani pri špecifikovaní konkrétnych cieľových 
skupín, na ktoré sa má projekt zamerať. 
 

8.3.6. Aktivity v projekte podporujúce rovnosť príležitostí z hľadiska veku 
 
Pri posudzovaní aktivít sme sa usilovali zohľadniť čo najkonkrétnejšie dostupné 
informácie. Aktivity sme kategorizovali a analyzovali z hľadiska samotného 
pomenovania aktivity, ale aj s ohľadom na detailnejšie popisy konkrétnych aktivít, 
ktoré sme identifikovali v projektovej dokumentácii.  
 
Aktivity, ktoré sa priamo zameriavali na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku, resp. priamo zacielené na špecifické vekové skupiny sme identifikovali v 28 
projektoch. V ďalších 10 projektoch sme identifikovali aktivity, ktoré nepriamo 
vplývali na rovnosť príležitostí z hľadiska veku, išlo napr. o aktivity, ktoré zahŕňali 
prácu s inou ako vekovo zraniteľnou skupinou, cez ktorú sa však nepriamo pôsobilo 
na vekovo špecifickú skupinu. Celkovo tak priame alebo nepriame aktivity 
prispievajúce k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska veku uvádzalo až 38 
projektov, t.j. 39 % projektov. Pre štvrtinu projektov platilo, že prínos k HP RP z 
hľadiska veku nedeklarovali a zároveň ani žiadne aktivity v tomto smere 
nerealizovali. Pre viac ako tretinu projektov (36 %, 35 projektov z celkového súboru) 
sme však bohužiaľ konštatovali, že hoci prínos k HP RP z hľadiska veku síce 



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

208 
 

deklarovali, aktivity, ktoré sa realizovali, neindikovali zohľadnenie hľadiska veku ani 
priamo, ani nepriamo.  
 
Aktivity prispievajúce k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku, či už pôsobiace 
priamo alebo nepriamo, sme identifikovali iba v OP ZaSI a OP V. Pri projektoch z OP 
VaV sme také aktivity nenašli.  
 
Tabuľka č. VIII. 29  Výskyt aktivít so zameraním na rovnosť príležitostí z 
hľadiska veku podľa operačných programov 
Projekty s aktivitami so zameraním na rovnosť 
príležitosti z hľadiska veku Celkovo V % 

Podľa OP 
OP 

ZaSI 
OP 
V 

OP 
VaV 

Nerelevantné – projekty, ktoré sa nehlásia k HP RP z 
hľadiska veku a ani konkrétne aktivity v tomto ohľade 
neuvádzajú 

24 24 % 17 3 4 

Projekty, ktoré konkrétne aktivity na podporu RP z 
hľadiska veku neuvádzajú (hoci hľadisko veku pri 
prínose k HP RP deklarovali) 

35 36 % 26 2 7 

Projekty, ktoré uvádzajú aktivity na podporu RP z 
hľadiska veku, z toho:  38 39 %  29 9 - 

 aktivity priamo zamerané na vekovo zraniteľné 
skupiny alebo priamo posilňujúce RP z hľadiska veku 28 29 % 21 7 - 

 nepriame aktivity, t.j. ktoré majú nepriamy dopad na 
vekovo zraniteľné skupiny 10 10 % 8 2 - 

Iné: nekonzistentné, resp. nedostatočne objasnené 
aktivity 1 1 % 1 - - 

SPOLU 98 100 % 73 14 11 
 
Projekty uvádzajúce aktivity, ktoré posilňovali rovnosť príležitostí z hľadiska veku, či 
už pôsobiace priame alebo nepriamo, sme identifikovali ako v tematickej vzorke, tak 
aj náhodnej vzorke. Ich podiel bol v oboch vzorkách vyrovnaný. V tematickej vzorke 
bolo takýchto projektov 25 (39 % podiel) a v náhodnej vzorke to bolo 13 projektov, 
(38 % podiel).  
  
Tabuľka č. VIII. 30  Výskyt aktivít so zameraním na rovnosť príležitostí z 
hľadiska veku podľa typu vzorky 
Projekty s aktivitami posilňujúce rovnosť príležitosti 
z hľadiska veku Celkovo % 

Podľa typu vzorky 
Náhodná 

vzorka 
Tematická 

vzorka 
Nerelevantné – projekty, ktoré sa nehlásia k HP RP z 
hľadiska veku  24 24 % 14 10 

Projekty, ktoré konkrétne aktivity na podporu RP z 
hľadiska veku neuvádzajú 

35 36 % 25 10 

Projekty, ktoré uvádzajú aktivity na podporu RP z 
hľadiska veku, z toho:  38 15 % 25 13 

 aktivity priamo zamerané na vekovo zraniteľné 
skupiny alebo priamo posilňujúce RP z hľadiska 
veku 

28 29 % 17 11 
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 nepriame aktivity, t.j. ktoré majú nepriamy dopad 
na vekovo zraniteľné skupiny 

10 10 % 8 2 

Iné: (nekonzistentné, resp. nedostatočne objasnené 
aktivity) 1 1 % - 1 

SPOLU 98 100 % 64 34 
 
V prípade projektov, ktoré konkrétne aktivity na podporu RP z hľadiska veku 
uvádzali, aj vzhľadom na dominujúcu vzorku projektov z OP ZaSI, sa medzi 
najčastejšími priamymi aktivitami objavili vzdelávacie aktivity zamerané na osvojenie 
si špecifických zručností pre trh práce určené špecifickým vekovým skupinám (9 
projektov) ale aj iné vzdelávacie aktivity posilňujúce rôzne zručnosti nad rámec 
umiestnenia na trhu práce (7 projektov). Často sa opakovali aj voľnočasové aktivity 
pre deti a mládež najmä z komunít sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením, s dôrazom na MRK (8 projektov). Dvakrát sa opakovali aktivity ako 
absolventská prax, zamestnanie vekovo znevýhodnených skupín priamo daným 
projektom, ako aj doprevádzanie detí do a zo škôlky/školy, napr. asistentom.  
Medzi aktivitami nepriamo pôsobiacimi na zraniteľné vekové skupiny, resp. nepriamo 
posilňujúce rovnosť príležitostí z hľadiska veku dominovali aktivity vplývajúce na deti 
prostredníctvom podpora a poradenstva poskytovaného rodičom, resp. rodinám, 
ktoré čelia rôznym sociálnym rizikám. V 8 projektoch sa opakovala podpora 
prevencie a osveta v probléme záškoláctva a zlepšenia dochádzky detí do školy (v 
spolupráci s učiteľmi a rodičmi), ako aj poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia 
osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a dospelých. Oba typy aktivít sa často 
vyskytovali súčasne v tom istom projekte. Vzhľadom na dominanciu OP ZaSI sa 
často (5 x) objavili služby sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately detí 
a mladých v rámci rodiny, resp. sanácia rodín a prevencia sociálno-patologických 
javov v rodine a komunite (vrátane obnovy a úpravy rodinných pomerov dieťaťa, 
ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými 
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny). Dvakrát sa objavilo aj posilňovanie kvality 
vzdelávania pre študentov VŠ (v OP V). 
 
Tabuľka č. VIII. 31  Prehľad uvádzaných aktivít so zameraním na rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku  

Aktivity so zameraním na rovnosť príležitosti z hľadiska veku 
Počet 

projektov 
% Podiel 

(z 98) 
Aktivity priamo zamerané na vekovo zraniteľné skupiny alebo priamo posilňujúce rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku  
vzdelávanie posilňujúce špecifické zručnosti pre trh práce určené 
špecifickým vekovým kategóriám 9 9 % 

voľnočasové aktivity pre deti a mládež 8 8 % 
vzdelávanie posilňujúce rôzne zručnosti (bez väzby na trh práce) určené 
špecifickým vekovým kategóriám 7 7 % 

poradenstvo pre zlepšenie zamestnanosti určené ohrozeným vekovým 
kategóriám 5 5 % 

absolventská prax 2 2 % 
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zamestnanie osoby v ohrozenej vekovej kategórii priamo na projekte, resp. 
ako výsledok projektu 

2 2 % 

doprevádzanie detí do a zo škôlky/školy (napr. asistentom) 2 2 % 
jednorázovo identifikované aktivity  
• výchovno-vzdelávacie poradenstvo pre žiakov a študentov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
• resocializačné programy pre mladistvých po výkone trestu 
• dlhodobý tréning sociálnych zručností pre odchovancov detských domovov a 

mladých dospelých v kríze 
• podpora (mladých) pri voľbe budúceho povolania (pred skončením školy) 
• sociálne služby pre osoby seniorov 

1 1 % 

Nepriame aktivity, t.j. ktoré majú nepriamy dopad na vekovo zraniteľné skupiny 
podpora prevencie a osveta v probléme záškoláctva a zlepšenia dochádzky 
detí do školy (v spolupráci s učiteľmi, rodičmi a deťmi) 

8 8 % 

poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a 
zdravotného stavu detí a dospelých 

8  8 % 

služby sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately detí a mladých v rámci 
rodiny, resp. sanácia rodín a prevencia sociálno-patologických javov v 
rodine a komunite (vrátane obnovy a úpravy rodinných pomerov dieťaťa, 
ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s 
príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny) 

5 5 % 

posilňovanie kvality vzdelávania pre študentov  2 2 % 
jednorazovo identifikované aktivity  
• zlepšenie kvality služieb pre prestárlych pacientov – cez vzdelávanie 

poskytovateľov služieb v oblasti paliatívnej starostlivosti 
• poskytovanie pomoci v otvorenom rodinnom prostredí pre maloletých a 

plnoletých občanov s problémami závislosti na alkohole, s inými závislosťami 
a pod. 

• do vzdelávania pre nezamestnaných sú zaradené bloky o potrebách vekovo 
zraniteľných skupín 

• príprava náhradných rodín pre deti v ústavnej starostlivosti a ostatné podporné 
aktivity  

• prevencia násilia páchaného na deťoch (konferencie, letáky, okrúhle stoly, 
poradenské a informačné služby o téme násilia páchaného na deťoch 

• prieskum/výskum mapujúci potreby mladých ľudí 
• výmena skúsenosti a zvyšovanie povedomia v oblasti práce s mládežou 

(kampaň a odborné podujatia v oblasti práce s mládežou) 

1 1 % 

Pozn.: V jednom projekte sa súčasne mohlo objaviť viac aktivít  
 

8.3.7. Merateľné ukazovatele prínosu k HP RP z hľadiska veku 
 
Ako ďalší aspekt sme sledovali prítomnosť MU k HP RP zadefinovaných s ohľadom 
na hľadisko veku. Pri tretine projektov (31 projektov, 32 %) sme konštatovali, že 
jednak nedeklarovali prínos k HP RP z hľadiska veku a zároveň ani nesledovali 
žiadne MU k HP RP relevantné k hľadisku veku. Takmer polovica projektov (48 
projektov, 49 %) však žiadne MU k HP RP nesledovala napriek tomu, že hľadisko 
veku v prínose k HP RP deklarovala.  
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MU k HP RP relevantné pre hľadisko veku sme identifikovali celkovo iba v 14 
projektoch. Ďalších 5 projektov uvádzalo súvisiace MU k HP RP, avšak nie priamo 
definované s ohľadom na vek.200 Projekty, ktoré sledovali MU k HP RP s ohľadom na 
vek sme našli vo všetkých troch OP, avšak nepomerne častejšie ich sledovali 
projekty z OP VaV, kde až 9 z 11 projektov takéto MU k HP RP sledovali. Naopak, v 
OP ZaSI, ktorý bol vo vzorke projektov najpočetnejšie zastúpený, sme našli iba jeden 
takýto projekt. Celkovo teda môžeme konštatovať, že v tomto OP bolo využívanie 
vekovo relevantných MU k HPRP pravdepodobne skôr okrajové.  
 
Tabuľka č. VIII. 32  Merateľné ukazovatele HP RP so zameraním na podporu 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku  

Merateľné ukazovatele HP RP 
zamerané na aspekty veku 

Celkovo 
Podľa 

operačných 
programov 

Podľa vzorky 

počet % 
OP 
ZaS

I 

OP 
V 

OP 
VaV 

Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

Nerelevantné – projekt sa nehlási k HP 
RP z hľadiska veku a ani žiadne MU HP 
RP z hľadiska veku nesleduje 

31 32 % 28 3 - 17 14 

Projekt nesleduje MU HP RP zamerané 
na veku (hoci prínos k HP RP z hľadiska 
veku deklaroval)201 

48 49 % 44 2 2 32 16 

Projekt uvádza ako súčasť viacerých 
MU HP RP aj MU z hľadiska veku 14 14 % 1 4 9 11 3 

Iné (súvisiace MU) 5 5 % - 5 -  4 1 
Spolu 98 100 % 73 14 11  64 34  

 
V OP ZaSI a OP V sa vyskytujú rovnaké MU k HP RP s ohľadom na vek. V týchto 
OP sa sledoval MU “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov vo veku 55-64” v 3 projektoch a “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených 
do podporených projektov vo veku 15-24” v 2 projektoch.  
V OP VaV projekty zvyčajne sledovali širšie spektrum MU k HP RP z hľadiska veku:  

• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži (6 projektov)/ženy (6 projektov) 

• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
– muži (7 projektov)/ženy (7 projektov) 

• Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
–muži (7 projektov)/ženy (6 projektov) 202 

• Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu 
a vývoja – ženy (1 projekt) 

 
                                                 
200 Tieto projekty uvádzajú buď MU „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“ (3) alebo 
„Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života“ (1), bohužiaľ, 
žiadne ďalšie MU k HP RP tieto projekty nesledujú.  
201 Zahŕňa aj 5 projektov, ktoré neuvádzajú žiadne MU k HP RP, hoci prínos k HP RP ako takej deklarovali. Všetky boli 
z náhodnej vzorky a z OP ZaSI. 
202 Okrem jedného projektu, kde sa v prípade tohto MU sledovali iba muži (nie však ženy), sa ostatné projekty vždy držali 
symetrického párovania MU, t.j. sledovali ako počet mužov, tak aj žien v komplementárnych MU.  
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V tomto OP pravdepodobne k vysokému výskytu MU k HP RP z hľadiska veku 
prispela najmä skutočnosť, že tieto MU sú zároveň rodovo špecifické a tak projekty 
nemali inú možnosť, ako súčasne s rodom sledovať aj vek.  
 
V projektoch, kde sme konštatovali, že bol síce deklarovaný prínos k HP RP z 
hľadiska veku, ale projekty relevantné MU nesledovali (48 projektov), dominovali 
samozrejme projekty najmä z OP ZaSI. V 8 z nich sme konštatovali, že mohli 
sledovať najmä MU k HP RP: Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov vo veku 15-24. V ostatných sme konštatovali, že mohli byť 
sledované oba relevantné MU k HP RP z hľadiska veku: “Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64” a “Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24”. Oba tieto MU mohli 
byť sledované aj v ďalších dvoch projektoch z OP Vzdelávanie. V prípade OP VaV 
chýbali MU iba v dvoch projektoch. V jednom prípade však prioritná os nemala v SKI 
HP RP zadefinované relevantné MU k HP RP a v druhom projekte, sa ako relevantné 
javili MU k HP RP: Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 
projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži/ženy“.  
 
Pre projekty OP ZaSI a OP V, ktoré vzhľadom na svoje nastavenie, t.j. deklarovaný 
prínos k HP RP z hľadiska veku podľa našej analýzy mali zvážiť aj sledovanie MU z 
hľadiska veku, ale tak neurobili, sme sa rozhodli overiť si mieru nevyužitého 
potenciálu cez analýzu dostupných údajov z formulára účastníkov projektu. Tento 
formulár je relevantný iba pre tieto dva OP, keďže ide o formulár, ktorý sú povinní 
sledovať všetci žiadatelia pri čerpaní prostriedkov z ESF. Ak bol v systéme ITMS 
k dispozícii, dáta z neho nám umožnili overiť si, či bol potenciál nielen sledovať, 
ale aj naplniť relevantné MU: Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov vo veku 55-64” a “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov vo veku 15-24”. Pre 4 z týchto 46 projektov sme formulár 
nemohli v systéme nájsť. V ostatných bol formulár k dispozícii a analýza ukázala, že 
iba 5 z nich nezaznamenalo v položkách účastníkov a účastníčok vo vekovej 
kategórii 15-24 rokov alebo 55-64 rokov ani jednu osobu. Ostáva teda 36 projektov, 
kde je zrejmé, že potenciál sledovať príslušné MU k HP RP z hľadiska veku bol 
reálny, avšak nebol využitý. V týchto 36 projektoch bol celkový počet osôb 
uvádzaných vo formulári účastníkov vo vekovej kategórií 15-24 rokov na úrovni 7502 
osôb (z toho ženy: 4926). Vo vekovej kategórii sme vo formulároch napočítali 1833 
osôb (z toho 1201 žien). Celkovo tieto formuláre uviedli 18 134 zapojených osôb, 
čiže hrubým odhadom môžeme konštatovať, že osoby v zraniteľných vekových 
kategóriách 15-24 rokov a 55-64 rokov tvorili najmenej polovicu počtu osôb, o ktorých 
tieto formuláre reportovali.  
 
Na úrovni NSRR sa monitoruje prínos realizovaných projektov a samotných 
programov primárne cez MU, ktoré majú jasne zadefinované východiskové aj cieľové 
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hodnoty. K tomuto účelu formulár účastníkov štandardne neslúži, naviac je sledovaný 
iba v dvoch OP z celkového počtu 11 OP. V prípade vyššie uvedených projektov, 
ktoré prínos k HP RP z hľadiska veku konštatovali, ale MU k HP RP nemali 
zazmluvnené a teda ani sledované, tak môžeme konštatovať, že vyhodnotenie 
prínosu k HP RP s ohľadom na vek – na úrovni OP, ale najmä NSRR, bolo vďaka 
absencii príslušných MU znemožnené a teda ostalo neviditeľné. Skutočnosť, že 
údaje ohľadom zapojenia osôb v špecifických vekových kategóriách zaznamenali 
prijímatelia iba cez formulár účastníkov, tento nedostatok nekompenzuje adekvátne, 
nakoľko sledovanie a vyhodnocovanie tohto formulára má na úrovni OP svoje 
zásadné limity a obmedzenia a najmä kvalitou a spoľahlivosťou údajov zaostáva za 
monitorovacími údajmi sledovanými pomocou merateľných ukazovateľov, ktoré majú 
jasne nastavené východiskové a cieľové hodnoty.  
 

8.3.8. Výsledky projektov s ohľadom na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku 
 
Na výsledky projektov sme sa pozreli cez dostupné informácie, ktoré organizácie 
poskytli v monitorovacích správach: priebežných, záverečných a následných (teda 
dopadových). Tieto sme doplnili o informácie uvádzané vo formulároch dobrej praxe, 
prípadne o informácie dohľadané cez publicitné výstupy, ako napr. na webstránke 
projektu, resp. iné dostupné informácie, ktoré sme si overili vyhľadávaním na 
internete (napr. správy v online vydaniach médií, zverejnené výstupy projektov atď.).  
 
Bohužiaľ analýza ukázala, že len obmedzený okruh projektov poskytoval 
konkrétnejšie informácie o podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku, zohľadňujúc 
samozrejme iba tie prípady, kedy sme v dokumentácii mohli vzhľadom na 
deklarovanie prínosu k HP RP z hľadiska veku od projektov očakávať ako 
kvantitatívne aj kvalitatívne informácie o výsledkoch a dopade projektov. V 
projektoch, ktoré tieto informácie poskytovali, sa organizácie v monitorovacích 
správach v prevažnej miere obmedzovali na základné údaje o počte zapojených 
osôb s ohľadom na vybrané vekové kategórie, a to primárne vďaka tomu, že boli 
zmluvne viazané relevantným MU k HP RP z hľadiska veku. Detaily, ktoré v tomto 
ohľade objasňujú jednotlivé zdroje informácií, rozoberieme podrobnejšie nižšie.  
 
Monitorovacie správy  
Ako sme uviedli skôr, celkovo 47 projektov deklarovalo prínos k HP RP aj z hľadiska 
veku (hoci len formálne). Prínos projektov cez dosiahnuté výsledky bolo možné 
posúdiť iba u časti projektov. Priebežné správy neboli dostupné v 6 projektoch, 
záverečné správy v 4 projektoch a následné správy chýbali až v 18 projektoch, ktoré 
súčasne deklarovali aj prínos k HP RP z hľadiska veku.203  
                                                 
203 Toto však nie je konečný počet projektov, kde dané správy neboli k dispozícii, tu sme ich však nezohľadnili, keďže tieto 
projekty sa nehlásili k prínosu k HP RP z hľadiska veku. V celej vzorke 98 projektov, chýbali v ITMS monitorovacie priebežné 
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Tam, kde sme boli správy dostupné na posúdenie (a zároveň išlo o projekty, ktoré 
deklarovali prínos k HP RP aj z hľadiska veku, hoci aj len formálne) sa ukázalo, že 
väčšina projektov do správ nezaradila žiadne špecifické informácie k príspevku k HP 
RP z hľadiska veku, či už kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru. Toto 
zistenie platilo pre 33 projektoch pokiaľ išlo o priebežné správy, pre 41 projektoch v 
prípade záverečných správach a pre 18 projektoch v prípade dostupných 
dopadových správach. Zvyčajne išlo o najmä o projekty, ktoré nemali zazmluvnené 
ani jeden relevantný MU k HP RP z hľadiska veku. Nezazmluvnenie týchto MU však 
neznamená automaticky nemožnosť reflektovať hľadisko veku napr. v priestore pre 
doplňujúce informácie. Tieto projekty však ani tento priestor nevyužili.  
V súlade s vyššie uvedeným je aj zistenie, že v prípade tých projektov, ktoré hľadisko 
veku v monitorovacích správach reflektovali, prevažovali správy, ktoré sa obmedzili 
iba na vyčíslenie zazmluvnených MU k HP RP z hľadiska veku, pričom žiadne 
doplňujúce napr. kvalitatívne informácie ich správy neobsahovali.  
 
Napr. pri analýze priebežných monitorovacích správ sa ukázalo, že v prípade 12 
projektov priebežné správy obsahovali iba informácie o stave MU k HPRP z hľadiska 
veku ale žiadne iné doplňujúce informácie. Zároveň sme identifikovali 11 projektov 
ktoré okrajovo reflektovali napr. pri popise realizovaných alebo plánovaných aktivít aj 
zohľadnenie vekovo špecifických skupín (tým, že zacielili vybrané aktivity na tieto 
skupiny), avšak vzhľadom na to, že tieto nemali zazmluvnené relevantné MU z 
hľadiska veku, kvantitatívne údaje ohľadom zapojenia zraniteľných skupín z hľadiska 
veku sme v nich neidentifikovali. Komplexnejšie informácie, t.j. kombináciu 
kvantitatívnych údajov aj kvalitatívnych informácií ohľadom veku poskytli v 
priebežných správach iba 3 projekty.  
 
Tabuľka č. VIII. 33  Analýza dostupných priebežných monitorovacích správ s 
ohľadom na informácie týkajúce sa hľadiska veku  
Informácie v priebežných monitorovacích správach ohľadom napĺňania 
príspevku k rovnosti príležitostí z hľadiska veku  počet % 

Nie je možné posúdiť, priebežné správy neboli k dispozícii (pre projekty, ktoré 
deklarovali HP RP z hľadiska veku) 6 6 % 

Dostupné priebežné správy neobsahujú špecifické informácie k podpore HP RP 
z hľadiska ZP (neboli ani zazmluvnené MU HP RP vzťahujúce sa k veku, hoci 
projekty deklarovali HP RP z hľadiska veku)  

33 34 % 

Dostupné priebežné správy obsahujú informácie k HP RP z hľadiska veku, z 
toho:  

26 27 % 

• správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rovnosti 
príležitostí k hľadisku veku (nad rámec ukazovateľov)  

3 - 

• limitovane – správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov 
HP RP (MU súvisiacich s hľadiskom veku)  

12 - 

• okrajovo – správy obsahujú čiastkovú informáciu o zapojení vybranej vekovej skupiny 11 - 

                                                                                                                                                         
správy celkovo pri 13 projektoch, pri dvoch boli k dispozícii len tzv. mimoriadne správy. Záverečné správy absentovali v ITMS 
pri 9 projektoch, kde vzhľadom na termín ukončenia mali byť v čase zberu údajov z ITMS tieto správy už k dispozícii. Dopadové 
správy v ITMS systéme absentovali pri 19 projektoch (s ohľadom na termín ukončenia projektu pri zbere údajov z ITMS).  
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(bez kvantitatívnych dát) 
Iné – nepriamo – správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 
ukazovateľov HP RP nepriamo súvisiacich s vekom204 5 5 % 

Nerelevantné: projekt sa nehlásil k HP RP z hľadiska veku a MS ani žiadne 
informácie k hľadisku veku neuvádzali (resp. priebežné MS neboli k dispozícii) 

28 29 % 

Spolu 98 100 % 
 
 
Analýza záverečných správ poukázala na podobný vzorec: pri projektoch, ktoré 
hľadisko veku v záverečných správach reflektovali, sme v 9 prípadoch v záverečnej 
správe našli iba limitované informácie o plnení zmluvných MU k HP RP (zvyčajne 
identických s údajmi s priebežných MS). Okrajovo o zapojení zraniteľných vekových 
skupín informovalo 5 projektov, tieto však na druhej strane neuvádzali žiadne 
kvantitatívne údaje, nakoľko relevantné MU nesledovali. Komplexnejšie informácie, 
ako kvalitatívneho, tak aj kvantitatívneho charakteru v záverečnej správe 
poskytol iba 1 projekt. Je však potrebné doplniť, že formulár monitorovacej správy 
neponúka explicitne vymedzený priestor pre kvalitatívny popis prínosu realizovaného 
projektu k HP RP a sústreďuje sa najmä na zber kvantitatívnych údajov ohľadom 
stavu plnenia zazmluvnených MU. Formát záverečnej aj priebežnej správy umožňuje 
kvalitatívne informácie vkladať iba v rámci “identifikácie problémov” a v rámci položky 
“doplňujúce informácie”. Ani jedna z týchto položiek ale explicitne nenavádza popísať 
prípadne aj súvislosti s ohľadom na prínos k HP RP a tak ostáva na proaktívnom 
prístupe organizácie, či napr. aj do týchto položiek takéto informácie doplní.  
  
Tabuľka č. VIII. 34  Analýza dostupných záverečných monitorovacích správ s 
ohľadom na informácie týkajúce sa hľadiska veku  
Informácie v záverečných monitorovacích správach ohľadom napĺňania 
príspevku k rovnosti príležitostí z hľadiska veku počet % 

Nebolo možné posúdiť, pretože záverečné správy neboli k dispozícii (pre 
projekty, ktoré deklarovali HP RP z hľadiska veku)  

4 4 % 

Dostupné záverečné správy neobsahujú špecifické informácie k podpore HP RP 
z hľadiska veku (neboli zazmluvnené ani MU HP RP vzťahujúce sa k veku, hoci 
projekty deklarovali HP RP z hľadiska veku)  

41 42 % 

Dostupné záverečné správy obsahujú informácie k HP RP z hľadiska veku, z 
toho  

16 16 % 

• záverečná správa obsahuje kvalitatívne informácie o aktivitách zameraných na 
špecifickú vekovú skupinu (vrátane kvantitatívnych dát) 

1  

• limitovane – správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov 
HP RP (MU súvisiacich s hľadiskom veku) 

9  

• okrajovo – správy obsahujú čiastkovú informáciu o zapojení vybranej vekovej skupiny 
(bez kvantitatívnych dát) 

5  

• iné: záverečná správa obsahuje informáciu o tom, že veková štruktúra je súčasťou 
príloh – príloha však nebola evaluačnému tímu k dispozícii 

1  

Iné – nepriamo: správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených MU k 4  

                                                 
204 Patria sem monitorovacie údaje k MU „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí„ resp. 
„Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života“. 
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HP RP nepriamo súvisiacich s RP205 
Neaktuálne na posudzovanie: projekt deklaroval prínos k HP RP z hľadiska veku, 
avšak záverečná MS nemohla byť k dispozícii, projekt bol v realizácii (resp. krátko 
po skončení) 

4 4 % 

Nerelevantné: projekt sa nehlásil k HP RP z hľadiska veku a záverečná MS ani 
neobsahovala informácie k tomuto hľadisku (resp. záverečná MS nebola k 
dispozícii)  

29 28 % 

Spolu 98 100 % 
 
Otvorenejší je v tomto formát následnej správy, ktorý okrem časti “doplňujúce 
informácie” obsahuje aj položku “dopad projektu,” ktorá otvára priestor pre 
komentovanie a kvalitatívny popis dosiahnutých výsledkov. Avšak ani v tomto 
prípade prijímateľskú organizáciu formulár explicitne nevyzýva, aby sa vyjadrila napr. 
aj k prínosu projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám.  
Počet projektov, ktoré by proaktívne poskytovali doplňujúce kvalitatívne informácie z 
hľadiska HP RP s ohľadom na vek, bol nielen v prípade priebežných, záverečných, 
ale aj v prípade dopadových správ veľmi limitovaný. Iba v prípade 2 projektov 
obsahovali dopadové správy okrem informácie o zapojení vekovo špecifickej skupiny, 
resp. dopade projektu na takto vymedzenú skupinu aj kvantitatívne údaje, avšak 
nešlo o dáta ohľadom MU k HP RP, keďže MU v týchto dvoch prípadoch neboli 
zazmluvnené s ohľadom na vek. Ďalšie 4 projekty sa obmedzujú na druhej strane iba 
na uvedenie údajov o plnení MU k HP RP definovaných z hľadiska veku, avšak 
kvalitatívne informácie z tohto hľadiska dopadové správy týchto projektov 
nereflektujú. Okrajovo zapojenie vekovo zraniteľnej skupiny, resp. dopadu aj na takto 
zadefinované skupiny spomenulo 7 projektov v kvalitatívnom popise dopadov 
projektu, avšak tieto projekty nešpecifikovali žiadne kvantitatívne údaje a rozsah, 
akým prispeli k posilňovaniu RP z hľadiska aj veku tak nie je možné adekvátne 
posúdiť.  
 
Tabuľka č. VIII. 35  Analýza následných, tzv. dopadových monitorovacích správ 
s ohľadom na HP RP z hľadiska veku  
Informácie v následných monitorovacích správach o napĺňaní príspevku k 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku  počet % 

Nebolo možné posúdiť, pretože následné správy neboli k dispozícii (pre projekty, 
ktoré deklarovali HP RP z hľadiska veku) 

18 18 % 

Dostupné následné správy neobsahujú špecifické informácie k podpore HP RP z 
hľadiska veku (ani MU HP RP vzťahujúce sa k veku, hoci projekty deklarovali prínos 
k HP RP z hľadiska veku)  

29 30 % 

Dostupné následné správy obsahujú informácie k HP RP z hľadiska veku, z 
toho:  

13 13 % 

• Čiastočne – správa/správy obsahujú čiastkovú informáciu o zapojení vybranej 
vekovej skupiny (vrátane kvantitatívnych dát, avšak bez zazmluvnených relevantných 
MU k HP RP) 

2 - 

                                                 
205 Patria sem monitorovacie údaje k MU „Poočet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí resp. 
„Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života“ 
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• Limitovane – správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 
ukazovateľov HP RP (vrátane MU vzťahujúcich sa k veku) 

4 - 

• Okrajovo – správy obsahujú čiastkovú informáciu o zapojení/dopade na vybranú 
vekovú skupinu (bez kvantitatívnych dát)  

7 - 

Iné – nepriamo: správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených 
ukazovateľov HP RP nepriamo súvisiacich s RP206 1  

Neaktuálne na posudzovanie: projekt deklaroval prínos k HP RP z hľadiska veku, 
avšak následné MS zatiaľ nemohli byť k dispozícii, pretože projekt bol v realizácii 
resp. od jeho ukončenia zatiaľ neuplynula lehota na predloženie následnej MS207 

7 4 % 

Nerelevantné: projekt sa nehlásil k HP RP z hľadiska veku a následné MS ani 
neobsahovali informácie k tomuto hľadisku (resp. následné MS neboli k 
dispozícii)208 

30 31 % 

Spolu 98 100 % 
 
Publicita  
V prípade publicity boli organizácie o čosi viac naklonenejšie informovať aj o vekovo 
relevantných aspektoch. Celkovo 21 projektov nejakým spôsobom v rámci 
publicitných výstupov a webovej prezentácie projektov reflektuje aspekty veku. V 
prípade 12 projektov išlo o komplexnejšie informácie: tieto projekty uviedli v publicite 
konkrétne aktivity, ktoré boli zamerané na vekovo špecifické skupiny, prípadne sa 
prezentovali ako projekty primárne zamerané na takéto skupiny. Ostatných 9 
projektov informovalo o hľadisku veku buď okrajovo alebo nepriamo, t.j. medzi inými 
spomenuli aj vekovo špecifické skupiny, ktoré aktivity zasiahli, prípadne sme vo 
vizuálnych materiáloch identifikovali prítomnosť takýchto skupín, zatiaľ čo naratívna 
časť nebola k hľadisku veku explicitná.  
Z ostatných projektov, ktoré deklarovali prínos k HP RP aj z hľadiska veku, sme 
publicitné výstupy mali k dispozícii v prípade 26 projektov,209 avšak v žiadnom z 
týchto projektov sme referencie k hľadisku veku neidentifikovali.  
 
Formulár dobrej praxe  
Analýzy formulárov dobrej praxe boli limitované nedostatkom tohto typu 
dokumentácie v ITMS. Celkovo sme v analyzovanom súbore pre 82 projektov nemali 
z ITMS k dispozícii žiaden formulár dobrej praxe. Z ostatných 16 projektov iba v 
prípade 6 projektov formulár dobrej praxe nejakým spôsobom reflektoval podporu 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku. Štyri z týchto projektov informovali o vekovom 
aspekte komplexnejšie, nakoľko sa priamo zamerali na podporu vekovo špecifických 
skupín. Dva projekty zohľadnili vo formulári toto hľadisko okrajovo, keď informovali, 

                                                 
206 Patria sem monitorovacie údaje k MU „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí” 
207 V prípade, že by následná sprava bola aktuálna na predloženie, pre 3 projektov mohli byť teoreticky k dispozícii aspoň údaje 
o naplnení MU relevantných aj k hľadisku veku, nakoľko ich tieto projekty mali zazmluvnené, v ďalších dvoch projektoch bol 
zazmluvnený len nepriamo súvisiaci MU (Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí, resp. 
Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života) a ostatné 2 
projekty nemali zazmluvnené žiadne relevantné ani súvisiace MU k HP RP pre hľadisko veku.  
208 Zahŕňa aj 4 projekty, u ktorých zároveň dopadová správa nebola k dispozícii, resp. 4 projekty v realizácii (t.j. dopadová 
správa nemohla byť zatiaľ predložená). Primárne však išlo o projekty, ktoré prínos k HP RP z hľadiska veku ani nedeklarovali. 
209 V prípade ďalších 20 projektov nebolo možné publicitné výstupy dohľadať.  
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že skupiny detí a mládeže boli medzi inými zahrnuté do cieľových skupín, resp. boli 
nepriamo ovplyvnené realizovanými aktivitami.  
Pre upresnenie pripomíname, že štruktúra formulára dobrej praxe podobne ako 
štruktúra monitorovacích správ neuvádza žiadnu položku, ktorá by explicitne 
navádzala prijímateľskú organizáciu popísať prínos k HP, a je teda na organizácii, či 
HP RP proaktívne zohľadní napr. pri popise dosiahnutých výsledkov alebo v inej 
časti.  
 

8.3.9. Záverečné zhodnotenie a príklady dobrej a problematickej praxe so 
zameraním na vek 
 
Tak ako v prípade hľadiska zdravotného postihnutia, aj pre hľadisko veku sme sa na 
záver našej analýzy pri projektoch pokúsili o záverečné zhodnotenie prínosu daného 
projektu s ohľadom na to, ako prispel k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku. 
Okrem pôvodného nastavenia projektu (ciele, východisková situácia, cieľové skupiny, 
plánované aktivity) sme zohľadnili aj výsledky realizácie, tak ako ich ilustrovali 
dostupné interné a externé výstupy (teda monitorovacie správy a publicitné výstupy).  
 
Celkovo sme identifikovali 17 projektov, ktorých výsledky naznačujú pozitívny 
prínos k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska veku, vrátane štyroch 
projektov, ktoré vo svojom príspevku k HP RP explicitne nedeklarovali prínos aj z 
hľadiska veku. Napriek tomu, že by sme očakávali výraznejší pomer týchto projektov 
v tematickej vzorke, musíme konštatovať, že sa tak nestalo. Pomer bol viac-menej 
vyrovnaný, t.j. 9 projektov pochádza z náhodne generovanej vzorky a 8 projektov 
bolo z tematickej vzorky. V prípade niektorých projektov išlo v podstate o 
vzájomné previazané podprojekty v rámci jedného národného projektu, čím sa 
v podstate podiel tematickej vzorky znižuje (projekty Absolventská prax). Vybrané 
príklady dobrej praxe prinášame ďalej v tejto kapitole v členení podľa OP.  
 
Okrem toho naša analýza ukázala, že ďalších 16 projektov indikovalo možný 
pozitívny prínos a 12 projektov naznačovalo potenciálne čiastkový, resp. limitovaný 
prínos k HP RP z hľadiska veku, avšak v ich prípade zvyčajne absentovali kvalitné 
monitorovacie údaje alebo boli tieto údaje veľmi obmedzené. V prípade týchto 
projektov sme sa zvyčajne opreli o čiastkové údaje z formulárov účastníkov, prípadne 
čiastkové údaje z dostupných výstupov publicity. Často však tieto údaje 
nekorešpondovali s celkovým počtom zapojených osôb podľa monitorovacích správ, 
a tak nebolo možné jednoznačne potvrdiť podporu osôb v zraniteľných vekových 
skupinách. V týchto projektoch totiž absentovali príslušné MU k HPRP z hľadiska 
veku a tak pre nedostatok kvalitných monitorovacích údajov nie je možné v prípade 
týchto 28 projektov ich prínos k HP RP z hľadiska veku jednoznačne potvrdiť, 
prípadne ho adekvátne zdokumentovať.  
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Pri 26 projektoch210 analýza ukázala, že napriek tomu, že projekty deklarovali 
prínos k HP RP z hľadiska veku, realizácia projektu žiadny, ani limitovaný 
prínos nenaznačila. Tak ako aj v prípade hľadiska zdravotného postihnutia, aj pri 
týchto projektoch sa teda potvrdzuje, že formálne deklarovaný – t.j. nediskriminujúci 
prístup nemožno považovať za dostatočnú garanciu skutočnej podpory rovnosti 
príležitostí v praxi, najmä ak absentujú konkrétne aktivity na jeho podporu, prípadne 
ak nie sú projekty zmluvne viazané sledovať relevantné MU z hľadiska veku.  
 
Bohužiaľ, v troch prípadoch analýza indikovala problematický prínos k HP RP 
z hľadiska veku. V jednom prípade mohol byť dopad nanajvýš nepriamy, hoci bol 
deklarovaný priamy vplyv na vekovo relevantnú skupinu. V dvoch prípadoch analýza 
poukázala na rozpor dosiahnutých výsledkov s deklarovaným prínosom k HP RP z 
hľadiska veku (viď príklady problematickej praxe rozpracovaný ďalej). 
 
Mnohé projekty (22 projektov) neašpirovali na prínos v k HP RP k hľadisku veku a 
ani analýza výsledkov nenaznačila prínos v tejto oblasti.  
 
 
Tabuľka č. VIII. 36  Prínos realizovaných projektov k rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku  

Zhodnotenie výsledkov projekt s ohľadom na 
podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku  

Spolu 
Náhodná vzorka Tematická 

vzorka 
počet % počet % 

Projekty pozitívne prispeli k posilňovaniu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku211 

17 9 % 8 % 

Projekty indikovali možný pozitívny prínos k 
posilňovaniu RP z hľadiska veku (avšak nie je 
možné ho adekvátne potvrdiť pre nedostatok 
kvalitných monitorovacích údajov), z toho  

30 22  8  

• Projekty indikovali možný pozitívny prínos  16 12  4  
• Projekty indikovali možný limitovaný prínos  12 10  2  
• Projekt indikoval možný nepriamy prínos  3 1  2  

Projekty deklarovali formálny – nediskriminujúci 
prístup, avšak konkrétny prínos k posilňovaniu 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku sa nepreukázal 

26 18  8  

Iné: projekt indikoval problematický prínos k HP 
RP z hľadiska veku  3 1 % 2 % 

Nerelevantné – projekt sa nehlásil k prínosu k HP 
RP z hľadiska veku (a prínos sa ani nepotvrdil) 

22 14  8  

Spolu 98 63 100 % 35 100 % 
 

                                                 
210 Do tejto skupiny zaraďujeme aj 12 projektov, ktoré poskytli príliš málo informácií, aby bolo možné vôbec prínos k tomuto 
hľadisku vyhodnotiť, a to napriek tomu, že prínos k HP RP z hľadisku veku deklarovali. 
211 Vrátane 4 projektov, ktoré ukázali pozitívny prínos v tomto ohľade napriek tomu, že nedeklarovali explicitne prínos k HP RP z 
hľadiska veku. Tiež zahŕňa 2 projekty, ktoré sme vyhodnotili ako čiastočne prispievajúce k HP RP z hľadiska veku, hoci 
primárne na vekovo zraniteľné skupiny neboli zamerané.  
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Príklady dobrej praxe z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Absolventská prax – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Tematická vzorka, národné projekty 
Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a 
dlhodobej nezamestnanosti (2 projekty) 
ITMS: 
27110130017 (trvanie 24 mesiacov, ukončené 6/2012, čerpanie: 17 986 002,54 €) 
27110130026 (trvanie 18 mesiacov, ukončené 6/2013, čerpanie: 11 904 908,75 €) 
 
Prínos k HP RP:  
27110130017 Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 1.3, 2.3 a 3.2 Systému koordinácie implementácie 
HP RP (znevýhodnení ZoZ).  
27110130026 Pri realizácii národného projektu bude pre všetkých jeho účastníkov a účastníčky 
zaručený prístup rešpektovania rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a rodovej rovnosti, cieľovej 
skupine projektu bude poskytnutá profesionálna, účinná a cielená pomoc bez akýchkoľvek 
obmedzení, predchádzanie priamej alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského 
stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, sexuálnej orientácie, jazyka, veku, zdravotného postihnutia, 
viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo 
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, alebo iného 
postavenia. Realizáciou projektu sa zlepšujú podmienky rovnosti príležitostí a prístupu na trh práce 
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
 
Nastavenie projektu: Hlavným cieľom projektu bola „Podpora vstupu absolventov škôl do 
zamestnania s dôrazom na získanie pracovných skúseností a odborných zručností v konkrétnom 
pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, zameranej na zvýšenie ich 
zamestnateľnosti.“ Projekt sa usiloval o „Prevenciu dlhodobej nezamestnanosti UoZ do 25 rokov 
prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe, ... prispôsobenej na individuálne potreby 
absolventov škôl, a tým podporiť mladých ľudí pri prechode zo školy do zamestnania, resp. pri zmene 
zamestnania; zlepšenie [ich] zamestnateľnosti.„ 
Jeden z NP sa explicitne prepojil na cieľ HP RP – 3.2a zníženie miery nezamestnanosti absolventov 
a absolventiek škôl vo veku 15-24 rokov a cieľ 3.2 b) zvýšenie miery uplatnenia absolventov a 
absolventiek SŠ a VŠ. 
Projekty sa zameriavali primárne na mladých ľudí – presnejšie „absolventov škôl, za ktorých sa podľa 
§ 8 odsek 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) 
považuje občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej 
forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. 
Podľa § 51, odsek 2 zákona o službách zamestnanosti, za absolventa školy sa na účely vykonávania 
absolventskej praxe, okrem absolventa školy podľa § 8 odsek 1, písm. a) zákona o službách 
zamestnanosti, považuje každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil 
sústavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.“ 
Východisková situácia zahŕňala základné údaje o podiele tejto skupiny v evidencii UoZ a analýzu ich 
zapojenia do predošlých programov Absolventskej praxe. Popisujú sa aj ich rámcové znevýhodnenia 
na trhu práce, čím sa odôvodňuje potreba podporiť ich pri vstupe na trh práce. Aktivity zahŕňajú 
poradenstvo pre zlepšenie zamestnanosti určené ohrozeným vekovým kategóriám a vytvorenie 
príležitostí pre absolventskú prax v spolupráci s potenciálnym zamestnávateľom, ktorému sa 
poskytuje podpora na zamestnanie absolventa/tky.  
Podľa dostupnej dokumentácie sa nesledovali vekovo relevantné MU k HPRP. Projekt sledoval iba 
“Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy/muž,“ „Počet úspešne 
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umiestnených UoZ – ženy/muži“ a „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – zdravotne postihnuté osoby.“  
 
Výsledky/dopady projektu: V projekte 27110130017 bolo podľa formulára účastníkov za rok 2012 
zapojených 2082 osôb, z nich bolo 1948 vo veku 15-24 rokov, pričom dominovali ženy (1359). V 
projekte 27110130026 to bolo 5436 osôb, z nich 4591 bolo vo veku 15-24 rokov (z nich 2915 žien). 
Toto sú však iba čiastkové údaje, keďže ide iba o formulár z jedného roku. MS poskytujú iný obraz, 
avšak absentuje veková diferenciácia. Pre projekt 27110130017 sa uvádza 12 407 zapojených osôb 
(z nich mužov 4682 a žien 7725) avšak úspešne umiestnených UoZ bolo 2694. Podiel osôb so ZP 
bol nízky (55). Následná MS uvádza: "Až 15 % osôb z celkového počtu zapojených osôb do 
národného projektu rok po ukončení realizácie národného projektu bolo umiestnených na trh práce." 
Tiež sa uvádza, že ide o „absolventov škôl“ a „[investíciu] do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý 
pracovný život ešte len pred sebou a realizované aktívne opatrenie trhu práce im napomôžu k 
zvýšeniu ich zamestnateľnosti a rozšíreniu možností získať pracovné miesto.“ Veková štruktúra však 
nie je objasnená v detailoch.  
Pre projekt 27110130026 MS uvádzajú, že zapojili 14 351 osôb (muži 5240, ženy 9111). Na trhu 
práce sa umiestnilo 2613 ľudí. Zapojili aj 44 osôb so ZP. V publicite sa zdôrazňuje v súlade 
s nastavením projektu, že sa zameriaval na mladých do 26 rokov a podporoval vstup absolventov na 
trh práce. Explicitne sa však podpora neuvádzala v kontexte prínosu k HP RP ako takej, ide teda 
skôr o nepriamu referenciu.  
 
Poznámka: Primárne sa projekt zameriaval na mladých ľudí, ktorí sú z dôvodu absencie pracovných 
skúsenosti znevýhodnení na trhu práce, pričom definícia absolventa je aj vekovo ohraničená. 
Hľadisko veku tak predstavuje hlavný aspekt HP RP, ku ktorému projekt prispieva. Z hľadiska rodu či 
zdravotného postihnutia je v zmysle plánovaného projektu zrejmé, že cieľové hodnoty MU podľa 
pohlavia a ZP sú primárne nastavené tak, že kopírujú štruktúru cieľovej skupiny v tomto druhu 
podpory v predošlých projektoch. Osobitné znevýhodnenia a prípadne špecifické potreby mladých 
žien vs. mužov, prípadne mladých ľudí so ZP nie sú v projekte nijako reflektované či analyzované, 
projekty ani neindikovali ani prípadne modifikácie prístupy k týmto skupinám.  
Zásadným nedostatkom v prípade týchto projektov je absencia relevantných MU HP RP najmä 
k hľadisku veku – aj s ohľadom na to, že projekt cielene prispieva k HP RP z hľadiska veku.  
Vekovo relevantný MU HP RP sa tak nemohol premietnuť do výsledkov na úrovni opatrenia 
alebo OP či NSRR, čo možno považovať za zásadný nedostatok pri monitorovaní realizácie 
a dopadu týchto projektov.  

 
Alcatraz – Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov 
Tematická vzorka, dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 
života v BSK 
ITMS kód: 27130230006 
 
Prínos k HP RP: “V prvom rade poskytnutím podpory a konkrétnych výstupov projekt prispeje k 
zlepšeniu rovnosti príležitostí samotných účastníkov cieľových skupín. Ďalej tiež sprostredkovane, 
teda sekundárnym šírením získaných vedomostí, zručností a efektívnym využívaním výsledkov a 
výstupov projektu účastníkmi cieľových skupín smerom ku svojim klientskym skupinám, s ktorými 
pracujú. Chceme poskytnúť odborné vzdelávanie odborníkom z praxe viacerých vedných odborov, 
aby títo ďalej šírili myšlienku rovnosti príležitostí vo všetkých oblastiach života a napomáhali inklúzii 
ďalších, rovnako postihnutých a znevýhodnených ľudí do majoritnej spoločnosti. Avšak aj samotné 
cieľové skupiny majú zastúpenie väčšinou ženské, pričom v sociálnej oblasti pracujú aj sociálne a 
znevýhodnení ľudia, ktorí sa chcú profesionalizovať a tak šíriť kvalitnejšie, odbornejšie a efektívnejšie 
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sociálne poradenstvo a sociálne služby.“ 
Ako je zrejmé, explicitne sa projekt k prínosu k HP RP z hľadiska veku nehlási. Zameriava sa však 
špecifickú cieľovú skupinu, ktorá zahŕňa explicitne aj vekovo špecifické podskupiny (viď ďalej). 
 
Nastavenie projektu: Hlavným cieľom bolo “pomôcť riešiť sociálnu krízu ľuďom vo výkone alebo po 
výkone trestu odňatím slobody a ich rodinám, zabrániť ich sociálnemu vylúčeniu” a to najmä cez 
„[predchádzanie] sociálnemu vylúčeniu rodín s členom vo výkone trestu odňatím slobody“; 
„[napomáhanie] k ich novej integrácii do pracovného a rodinného prostredia,“ a cez „[pomoc] 
nezamestnaným klientom po výkone trestu odňatia slobody uplatniť sa na trhu práce a integrovať sa 
do rodiny a širšieho sociálneho prostredia.“ 
Cieľová skupina je zadefinovaná ako „rodiny s členom vo/po výkone trestu, osoby vo výkone trestu a 
po výkone trestu, deti z dysfunkčných rodín."  
Aktivity zahŕňajú okrem iných aj aktivity, ktoré zohľadňujú potreby vekovo zraniteľných skupín osôb 
ako napr. „programy pre obnovu a úpravu rodinného prostredia s cieľom obmedziť a odstrániť 
negatívne vplyvy a uľahčiť vstup na trh práce plnoletých osôb a mladistvých),“ či “sociálne a 
výchovné programy pred a po prepustení mladistvého a mladého dospelého z rôznych typov 
zariadení a po ukončení náhradnej starostlivosti zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné 
uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce,“ ‚ďalej „resocializačné programy pre mladistvých alebo 
plnoletých vykonávané v rôznych typoch zariadení alebo po prepustení z rôznych typov zariadení a 
po prepustení z výkonu trestu odňatia trestu slobody, výkonu trestu a pod. zamerané na adaptáciu, 
integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce.“ prípadne „motivačné programy k 
aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností 
a spôsobilostí“ či „rodinné a individuálne poradenstvo v teréne.“  
Vekovo relevantné MU k HP RP projekt nesledoval.  
 
Výsledky – dopad projektu:  
Formulár účastníkov z 2011 indikuje, že zo 73 zapojených osôb (23 žien) bolo 20 zapojených mužov 
vo veku 15-24 rokov (ženy v tejto vekovej kategórii neboli uvedené). Realizácia projektu sa 
prispôsobovala potrebám jednotlivých cieľových skupín, napr. v prípade mladistvých sa načasovanie 
resocializačných programov prispôsobovalo ich časovým možnostiam: koncentráciou tréningu do 
menšieho počtu dní a načasovaním na víkendové termíny. Realizovali sa aj osobitné podporné 
aktivity pre deti z dotknutých rodín (víkendové pobyty), v príprave sociálnych poradcov sa tiež kládol 
dôraz na “komplexnú prácu s dysfunkčnou rodinou“ (akreditácia vzdelávacieho programu, príprava 
príručky).  
Publicita informovala o práci s vekovo špecifickými skupinami: „v rámci projektu sme realizovali aj 
resocializačné programy pre mladistvých alebo plnoletých vykonávané po prepustení z rôznych typov 
zariadení a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, výkonu trestu a pod. zamerané na 
adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce a motivačné programy k 
aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností 
a spôsobilostí. Deťom z „väzenských rodín“ sme dali priestor pri nácvikoch sociálnych zručností detí, 
ktoré sme uskutočnili mimo Bratislavy a pre mnohé z nich bol odchod z domáceho prostredia úplne 
novou skúsenosťou.“212 Zverejnený príklad dobrej praxe na IA ZaSI približuje príbeh konkrétnej 
mladistvej osoby (19-ročný mladík), ktorý komplexne odzrkadľuje rozsah podpory, ktorú projekt 
poskytoval.213 Rovnosť príležitostí sa nepomenúva explicitne, skôr vyplýva nepriamo z kontextu, 
v ktorom je realizovaná pomoc prezentovaná.  

                                                 
212 Web projektu: http://www.assp.sk/sk/?p=alcatraz. Leták informuje o pomoci mladistvým a rodinám: 
http://www.assp.sk/files/letak_alcatraz.jpg. Zverejnené fotografie (http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/alcatraz) 
poukazujú na aktivity realizované najmä s deťmi a mladými.  
213 Dobrá prax je k dispozícii na http://www.socialnaspolocnost.sk/dobra-prax/assp-cez-alcatraz-do-zivota/ a na 
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/priklady-dobrej-praxe/assp-cez-alcatraz-do-zivota resp. v publikácii 
http://www.iazasi.gov.sk/data/files/Formulare_PDP_b)/Priklady_dobrej_praxe_publikacia_web.pdf  

http://www.assp.sk/sk/?p=alcatraz
http://www.assp.sk/files/letak_alcatraz.jpg
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/alcatraz
http://www.socialnaspolocnost.sk/dobra-prax/assp-cez-alcatraz-do-zivota/
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/priklady-dobrej-praxe/assp-cez-alcatraz-do-zivota
http://www.iazasi.gov.sk/data/files/Formulare_PDP_b)/Priklady_dobrej_praxe_publikacia_web.pdf
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Poznámka k hodnoteniu: Projekt sa zameral komplexne na pomoc rodinám, ktorej členovia sú vo 
výkone trestu, resp. výkon trestu nedávno ukončili. Projekt osobitne reaguje na potreby detí v týchto 
rodinách. Tiež sa zameriava na špecifické potreby mladistvých po výkone trestu. Projekt tak možno 
hodnotiť, ako posilňujúci rovnosti príležitostí z hľadiska veku najmä so zameraním na deti a mladých 
ľudí v špecifickej zraniteľnej životnej situácii súvisiacej s resocializáciou osôb vo/po výkone trestu. 
Napriek tomu, že projekt explicitne prínos k HP RP z hľadiska veku nedeklaroval, vyhodnotili sme 
projekt ako pozitívneho prispievajúci k HP RP z hľadiska veku. Jediným nedostatkom ostáva, že 
žiadne vekovo relevantné MU k HPRP nie sú v prípade tohto projektu monitorované, čím sa 
bohužiaľ jeho prínos na úrovni OP a NSRR zneviditeľňuje.  

 
Posilnenie sociálnych zručností a pracovných návykov mladých dospelých v 
kríze – Občianske združenie Brána do života 
Tematická vzorka, dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 
života v BSK 
ITMS kód: 27130230004 
 
Prínos k HP RP: “Aktivity projektu sú založené na dodržiavaní princípov rovnosti príležitostí bez 
možnosti akejkoľvek formy diskriminácie. Zariadenie poskytuje rovnaké služby klientom ženského i 
mužského pohlavia. Prístup k aktivitám bude dobrovoľný a nebude uprednostňovať žiadne z pohlaví.” 
Ako je zrejmé, v prípade tohto projektu, nebol prínos k HP RP rozpracovaný komplexne, obmedzil sa 
iba na hľadisko pohlavia, a to napriek tomu, že už z názvu projektu, je zrejmé, že pozitívne k HP RP 
prispieva najmä z hľadiska veku.  
  
Nastavenie projektu: Cieľom projektu bolo “podporovať integráciu mladých dospelých v kríze do 
spoločnosti, predchádzať negatívnym faktorom, ktoré im bránia plnohodnotne sa uplatniť” a to tým, 
že sa im bude “napomáhať … v kríze pri resocializácii a zaradeniu sa do plnohodnotného života v 
spoločnosti…, zvyšovať predpoklady pre [ich] zapojenie sa … ako potenciálnej pracovnej sily na trhu 
práce prostredníctvom posilnenia ich sociálnych zručností” a podporiť “harmonizovanie osobnostných 
a sociálnych predpokladov potrebných pre aktívny pracovný, rodinný a osobný život.” 
Projekt neuviedol explicitné prepojenie na vekovo relevantné ciele HP RP. Východisková situácia 
opisuje špecificky životnú situáciu odchovancov (detí) z detských domovov a mladých dospelých v 
kríze (drogové závislosti, pobyt v resocializačných zariadeniach, či výkon väzby a pod.), ktorých 
zároveň definuje ako hlavnú cieľovú skupinu. V rámci ITMS neboli dostupné detailnejšie informácie či 
dáta o takto zraniteľných skupinách (kompletná dokumentácia nebola v ITMS dostupná). Projekt 
ponúkal v rámci aktivít najmä cielenú podporu a pomoc takto vylúčeným, resp. vylúčením ohrozených 
mladým ľuďom napr. prostredníctvom “skupinovej terapie” ale aj cez aktivity na “posilňovanie 
sebapoznania”, budovanie rôznych “sociálnych a komunikačných zručností”. Z hľadiska veku sa 
nesledovali žiadne MU k HPRP, projekt sa obmedzil iba na sledovanie “počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – ženy/muži.” 
 
Výsledky – dopad projektu: Z kvalitatívnych doplňujúcich informácií v MS je zrejmé, že sa projekt 
zameriaval v súlade so svojim pôvodným nastavením na mladých ľudí, avšak hlbšie sa veková 
štruktúra zapojených osôb nepopisuje. Podľa formulára účastníkov z roku 2011 bolo zapojených 46 
osôb, z nich 19 bolo vo veku 15-24 rokov, (11 žena, 8 mužov). Podľa záverečnej aj následnej MS 
bolo do projektu však celkovo zapojených 65 ľudí (40 mužov a 25 žien) pričom plán prekročili o 130 
%. MU k HPRP z hľadiska veku nebol sledovaný.  
 
Poznámka k hodnoteniu: Projekt sa zameral komplexne na pomoc mladým ľuďom čeliacim 
životným krízam podmieneným viacnásobným znevýhodnením (vek, zdravotný stav, rodinné/sociálne 
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či iné postavenie), pričom deklaroval prínos k HP RP iba z hľadiska rodu (aj to formálne). Vek sa síce 
pri prínose k HP RP explicitne nezdôrazňoval, ale nastavenie projektu, ako aj jeho realizácia 
naznačujú, že realizácia projektu pozitívne prispela k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku. 
Zásadným kľúčovým nedostatkom ostáva, že žiadne vekovo relevantné MU k HPRP nie sú v prípade 
tohto projektu monitorované, čím sa jeho prínos na úrovni OP a NSRR ostáva neviditeľným.  

 
Terénna záchranná sieť – Arcidiecézna charita Košice 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity 
ITMS kód: 27120130528 
 
Prínos k HP RP: “Projekt bude aktívne a cielene riešiť obzvlášť cieľ 4 a 5 HP rovnosť príležitostí.  
Projekt bude mať za cieľ zvýšiť schopnosť zamestnania sa ako mužov, tak aj žien, opatreniami tak, 
ako je popísané v opise projektu a to hlavne pracovným poradenstvom a umožňovaním účasti na 
špecifických kurzoch. Ku klientom sa bude pristupovať bez akejkoľvek diskriminácie. Projekt bude 
podporovať základné práva klientov, bude presadzovať zásadu nediskriminácie a rovnosti príležitostí, 
bude podporovať potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, 
náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Projekt bude 
podporovať integráciu znevýhodnenej cieľovej skupiny na trh práce – ako žien, tak aj mužov. Všetky 
kontaktované osoby budú informované o problematike rovnosti príležitostí.“ 
 
Nastavenie projektu: Projekt sa primárne zameral na osoby ohrozené sociálnym vylúčením, žijúce 
pod hranicou chudoby a bez domova (“osoby ohrozené sociálnym vylúčením, najmä osoby, ktoré žijú 
v Košiciach na ulici“). Hlavnou aktivitou bol výkon terénnej sociálnej práce zacielenej na túto skupinu. 
Hoci nebola explicitne objasnená veková demografia potenciálnej cieľovej skupiny napr. v popise 
východiskovej situácie (k dispozícii boli údaje priamo z ITMS, detailná dokumentácia nebola 
prístupná), projekt sa zaviazal sledovať aspoň jeden vekovo relevantný MU k HPRP, “Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64“. Popri tom sledoval aj „Počet 
osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy/muži“. 
 
Výsledky – dopad projektu: Z monitorovacích správ je zrejmé, že projekt zapojil celkovo 290 mužov 
a 113 žien (spolu 403), pričom vo vekovej kategórií 55-64 rokov podľa príslušného MU zapojil projekt 
104 osôb. Podľa formulára účastníkov (rok 2014) bolo zapojených celkovo 372 osôb (105 žien), 
pričom vo vekovej kategórií 55-64 rokov formulár uvádza 96 ľudí (z nich 25 žien). Zároveň však pre 
vekovú kategóriu 15-24 tento formulár uvádza 34 zapojených mladých ľudí (15 z nich mladé ženy). 
Je teda zrejmé, že okrem starších osôb, ktoré v rámci zraniteľnej skupiny ľudí bez domova, 
dominujú, projekt pomohol do istej miery aj mladým ľuďom čeliacim vážnej životnej kríze.  
 
Poznámka k hodnoteniu: Z hľadiska veku, či už ide o mladších, ale aj starších účastníkov a 
účastníčky projektu, tak môžeme konštatovať významný pozitívny prínos k posilňovaniu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku, najmä tým, že projekt pomáha obzvlášť zraniteľným osobám čeliacim 
viacnásobnému znevýhodneniu (sociálny status a vek, prípadne aj pohlavie). Okrem MU k HP RP 
pre vyššiu vekovú kategóriu by bolo vhodné zazmluvniť aj MU pre vekovú kategóriu 15-24 rokov.  
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Príklady dobrej praxe z OP Vzdelávanie  
 
KomPrax – Kompetencie pre prax, Iuventa 
Tematická vzorka, Národný  projekt.  
Opatrenie: 2.1 Ďalšie vzdelávanie 
ITMS kód: 26120130011 
 
Prínos k HP RP:  
“Projekt podporuje ďalšie vzdelávanie osôb vo veku 15-24 rokov, čím vytvára priestor pre ich lepšie 
uplatnenie sa na trhu práce novozískanými kľúčovými kompetenciami.” 
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia)  
Hlavným cieľom projektu je “Umožniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou prístup k 
opätovnému a pružnému nadobúdaniu kompetencií v práci s mládežou s komplexnými službami 
poradenstva.” 
Špecifickými cieľmi projektu sú: “Podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s 
mládežou s cieľom prípravy absolventov na celoživotné vzdelávanie a učenie sa. Podporiť 
spoločenské uznanie práce s mládežou a zabezpečiť rozvoj informačných kanálov a databáz o práci 
s mládežou a systéme vzdelávania osôb v tejto oblasti. Prispieť k uznávaniu kompetencií získaných v 
práci s mládežou v oblasti formálneho vzdelávania a zamestnávateľov. Rozvíjať úroveň kľúčových 
kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou  s cieľom uľahčenia prístupu na trh 
práce.” 
Medzi aktivity projektu patrí: 
“1.1 Vzdelávanie mladých lídrov pre oblasť práce mládeže 
1.2 Základné vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou 
2.1 Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s 
mládežou. 
3.1 Príprava podporného materiálu pre vytvorenie funkčných partnerstiev. 
3.2 Regionálne okrúhle stoly k uznávaniu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa 
4.1 Kampaň „Uznanie“ 
4.2 Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov  o mládeži. 
4.3 Vytvorenie databázy pre uznanie práce s mládežou.” 
Cieľovou skupinou je mládež vo veku 15-24, resp. vo veku 15-30. 
Vo východiskovej situácii popisuje súčasný stav v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí, ako aj 
opatrenie na ich odstránenie: “Na Slovensku v súčasnosti chýba systematický prístup výchovy a 
vzdelávania mladých ľudí v práci s mládežou. ... Absencia systému základného a doplnkového 
vzdelávania v práci s mládežou, založenom na získavaní, overovaní kľúčových kompetencií osôb 
zapojených do neformálneho vzdelávania je hlavnou prekážkou pri uznaní získaných kompetencií na 
trhu práce a vo formálnom vzdelávaní.  Z uvedených dôvodov vyplýva, že je nevyhnutné vytvoriť 
systém, prostredníctvom ktorého sa nielen určí, ale i zabezpečí osvojenie, overenie a uznanie 
kľúčových kompetencií v práci s mládežou.”  
V rámci projektu sa sleduje relevantný ukazovateľ výsledku HP RP z hľadiska veku “Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24.” 
 
Výsledky – dopad projektu:  
Ukazovateľ HP RP Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 
dosiahol k 31.12.2013 hodnotu 502 (cieľ bol 7128, projekt bol v tom čase v realizácii). V rámci 
projektu boli vytvorené aj vzdelávacie programy, ktoré sa týkajú rovnosti príležitostí, a to: 
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Predchádzanie diskriminácii pri vstupe mládeže na trh práce 
Metódy a techniky práce so znevýhodnenými skupinami mládeže  
Mediačné zručnosti a sebaadvokácia. 
Všetky informácie o projekte sú komplexne spracované na webovej stránke 
https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej. V rámci projektu sa realizovali malé projekty mladých 
ľudí, informácia o nich je tu: http://www.minedu.sk/za-projekt-hovoria-tisicky-mladych-a-ich- skvele-
napady/. 
 
Poznámka k hodnoteniu: 
Z hľadiska veku hlavne vo vzťahu k mladým ľuďom môžeme konštatovať významný pozitívny prínos 
k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska veku, najmä tým, že projekt pomáha zlepšiť 
kompetencie a poradenstvo v práci s mládežou. Pozitívom je tiež veľký počet zapojených osôb v 
tomto veku a uplatňovanie ich poznatkov v praxi. Medzi sledované ukazovatele HP RP by pre 
budúcnosť bolo vhodné doplniť aj sledovanie na základe pohlavia a zdravotného postihnutia, čiže 
viac zapracovať hľadisko rôznych znevýhodnených skupín v tejto vekovej kategórii.  
 
 
Vidiecka univerzita tretieho veku, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Tematická vzorka, dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie: 2.1 Ďalšie vzdelávanie 
ITMS kód: 26120130029 
 
Prínos k HP RP:  
“Model záujmového vzdelávania pre seniorov prenesený priamo do prostredia vidieckych komunít a 
mikroregiónov výrazne zjednodušuje prístup tejto sociálnej skupiny ku vzdelávaniu. Tým sa 
zabezpečuje väčšia rovnosť príležitostí seniorov v urbánnom aj rurálnom prostredí a čiastočne sa 
redukujú sociálne rozdiely medzi mestom a vidiekom v súvislosti s dostupnosťou  záujmového 
vzdelávania pre seniorov. Okrem toho sa prostredníctvom navrhovaného modelu VUTV zvýši 
všeobecný rozhľad, civilizačná gramotnosť a tým všeobecne kvalita života seniorov na vidieku, čím 
sa status ich spoločenského postavenia stane v porovnaní s mestským obyvateľstvom 
rovnocennejším a to sa týka tiež zvýšenia miery ich akceptácie mladšou generáciou.” 
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Cieľom projektu je “sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom UTV aj pre seniorov žijúcich 
vo vidieckych obciach.” 
Medzi aktivity projektu patrí: 
“1. Pripraviť metodiku tvorby inovatívnych foriem v oblasti seniorského vzdelávania a zvýšiť 
kvalifikáciu i kompetencie lektorov VUTV 
1.1 Príprava metodiky inovatívnej formy seniorského vzdelávania pre lektorov 
1.2 Teoretická výučba a praktická príprava lektorov 
2. Vytvoriť študijné materiály a didaktické pomôcky pre realizáciu novej formy záujmového 
vzdelávania seniorov v rámci VUTV 
2.1 Príprava didaktických materiálov a pomôcok pre novú formu záujmového vzdelávania VUTV 
3. Realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt Vidieckej univerzity tretieho veku 
3.1 Realizácia novej formy záujmového vzdelávania a evaluácia pilotného vzdelávania”. 
Cieľovou skupinou projektu sú seniori a seniorky a lektori a lektorky, ktorí s nimi pracujú.  
Východisková situácia sa venuje najmä potrebám cieľovej skupiny seniorov a senioriek: “Jednou z 
dôležitých aktivít, ktoré SPU v Nitre plní v oblasti celoživotného vzdelávania, je aj záujmové 
vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV). SPU patrí na Slovensku k univerzitám, ktoré 

https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej
http://www.minedu.sk/za-projekt-hovoria-tisicky-mladych-a-ich-%20skvele-napady/
http://www.minedu.sk/za-projekt-hovoria-tisicky-mladych-a-ich-%20skvele-napady/
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najdlhšie realizujú UTV, je tiež dlhoročným aktívnym členom  Asociácie univerzít tretieho veku na 
Slovensku (ASUTV). Univerzita sa vo svojom vedecko-výskumnom zameraní orientuje na vidiecke 
prostredie, ktoré je veľmi špecifické. Ako vyplýva zo štatistík, na vidieku žije čoraz väčší pomer 
obyvateľov v seniorskom veku. Títo majú špecifické potreby, ktoré práve naším projektom chceme 
napĺňať a zaistiť tak seniorom plnohodnotné trávenie času tak, aby boli naďalej aktívnou zložkou 
spoločnosti. Momentálne na Slovensku neprebieha žiadne záujmové seniorské vzdelávanie, ktoré by 
sa špecializovalo na obyvateľov žijúcich na vidieku. Zároveň musíme brať do úvahy možnosti 
realizácie takéhoto vzdelávania, kedy je pre seniorov komplikované dochádzať na univerzitu. Preto 
projekt prinesie inovatívny spôsob, kedy účastník univerzity tretieho veku nemusí cestovať za 
univerzitou, ale univerzita príde za ním.” 
Z ukazovateľov HP RP bol zazmluvnený relevantný merateľný ukazovateľ veku “Počet osôb cieľovej 
skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64”.  
 
Výsledky – dopad projektu:  
Projekt bol v čase sledovania v realizácii, relevantný ukazovateľ mal plánovanú hodnotu 40, ale zatiaľ 
sa nenapĺňal. O projekte informuje webová stránka projektu: http://DDD.vutv.uniag.sk/ a informačný 
leták a brožúrka.   
 
Poznámka k hodnoteniu: 
Projekt má pozitívny prínos k cieľovej skupine seniorov a senioriek, tým, že im dáva ďalšie možnosti 
vzdelávať sa so zohľadnením ich špecifických potrieb. Je významným príspevkom k zabezpečeniu 
politiky aktívneho starnutia na Slovensku. Do ukazovateľov HP RP by bolo vhodné doplniť ešte 
kategóriu zdravotného postihnutia, keďže veľa seniorov a senioriek má trvalé zdravotné problémy. 
 
 
Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie, Mesto Senica 
Tematická vzorka,  dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie: 2.1 ďalšie vzdelávanie 
ITMS kód: 26120130038 
 
Prínos k HP RP:  
“Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitosti. Projekt rešpektuje 
princíp rovnosti príležitostí počas celej doby realizácie projektu. Pri tvorbe a realizácii projektu sa 
budeme snažiť o vytvorenie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu 
všetkých do určitého sociálneho prostredia, resp. zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných 
služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstrániť bariéry. ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z 
verejného, politického, spoločenského, pracovného života na základe pohlavia, veku, rasy, jazyka, 
etnika, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie ....” 
Poznámka: V prínose je len všeobecná formulácia zo Systému koordinácie implementácie HP RP, 
chýba špecifický príspevok k cieľovej skupine projektu. 
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Hlavným cieľom projektu je “prispieť k zlepšeniu a zvýšeniu kvality života seniorov v okrese Senica 
rozšírením vedomostí a ich zapojenie do občianskeho, spoločenského a pracovného života.”  
Špecifickými cieľmi projektu sú “zvýšenie finančnej a právnej gramotnosti seniorov a jej využitie v 
bežnom živote, zvýšenie digitálnej gramotnosti seniorov a jej využitie v pracovnom, či osobnom 
živote, zvýšenie úrovne komunikácie vo svetových jazykoch seniorov a jej využitie v pracovnej, či 
osobnej sfére a  zvýšenie povedomia seniorov o spoločenských a občianskych kompetenciách.”    
Medzi aktivity projektu patrí: 

http://ddd.vutv.uniag.sk/
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“1.1  Teoretická a praktická výučba  
2 Zariadenie a vybavenie. Cudzie jazyky: 
2.  Informačno-komunikačné technológie 
3. Kurzy záhradkárov pre seniorov 
4. Hovory o mojom tele 
5. Pohľad do zrkadla 
6. Starostlivosť o ruky a nohy 
7. Prevencia Alzheimer 
8. Finančná gramotnosť pre seniorov 
9. Základy právneho povedomia pre seniorov”. 
Cieľovou skupinou projektu sú seniori a seniorky nad 50 rokov.  
Východiskovú situáciu objasňuje zameranie na cieľovú skupinu: “Vyššiu kvalitu života plánuje mesto 
podporiť aj ponukou vzdelávania pre najstarších obyvateľov mesta – seniorov nad 50 rokov, ktorých 
znalosti a vedomosti v oblastiach navrhnutých v predkladanom projekte sú nepostačujúce, ba často 
krát žiadne. Žiadateľ plánuje týmto zapojiť občanov vo väčšej miere do spoločenského, občianskeho 
a pracovného života na území okresu Senica.” 
Relevantným merateľným ukazovateľom HP RP z hľadiska veku je “Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov vo veku 55-64”, ten sa vhodne kombinuje s ukazovateľom 
“Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.” 
 
Výsledky – dopad projektu:  
V sledovanom období sa na projekte zúčastnilo 111 osôb vo veku 55-64 a 27 zdravotne postihnutých 
osôb. Informácie o projekte sú zverejnené na internetovej stránke Mesta Senica (www.senica.sk) v 
sekcii Projekty z fondov EÚ. Široká verejnosť a účastníci  kurzov sú o pripravovaných vzdelávacích 
aktivitách projektu informovaní prostredníctvom internetovej stránky mesta Senica a mesačníka Naša 
Senica. 
 
Poznámka k hodnoteniu:  
Projekt má pozitívny prínos k cieľovej skupine seniorov a senioriek, tým, že zvyšuje ich kompetencie 
v rôznych oblastiach. Významným príspevkom je, že vekové hľadisko kombinuje aj s hľadiskom 
zdravotného postihnutia, keďže ide o skupinu ľudí, ktorá je v rámci zdravotného postihnutia široko 
zastúpená. Bolo by vhodné projekt doplniť ešte o sledovanie rodového hľadiska.  
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Príklad dobrej praxe z OP Výskum a vývoj  
 
Špecifikom projektov OP VaV je, že nemajú priamu cieľovú skupinu a len 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov HP RP sledujú špecificky skupinu 
mladých ľudí. Viac-menej chýba zakomponovanie potrieb tejto skupiny do 
východiskovej situácie, cieľov a aktivít projektu, napriek tomu, že z nich majú prínos.  
 
Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, 
materiálov a technológií, TU v Košiciach 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a 
podpora nadregionálnej spolupráce 
ITMS kód: 26220120037 
 
Prínos k HP RP:  
“Cieľom projektu je prostredníctvom investícií do výskumnej infraštruktúry TUKE SvF aplikáciou 
efektívnych IKT zvyšovanie kvality výskumu v oblasti progresívnych stavebných konštrukcií, 
materiálov a technológií na TUKE SvF, to znamená výskumného pracoviska pre všetkých 
výskumníkov a študentov - doktorandov, ktorí v ňom pôsobia, teda bez ohľadu na pohlavie, rasu, 
etnický pôvod, náboženské vyznanie, vieru, zdravotné postihnutie, vek, či sexuálnu orientáciu.” 
Poznámka: Popis príspevku je všeobecne formulovaný bez špecifikácie potrieb vekových skupín.  
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
Cieľom projektu je “zvýšiť kvalitu excelentného výskumu stavebných konštrukcií, materiálov a 
technológií na TUKE SvF so strategickým významom pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti.” 
Projekt nemá priamu cieľovú skupinu, ale nepriamo zapája do výskumu aj študentov a študentky 
doktorandského štúdia a mladých výskumníkov a výskumníčky. Preto aj aktivity projektu neobsahujú 
zohľadnenie tejto vekovej skupiny. 
Popis východiskovej situácie sa tejto cieľovej skupine špecificky nevenuje, uvádza len: 
“Východiskové hodnoty ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu charakterizuje potreba 
dovybavenia špičkovou technikou, zvýšenia poctu jej používateľov z radov výskumníkov a 
doktorandov, zvýšenia počtu výmenných programov a spoločných medzinárodných projektov a počtu 
špičkových publikácií.” 
Vybrané sú relevantné ukazovatele HP RP, a to: 
“Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži, 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy, 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy”. 
 
Výsledky – dopad projektu: Do výskumu boli celkovo zapojení 3 študenti doktorandského štúdia (z 
toho 2 ženy)  a dvaja výskumníci a výskumníčky do 35 rokov (1 muž, 1 žena). 
 
Poznámka k hodnoteniu:  
Projekt je pozitívny v tom, že zapája mladých výskumníkov a výskumníčky do výskumnej práce a 
umožňuje im zbierať skúsenosti. Zároveň zapája aj mladé ženy do odboru, v ktorom dominujú muži. 
V rámci projektu by bolo vhodné v popise príspevku HP RP a vo východiskovej situácii uviesť 
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špecifické potreby tejto cieľovej skupiny a aké opatrenia budú urobené na ich naplnenie.  
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a 
propagácie obnoviteľných zdrojov energie, STU Bratislava 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt.  
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
ITMS kód: 26220220056 
 
 
Prínos k HP RP:  
“Pri obsadzovaní doktorandských miest študentov potrebných pre realizáciu projektu sa prijmú muži 
a ženy v rovnakom zastúpení, čím sa prispieva k zlepšovaniu rovnosti príležitostí.” 
Poznámka: Popis príspevku je všeobecný, nezohľadňuje špecifické potreby mladých ľudí.  
 
 
Nastavenie projektu:  
(Ciele projektu, Cieľová skupina, Východisková situácia) 
 
Hlavným cieľom projektu je “zhotovenie prototypu hybridného zdroja na báze OZE (hydropotenciál, 
slnečná energia, bioplyn a bioetanol z biomasy) pre dlhodobé testovanie a propagáciu”. 
Projekt nemá priamu cieľovú skupinu, ale nepriamo zapája do výskumu aj študentov a študentky 
doktorandského štúdia a mladých výskumníkov a výskumníčky. Preto aj aktivity projektu neobsahujú 
zohľadnenie tejto vekovej skupiny. 
Východisková situácia popisuje hlavne výhodu vybavenosti výskumného centra pre vzdelávanie 
študentov a študentiek: “Na pracovisku sú zhromaždené informácie a skúsenosti o ďalších 
netradičných progresívnych možnostiach využívania OZE, ktoré možno vhodne aplikovať do 
prototypu hybridného elektrického zdroja, čím sa rozšíria chýbajúce možnosti ďalšej výskumnej a 
vývojovej činnosti na pracovisku, ako aj možnosti využitia pri laboratórnych cvičeniach, realizácii 
diplomových a dizertačných prác a pod.” 
Vybrané sú relevantné ukazovatele HP RP, a to: 
“Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži, 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy.” 
 
 
Výsledky – dopad projektu:  
Do výskumu boli celkovo zapojení 7 študenti a študentky doktorandského štúdia (z toho 3 ženy) 
 
 
Poznámka k hodnoteniu: 
Projekt je pozitívny v tom, že zapája mladých výskumníkov a výskumníčky do výskumnej práce a 
umožňuje im zbierať skúsenosti. Zároveň zapája aj mladé ženy do odboru, v ktorom dominujú muži. 
V rámci projektu by bolo vhodné v popise príspevku HP RP a vo východiskovej situácii uviesť 
špecifické potreby tejto cieľovej skupiny a aké opatrenia budú urobené na ich naplnenie.  
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Príklady problematického prínosu k HP RP z hľadiska veku (OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia)  
 
Kompetenčné zručnosti - Občianske združenie DUVIA 
Tematická vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity 
ITMS: 27120130280 
 
Prínos k HP RP: „Celý projekt je explicitne zameraný na podporu uplatňovania princípu rovnosti 
príležitostí na trhu práce. Jeho dopad na horizontálny cieľ rovnosti príležitostí je vysoko pozitívny. 
Zaväzujeme sa zabezpečiť v rámci projektu dodržiavanie zásady rovnosti príležitostí pre ženy a 
mužov tak, aby bolo možné v procese monitoringu overiť kvantitatívne údaje osvedčujúce 
uplatňovanie tohto princípu. Realizované aktivity projektu pomôžu rozviť programy zamerané na 
emancipáciu a pozdvihnutie sebavedomia cieľových skupín a zvýraznia tak skutočne rovnocenné 
postavenie s ostatnými občanmi v okrese Dunajská Streda.“ 
Ako vidieť, prínos k HP RP sa k hľadisku veku nehlásil, v rámci ostatnej časti dokumentácii sa však 
opakovane zdôrazňuje dôraz na pomoc a podporu najmä mladých ľudí v rámci MRK, viď ďalej. 
 
Nastavenie projektu: Cieľom projektu mali byť „[podpora] sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom poradenstva, vzdelávania“ ako aj 
„aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce“. 
Východisková situácia popisuje rámcovo hlavnú cieľovú skupinu, ktorou sú osoby z MRK, zdôrazňuje 
v súvislosti s trhom práce ich nízku mobilitu a flexibilitu, a explicitne hovorí o mladých Rómoch ako o 
osobách bez pracovných návykov, a rizikom dostať sa na šikmú plochu: "najmä problémová mládež 
sa môže šmyknúť na šikmú plochu, ak sa im nedarí začleniť do pracovného procesu, prípadne sa z 
nich môžu stať bezdomovci. Tento stav by sme chceli zlepšiť a pripraviť uvedenú skupinu mladých 
ľudí na dobrej odbornej úrovni pri vstupe na trh práce pomocou vzdelávacieho programu 
Kompetenčné zručnosti. Zamestnancov pomáhajúcich profesií zase chceme vyškoliť na efektívnu 
prácu s cieľovou skupinou."  MU k HP RP z hľadiska veku sa nesledovali.  
 
Výsledky projektu: MS záverečná (predložená ku koncu roka 2011) indikuje zapojenie 41 mužov 
a 152 žien, ale iba 135 vyškolených osôb. Údaje z formulára účastníkov (2011) sú značne 
nekompatibilné z údajmi v MS: indikuje iba 20 zapojených osôb a 16 z toho žien, z nich iba 1 žena 
bola vo veku 55-64 rokov, pričom formulár neuvádza žiadnych mladých vo veku 15-24 rokov. Inými 
slovami, nezdá sa, že by projekt cielene podporil mladých ľudí tak, ako deklaroval.  
 
Komentár: Z hľadiska prínosu k HP RP s ohľadom na vekové znevýhodnenie by bolo možné 
pôvodné nastavenie projektu považovať za potenciálne prispievajúce k tomuto hľadisku, nakoľko 
naznačoval zameranie sa vekovú skupinu mladých z radov MRK. Dostupné údaje o realizácii však v 
tomto ohľadne nenaznačujú relevantné výsledky z hľadiska veku. Dostupné publicitné články síce 
podporu mladých deklarujú rovnako ako projekt samotný, avšak údaje z formulára účastníkov, ktorú 
sú značne nekompatibilné z celkovými údajmi v MS, naznačujú, že mladí ľudia pravdepodobne 
neboli zapojení v takej miere, ako je deklarované. Naviac, v následnej MS sa pri uvádzaní výsledkom 
ohľadom aktivity, ktorá mala byť údajne nápomocná práve mladým ľuďom, zaradenie mladých ľudí 
vôbec explicitne nespomína: "Implementáciou programu: "Kompetenčné zručnosti" osoby z radov 
cieľovej skupiny získali vedomostí a zručností, prostredníctvom, ktorých rýchlejšie sa mohli uplatniť 
na trhu práce. Boli sme zameraní na rozvoj mäkkých zručností, získanie pozitívneho postoja k sebe, 
k životu, k prehodnoteniu hodnotového rebríčka, rozvoju komunikačných zručností. V rámci výučby 
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bol zaradený aj modul základov práce na PC a práca s internetom, aby mohli sledovať aktuálne 
ponuky trhu práce, napísať životopis a motivačný list, a ďalšie iné výhody." 
V tom najoptimistickejšom odhade by sa dalo povedať, že projekt síce mal potenciál podporiť HP RP 
z hľadiska veku, však vzhľadom na sporné údaje o zapojených osobách nemôžeme tento záver 
nielenže potvrdiť, ale naopak údaje naznačujú skôr opačný, negatívny prínos. 
Závažným zistením je aj podozrenie, že problematické mohlo byť aj samotné schválenie projektu 
v rámci výzvy, v ktorej bol predložený, nakoľko súlad s cieľmi predmetnej výzvy je prinajmenšom 
otázky (podpora prevencie a eliminácie násilia v rámcoch podpory rodovej rovnosti – výzva: 
http://www.iaZaSI.gov.sk/sk/vyzvy/op-ZaSI-fsr-20082.102/znenie-vyzvy-op-ZaSI-fsr-20082.102) 
Napriek vyššej účasti žien nie je vôbec zrejmé, ako boli zohľadnené otázky rodovej rovnosti a aj 
prepojenie na tému prevencie násilia je veľmi vágne. Formulácie vyvolávajú oprávnené pochybnosti 
o skutočnom zameraní projektu a jeho oprávnenosti byť zaradený v rámci opatrenia a rámcovej 
aktivity, na ktorý sa výzva zamerala. Budí podozrenie, či referencie k téme násilia a podpore žien v 
rámci projektovej dokumentácie boli zaradené do textu iba účelovo, aby sa dosiahlo schválenie 
projektu, hoci v skutočnosti projekt na podporu rodovej rovnosti v oblasti prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na ženách nebol zameraný a slúžil primárne k podporným službám pre osoby 
ohrozené sociálnym vylúčením posilňujúcich ich kompetencie pre trh práce (čo by bolo v poriadku, 
pokiaľ by sa o podporu uchádzal v inej výzve). Rovnako je otázna aj udržateľnosť projektu, ktorú síce 
projekt v následnej MS prijímateľ deklaruje, avšak webstránka nielen k projektu, ale aj webstránka 
organizácie ako takej nebola v čase hodnotenia aktívna, nebolo možné ju vôbec vyhľadať, napriek 
tomu, že to následné MS deklarujú. Ďalšie skutočnosti tiež naznačujú otáznu efektívnosť kontrolných, 
prípadne výberových mechanizmov pri schvaľovaní projektov na strane SORO/RO. Organizácia v 
rámci toho istého obdobia podáva dva projekty pod dvoma rôznymi výzvami ktoré sú ale súčasťou 
toho istého opatrenia (avšak iných rámcových aktivít). Oba projekty boli schválené – a to napriek 
tomu že trvanie projektu je identické, cieľová skupina je do istej miery dosť podobná a aj obsahové 
zamerania projektu pôsobia dosť podobne214. Domnievame sa, že minimálne v oblasti podpory 
eliminácie a prevencia násilia páchaného na ženách, resp. domáceho násilia je možné považovať 
pozitívne rozhodnutie pre podporu projektu sporné.  

 
Správne vzdelávanie = kvalitné služby – FUTURE n.o. 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 
organizáciami 
ITMS: 27140130085 
 
Prínos k HP RP: „Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo 
základných princípov uplatňovaných v EÚ. Týmito princípmi, v zmysle ktorých horizontálna priorita 
Rovnosť príležitostí podporuje potláčanie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, 
náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie, sa riadi aj 
predkladaný projekt. Prispieva k zabezpečeniu rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzaniu 
všetkým formám diskriminácie. Do vzdelávacích aktivít projektu sú v cieľovej skupine zapojení tak 
muži ako aj ženy, v každej realizovanej vzdelávacej aktivite podľa ich pracovných a osobných 
potrieb. A jediným kritériom pre zaradenie do projektu je príslušnosť k cieľovej skupine.“  
Prínos k HP RP z hľadiska veku bol deklarovaný najmä formálne.  

                                                 
214 Link na projekty na IA ZaSI: http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/zaplnme-prazdne-miesto, a 
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/kompetencne-zrucnosti. Ak zvážime limit na maximálnu výšku pomoci v 
jednotlivých výzvach a rozpočet predložených projektov, môžeme si položiť otázku, či organizácia nezvolila podanie dvoch 
projektov účelovo tak, aby získala viac prostriedkov, hoci išlo de facto o veľmi podobné, ak nie úplne identické aktivity. Okrem 
prekrývania aktivít je tu riziko prekrývania výdavkov manažmentu, riadenia a publicity. Z hľadiska dopadov je zvláštne, že v 
oboch prípadoch nie je možné dohľadať výstupy projektu, ako napr. vyhotovené brožúry a že ani samotná webstránka 
organizácie nie je dohľadateľná. 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20082.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20082.102
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/zaplnme-prazdne-miesto
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/kompetencne-zrucnosti
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Nastavenie projektu: Cieľom projektu malo byť „podporiť rozvoj ľudských zdrojov žiadateľa a tým 
prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb,“ špecificky plánoval projekt „pripraviť 
cieľovú skupinu na certifikáciu IPMA a zlepšiť vedomosti v oblasti projektového riadenia, prispieť ku 
komplexnému rozvoju osobnosti lektorov ďalšieho vzdelávania, zlepšiť zručnosti v efektívnom riadení 
organizácie, zvýšiť kvalitu počítačových zručností.“ 
Vo východiskovej situácii sa zdôrazňuje najmä znevýhodnenie žien v starších ročníkoch, na ktoré sa 
mal projekt primárne zamerať: "Prevažnou časťou cieľovej skupiny sú ženy v strednom veku, teda 
jedna z najzraniteľnejších skupín, u ktorej boli po vykonaní analýzy identifikované najväčšie 
nedostatky v „novodobých“ zručnostiach – počítačová gramotnosť a vo všeobecnej oblasti 
(komunikačné a „mäkké“ manažérske zručnosti)„. Zdôvodnenie realizácia tento zámer len potvrdzuje, 
keď deklaruje, že „realizácia predmetného projektu je z hľadiska cieľových skupín mimoriadne 
vhodná, pretože rieši vzdelávanie jednej z najohrozenejších skupín na trhu práce, a to žien stredných 
alebo starších ročníkov.“ Projekt však vekovo špecifické MU k HPRP nesledoval, iba „Počet osôb 
cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy/muži“ a „Počet úspešne vyškolených 
osôb – muži/ženy.“ 
 
Výsledky: Projekt pôvodne indikoval v priebežných MS zapojiť 38 žien a 12 mužov, avšak údaje 
v ITMS naznačujú, že muselo dôjsť k prenastaveniu plánovaných indikátorov na pomer 25 : 25, 
pričom v rovnakom pomere bolo následne uvádzané aj reálne plnenie týchto indikátorov v záverečnej 
MS. Projekt pôvodne deklaroval, že by malo ísť prevažne o podporu žien, takže prenastavenie 
indikátorov na vyrovnaný podiel je teda prinajmenšom otázne, ak nie je priamo v rozpore s pôvodne 
deklarovaným zámerom projektu. Dostupné MS priebežné ani záverečná správa neobjasňujú zmenu 
pomerov z hľadiska pohlavia. Podľa formulára účastníkov (z roku 2012) sa zapojilo 51 osôb (26 bolo 
žien), pričom vo vekovej kategórii 55-64 rokov uviedli 1 muža a 1 ženu. Vo vekovej kategórii 15-24 
rokov sa uvádzajú 3 osoby (2 ženy). Tento formulár strednú vekovú kategóriu explicitne nesleduje, 
no je zrejmé, že v ženy starších ročníkov neboli dominujúcou skupinou, ktorú by projekt zapojil. 
Následná MS síce v časti o dopadoch deklaruje „Realizácia predmetného projektu je z hľadiska 
cieľových skupín mimoriadne vhodná, pretože rieši vzdelávanie jednej z najohrozenejších skupín na 
trhu práce, a to žien stredných alebo starších ročníkov,“ z formulácie je však zrejmé, že bola 
skopírovaná z projektovej dokumentácie a preformulovaná do minulého času. Tvrdenia sa neopierajú 
o žiadne kvantitatívne dáta, minimálne vo vyšších vekových ročníkoch zvýšený podiel žien nie je 
zaznamenaný. Naopak, následne dohľadané informácie (webstránka projektu) naznačujú, že reálne 
plnenie projektu bolo pravdepodobne v rozpore s deklarovanými východiskami. Na fotografiách 
dostupných na stránkach organizácie sme našli najmä mladých ľudí, ženy aj mužov. Ženy 
v strednom či vyššom veku na fotografiách vôbec nefigurujú.215  
 
Komentár: Ako naznačili dohľadané informácie, skutočná realizácia projektu pôsobí byť v rozpore 
s deklarovanými cieľmi, miesto zamerania sa na stredné a staršie ročníky najmä žien, dostali priestor 
skôr mladí ľudia, ženy aj muži, podľa reportovaných údajov vo vyrovnanom pomere, ich veková 
skladba však pravdepodobne nespadala pod 24 rokov, nakoľko v tejto skupine bolo uvádzaný len 
obmedzený počet účastníkov a účastníčok. Z hľadiska veku tak možno považovať prínos k HP 
RP prinajmenšom za problematický, rozhodne však v rozpore s deklarovaným nastavením 
projektu.  
Zároveň môžeme konštatovať aj skutočnosť, že informácie ako o činnosti organizácie aj o samotnom 
projekte na webe združenia sú značne limitované a nezodpovedajú charakteru a rozsahu činnosti pre 
typ organizácie, ktorá by mala pôsobiť v čase realizácie projektu už najmenej 5 rokov. Samotné 
informácie o predmetnom projekte sú obmedzené na absolútne minimum vyžadované zo strany 
SORO/RO (A4 PDF), pričom jedinou pridanou informáciou je spomínaná fotodokumentácia. 
Absentujú napr. informácie o ponúkaných službách, ktoré údajne organizácia mala ponúkať, 

                                                 
215 Link na stránku s fotografiami je na http://www.nofuture.sk/index.php/projektyzeufodov/tlaove-spravy  

http://www.nofuture.sk/index.php/projektyzeufodov/tlaove-spravy
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neobsahuje ani harmonogram ponúkaných školení, ani informáciu o realizovaných školeniach 
v minulosti. Taktiež nie je vôbec zrejmé, akým klientom organizácia poskytuje služby, stránka 
neobsahuje žiadne referencie na spoluprácu s MVO v regióne. Dokonca možno konštatovať, že si 
nesplnila ani povinnosti riadne informovať o čerpaní pomoci z ESF, nakoľko táto informácia sa na 
samotnej stránke neobjavila a figuruje iba v PDF prílohe, ktorá prezentuje samotný projekt na jednej 
strane formátu A4.  
Skutočnosť, že v procese realizácie došlo k zásadnému prehodnoteniu pomeru mužov a žien v 
"cieľovej" skupine bez dostatočného zdôvodnenia, vyvoláva znepokojenie aj nad konzistentnosťou 
poskytovaných informácií a deklarovaným zámerom projektu. Naviac okrem problematického 
naplnenia prínosu k HPRP môžeme konštatovať isté pochybnosti aj o efektívnosti čerpania 
prostriedkov v projekte, keďže dostupné údaje naznačujú, že sa v priemere vynaložili na jednu osobu 
zapojenú do projektu značné vysoké finančné prostriedky.  

 
Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie – Národné centrum pre 
rovnosť príležitostí, n.o. 
Tematická vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity 
ITMS: 27120130279 
 
Prínos k HP RP: “Aktivity projektu sú prístupné každému bez rozdielu pohlavia, veku, zamestnania, 
vzdelania, národnosti, orientácie, náboženstva, ale iného diskriminačného prvku. V projekte bude 
zabezpečená rovnosť príležitosti pre všetkých, ktorí sa rozhodnú do aktivít projektu zapojiť.” 
Ako je zrejmé, prínos k HP RP z hľadiska veku bol deklarovaný formálne. Potenciálny prínos k 
tomuto hľadisku sme očakávali najmä s ohľadom na deklarované tematické zameranie projektu a 
zacielenie na cieľovú skupinu, ktorá explicitne mala zahŕňať mladých ľudí, viď ďalej.  
 
Nastavenie projektu: Hlavným cieľom projektu bolo “zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o 
témach násilia a nulovej tolerancie.“ Špecifické ciele zahŕňali tvorbu“ informačného materiálu s témou 
násilia a nulovej tolerancie a jeho následná distribúcia do 7 krajov SR“, ako aj „zorganizovanie 
informačných aktivít v rámci celého Slovenska na rozvírenie témy nulovej tolerancie násilia a 
zvýšenia povedomia v daných témach“. Vo východiskovej situácii sa opisuje problematika násilia 
páchaného na deťoch, zdôvodňuje sa potreba navrhovaných aktivít, avšak nepopisuje sa problém 
ako taký, skôr sa sústreďuje na argumentáciu, že príklady dobrej praxe zo zahraničia ukázali potrebu 
navrhovaného prístupu, absentuje však ukotvenie v situácii na Slovensku. Projekt deklaruje zámer 
pôsobiť najmä preventívne vo vzťahu k násiliu na deťoch, ako aj pomoc a podpora rodinám 
problémových detí. Cieľová skupina je definovaná ako „mladí ľudia, občania SR a aj vláda.“ Popis 
potrieb vo vzťahu k cieľovej skupine však nie je špecifický, skôr sa sústreďuje na spoločenský 
kontext: "V spoločnosti je málo známou a diskutovanou témou tolerancia a násilie páchané na 
deťoch, jeho právna úprava, riešenia pomoci rodičom problémových detí. ... Nedostatočná 
informovanosť verejnosti neprispieva k možnosti eliminácie násilia." K dispozícii boli iba údaje ITMS, 
absentoval podrobný popis projektu.  
 
Deklarované aktivity majú najmä charakter osvetovej činnosti (zamerané na širšiu verejnosť) s cieľom 
zvýšiť informovanosť o násilí páchanom na deťoch: "Realizáciou aktivít rôzneho charakteru sa 
dosiahne zvýšená informovanosť cieľovej skupiny, a týmto aj možnosť eliminácie násilia páchaného 
na deťoch a tiež väčšej tolerancie. Projekt svojimi aktivitami „prinúti“ verejnosť zamyslieť sa nad 
danou témou, všímať si viac dianie vo svojom okolí a rozpútať komunikáciu na tému násilie a 
tolerancia. Výsledkom bude zviditeľnenie Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 
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otváracia konferencia na tému tolerancie a násilia páchaného na deťoch, vyprodukovanie a 
distribúcia informačných materiálov, realizácia okrúhlych stolov s odborníkmi v oblasti, poskytnuté 
informačné a poradenské služby. Výstupy projektu budú použité pri snahe presadenia zákonných 
ustanovení riešení problému násilie na deťom." 
Z MU k HP RP sa sledoval iba “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – 
ženy/muži.“ Tiež sa medzi ostatnými MU sledoval „Počet osôb, ktorým sú v projekte poskytnuté 
poskytované služby starostlivosti,“ kde by sa dalo predpokladať monitorovanie poskytovania 
poradenských služieb, ktoré projekt okrajovo uviedol.  
 
Výsledky – dopad projektu: Podľa záverečnej MS bolo zapojených 70 mužov a 282 žien, pričom 
služby starostlivosti boli údajne poskytnuté údajne rovnakému počtu osôb, ako je celkový počet 
zapojených osôb: 352. Podľa formulára účastníkov z roku 2011 zapojil projekt 54 osôb, pričom 43 
bolo žien, 15 žien bolo vo vekovej kategórii 55-64 rokov, avšak žiadne osoby vo vekovej kategórii 15 
až 24 rokov a to napriek tomu, že publicitné výstupy deklarovali zapojenie mladých ľudí do 
diskusných fór.216 Projekt nesledoval MU k HP RP so zameraním na žiadnu vekovú kategóriu, ani 
15-24 rokov, hoci primárne deklaroval zameranie na mladých ľudí. Projekt síce sledoval MU 
zamerané na počet ľudí, ktorým mali byť poskytnuté služby starostlivosti, avšak vzhľadom na to, že 
v tomto MU organizácia uvádza celkový počet zapojených osôb, je otázne, aké služby starostlivosti 
boli konkrétne poskytnuté, keďže projekt sa primárne zameriaval na zvyšovanie informovanosti a len 
okrajovo deklaruje aj poradenské služby. S ohľadom na popis projektu sa zdá byť monitorovanie 
tohto MU ako neadekvátne zrkadliace povahu realizovaných aktivít. 
 
Poznámka k hodnoteniu: Z dostupných údajov nie je možné hovoriť o priamom dopade na deti, 
resp. mládež, nakoľko z výstupov sa zdá, že projekt sa venoval najmä výmene skúseností alebo 
poznatkov medzi odbornými profesiami pôsobiacimi v oblasti podpory rodín. Dostupné údaje 
z formulára účastníkov dokonca ani nenaznačujú zapojenie mladých ľudí a to dokonca napriek tomu, 
že publicitné výstupy ho deklarovali.  
Naviac, obsahová analýza publikovaných výstupov naznačuje, že projekt sa skôr venoval 
teoretickému preskúmaniu problematiky rizikovej a delikventnej mládeže, t.j. násilného správania 
prejavovaného najmä u detí a mladých ľudí ako takých, čo naznačuje istý odklon od témy prevencie 
násilia páchaného na deťoch, ktorá predstavuje omnoho širšiu, či skôr významne odlišnú 
problematiku.217 Tieto skutočnosti naznačujú istú mieru nesúladu s pôvodným zámerom projektu 
predchádzať násiliu páchanom na deťoch, ako aj prispievať k pôvodným cieľom výzvy, v rámci ktorej 
sa projekt uchádzal o podporu z ESF. Napriek tematickému zameraniu projektu teda nemožno prínos 
k podpore HP RP z hľadiska veku hodnotiť pozitívne. Naviac vzhľadom na absenciu údajov 
o zapojení pôvodne deklarovanej cieľovej skupiny, ktorá by mala byť naviac dotknutá aj riešenou 
problematikou – t.j. detí a mladých ľudí, musíme konštatovať skôr problematický prínos k HP RP 
z hľadiska veku.  

 

                                                 
216 Napr. http://www.webnoviny.sk/slovensko/zvysenie-informovanosti-zameranej-na-t/325618-clanok.html  
217 Výstupy zo záverečnej konferencie, ako aj z projektu sa venujú prevažne otázkam nefunkčného rodičovstva z dôvodu 
rozpadu rodiny (rozvod) a kladie sa dôraz na služby zaisťujúce zachovanie či obnovu (takto zlyhávajúcej) rodiny ako takej, s 
tým, že sa tak má predchádzať delikvencii mládeže. V úvode výstupnej publikácie autorka uvádza, že "negatívne javy v 
spoločnosti sú zapríčinené predovšetkým nekvalitným rodinným prostredím" a v tomto duchu sú orientované takmer všetky 
výstupy. Analyzuje sa dopad rozpadajúcej sa rodiny na správanie detí, teda v centre pozornosti je zlyhávajúca rodina a riziko 
delikvencie či násilného správania u detí. Ako riešenie sa prezentujú príklady služieb pre mladých a či služby na podporu 
obnovy rodiny, či psychosociálne služby na stabilizáciu rodinných vzťahov. K téme násilia páchaného na deťoch sa príspevky 
nevyjadrujú vôbec, alebo len okrajovo či nepriamo, pričom sa skôr zdôrazňuje, že ide o jeden z symptómov nefunkčných rodín, 
čiže sa opakovane kladie dôraz na rozpad manželstva a rodín, zlyhanie základných funkcií rodiny, a s tým súvisiace zvýšeného 
rizika delikvencie mládeže, ktorá pochádza z takejto znefunkčnenej rodiny. Viď výstupy záverečnej konferencie 
(http://ncrp.sk/?page_id=58), prípadne hlavná štúdia 
(http://ncrp.sk/wp-content/uploads/2012/02/Anna_KLimackovaPodpora_rodicovstva.pdf), ktorá sa rovnako primárne sústreďuje 
na oslabenú štruktúru rodín, rozpad manželstiev a rodiny, nie však na tému násilia páchaného na deťoch. 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/zvysenie-informovanosti-zameranej-na-t/325618-clanok.html
http://ncrp.sk/?page_id=58
http://ncrp.sk/wp-content/uploads/2012/02/Anna_KLimackovaPodpora_rodicovstva.pdf
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8.4. Príklady dobrej praxe prepájajúce hľadisko veku a zdravotného postihnutia  
 
Analýza poukázala na najmenej 3 príklady dobrej praxe, pri ktorých projekty 
integrovali hľadisko zdravotného postihnutia spoločne s hľadiskom veku, presnejšie 
zamerali sa na posilňovanie a podporu rovnosti príležitostí osôb so zdravotnými 
postihnutím, pričom kládli dôraz na špecifické vekové skupiny, v jednom prípade 
najmä na mladých ľudí, v druhom ako popri mladých ľuďoch so ZP vytvorili priestor aj 
na podporu starších občanov s nepriaznivým zdravotným stavom  
  

Príklady dobrej praxe z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
 
S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu! – Občianske združenie 
BARLIČKA 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK 
ITMS: 27120230057, trvanie 17 mesiacov, ukončený 31.7.2011, čerpanie: 208 363,22 €.  
 
Prínos k HP RP: “Cieľové skupiny mali doteraz zníženú dostupnosť hlavne k sociálnemu 
poradenstvu, odbornému motivačnému a individuálnemu a aj primeranej a vhodnej rekvalifikácii. 
Vytvorením ICPR im sprístupníme hore uvedené služby, tie budú poskytované v mieste ich trvalého 
bydliska a služby budú poskytované aj v teréne. Prístup budú mať všetky osoby bez rozdielu 
pohlavia, veku, vzdelania, viery, príslušnosti k menšinám, zdravotného stavu a sexuálnej 
orientácie. … Projekt prispeje k zlepšeniu rovnosti príležitostí prostredníctvom týchto 
zrovnoprávňujúcich hľadísk: […] integračné – projekt otvára šance plnohodnotného zapojenia sa 
znevýhodnených občanov do spoločnosti. […]” 
 
Nastavenie projektu: Hlavným cieľom projektu bolo integrovať skupiny občanov vylúčené z trhu 
práce prostredníctvom manuálnych a praktických zručností a pracovných návykov, ktoré vytvárajú 
rovnosť príležitostí. Špecificky projekt plánoval “zabezpečiť dostupnosť poradenských a vzdelávacích 
služieb pre skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom pracovného strediska 
RADOSŤ a „zabezpečiť získanie praktických zručností a zlepšenia zamestnateľnosti pre skupiny 
občanov ohrozené sociálnym vylúčením za účelom ich integrácie na trh práce.“ Projekt sa zameriaval 
na občanov so zdravotným postihnutím (primárne klientov OZ Barlička, ktorými sú prevažne mladí 
ľudia do 30 rokov, ďalej občanov so ZP žijúci v meste – okolí Prešova, resp. uchádzači 
o zamestnanie so ZP, prípadne osoby vo veku nad 55 rokov so zdravotnými problémami bez ZP - 
dlhodobo nezamestnaných a ktorí stratili pracovné návyky). Vo východiskovej situácii projekt opisuje 
potreby ale aj znevýhodnenia osôb so ZP v bežnom živote. Uvádzajú dáta o počte občanov so ZP v 
okrese Prešov ako aj bližší popis klientov samotného združenia, z ktorých väčšina nemá prácu (70 
%). Tiež sa odkazuje na potreby rodín, z ktorých klienti – osoby so ZP pochádzajú. Ako hlavné 
prekážky sa uvádzajú nedostatok pracovných návykov, ale aj zručností, ako aj to, že mladí ľudia so 
ZP nemajú dostatočný prístup k službám a informáciám o možnostiach svojho uplatnenia na trhu 
práce v súvislosti so svojimi schopnosťami a zručnosťami. Ako externé faktory uvádza projekt 
nedostatok vhodných pracovných miest pre vzdelaných mladých ľudí so ZP, ale aj absenciu 
systému, resp. modulu práce v oblasti sociálneho poradenstva s dôrazom na profesijné poradenstvo 
pre mladých ľudí so ZP, resp. občanov vylúčených z trhu práce pre zdravotné problémy, absenciu 
optimálneho programu pomoci pre mladých ľudí so ZP hlavne pri nástupe do prvého zamestnania a 
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toho vyplývajúcu absenciu pracovných návykov, dlhodobú nezamestnanosť a obmedzenie 
sebestačnosti nielen sociálnej. Do aktivít projekt zaradil “zriadenie pracovného strediska Radosť, 
profesijné poradenstvo (PP) – diagnostika a poradenstvo v oblasti schopností a zručností 
nevyhnutných pre zaradenie na trh práce“, ďalej „odborné vzdelávacie programy a poradenské 
programy” formou skupinových poradenských kurzov zameraných na komunikačné, ale aj praktické 
manuálne zručnosti. Projekt tiež umožňoval získanie praktických a manuálnych zručností s 
nastavením simulácie pracovného pomeru a podporu pri vstupe na trh práce (asistenčné služby a 
podpora pri zorientovaní sa na trhu práce). 
Projekt nemal zazmluvnené sledovanie príslušného MU HP RP zameraného na osoby so 
zdravotným postihnutím, napriek tomu, že sa na túto skupinu priamo zameriaval. Rovnako neboli 
zazmluvnené MU k HP RP z hľadiska veku. Zazmluvneným MU dopadu bol „počet osôb zaradených 
do projektov zameraných na rodovú rovnosť“. 
 
Výsledky – dopad projektu: Napriek nezazmluvneniu relevantných MU HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia ako aj veku možno vďaka dostupným údajom, ktoré organizácia poskytla 
nad rámec základnej štruktúry monitorovacích správ a zazmluvnených MU, konštatovať pozitívny 
prínos k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia a veku. Podľa 
formulára účastníkov za rok 2011 bolo zo 102 zapojených osôb (89 žien), 30 osôb so zdravotným 
postihnutím (27 žien), 23 osôb bolo vo veku 15-24 rokov (20 z nich boli ženy) a 7 žien bolo vo veku 
55-64 rokov (žiadni muži). Podľa záverečnej MS bolo celkovo zapojených viac osôb: 133 (114 žien). 
Následná (dopadová) MS uvádza v rámci doplňujúcich informácií, že zo 133 zapojených osôb bolo 
35 osôb zo zdravotným obmedzením, čím sa im „vzdelávacími aktivitami zvýšili šance na 
umiestnenie na trhu práce. Z nich je v súčasnosti 10 umiestnených na trhu práce, z toho 6 nastúpilo 
do OZ Barlička“. Celkovo sa uvádza, že sa na trhu práce umiestnilo 22 zapojených osôb, inými 
slovami, každá druhá osoba úspešne umiestnená na trhu práce bola osoba so zdravotnými 
postihnutím, resp. obmedzením. 
Priebežné monitorovacie správy podávajú aj kvalitatívne informácie o potrebe zohľadniť pri 
implementácii špecifický prístup k jednotlivým klientom z cieľovej skupiny, nakoľko niektorí okrem 
telesného postihnutia majú aj rôzne stupne mentálne postihnutia a tak si vyžadujú viac času 
a trpezlivejší prístup (t.j. opakovanie činnosti a nácviku praktických zručností). Združenie tiež 
komplexne informuje o realizovanom projekte cez publicitné nástroje. Webstránka projektu 
http://www.barlicka.com/sancar.html obsahuje články o výsledkoch projektu a ponúka bohaté 
spektrum informácii o realizovaných aktivitách, vrátane fotodokumentácie a videí. Na mnohých 
dominujú ženy a mladí ľudia. Stránka jasne indikuje, že projekt sa sústredí na poskytovanie sociálno-
poradenských a vzdelávacích služieb a podporu v posilňovaní zamestnanosti najmä pre osoby so 
ZP, okrem mladých zároveň aj seniorov so zdravotným obmedzením.  
 
Poznámka k hodnoteniu: Zatiaľ čo projekt samotný možno považovať za príklad dobrej praxe, 
zo strany SORO/RO môžeme hovoriť skôr o indikácii nevhodnej praxe pri manažovaní 
projektov. Zásadným a závažným nedostatkom je nezazmluvnenie relevantného MU z hľadiska 
zdravotného postihnutia ako aj z hľadiska veku. Projekt sa explicitne hlásil k podpore takto 
vymedzených cieľových skupín a bolo by teda vhodné, aby SORO/RO na zazmluvnení týchto MU 
trval. Iba vďaka ochote organizácie poskytnúť v doplňujúcich informáciách aj tieto dáta sme mohli 
konštatovať, že samotná realizácia ukázala, že projekt prispel k posilňovaniu rovnosti príležitostí z 
hľadiska zdravotného postihnutia a veku, a to najmä s osobitným ohľadom na mladých ľudí so ZP. 
Skutočnosť, že SORO/RO umožnilo zazmluvnenie projektu bez MU zameraného na podporu osôb so 
ZP prípadne veku, napriek tomu, že skutočnosť, že osoby so ZP boli zjavne hlavnou cieľovou 
skupinou, vyvoláva otázky ohľadom zabezpečenia kvality monitorovania na úrovni OP. Na druhej 
strane, zazmluvnenie MU dopadu „Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú 
rovnosť“ možno považovať za nedorozumenie v projekte a/alebo na strane SORO/RO, nakoľko 
zaradenie tohto indikátora vzhľadom na povahu projektu nemožno považovať za relevantný MU. 

http://www.barlicka.com/sancar.html
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V konečnom dôsledku tak môžeme konštatovať, že na úrovni monitorovania a hodnotenia OP ZaSI, 
ako aj na úrovni NSRR ostáva skutočný prínos tohto projektu neviditeľný, keďže sa jeho 
pozitívne výsledky nepremietli do kumulatívnych hodnôt relevantných MU v kontexte prínosu celého 
OP, resp. NSRR, s ohľadom na vek aj zdravotné postihnutie.  

 
Aktivizácia komunít sociálnou prácou v obci Málinec a Hradište – Obec Málinec 
Náhodná vzorka, dopytovo orientovaný projekt 
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity  
ITMS kód: 27120130297 
 
Prínos k HP RP: “Pri realizácii projektu bude v maximálnej miere dodržaný princíp rovnosti 
príležitostí. Všetci účastníci z cieľovej skupiny budú mať rovnakú možnosť užívať a zapojiť sa do 
jednotlivých aktivít projektu bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie, etnikum, náboženstvo, sexuálnu 
orientáciu a iné. Projekt je zameraný práve na riešenie problémov cieľových skupín ohrozených 
sociálnym vylúčením, kde najpočetnejšiu skupinu tvoria dlhodobo nezamestnaní a rómske komunity, 
ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho 
je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou v spoločnosti. Pre všetky cieľové skupiny 
bude umožnený rovnaký prístup k službám, informáciám, aktivitám zameraným na aktivizáciu, 
sociálnu inklúziu a zlepšenie zamestnanosti.” 
Projekt formálne deklaruje prínos k HP RP z hľadiska veku, avšak nie k hľadisku zdravotného 
postihnutia. Na druhej strane, vzhľadom na deklarované východiská, ako aj skutočnosti, že sledoval 
aj MU k HPRP z hľadiska ZP, bol projekt vyhodnotený ako relevantný, viď ďalej.  
 
Nastavenie projektu: Hlavným cieľom projektu bolo “aktivizovanie sociálne najohrozenejších skupín 
obyvateľov obce Málinec, Hradište vrátane rómskych komunít a sociálne vylúčených skupín k 
procesu soc. inklúzie”. Špecifické ciele zahŕňali “integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh 
práce, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a záujmov detí, predchádzanie 
porúch vývinu, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, zlepšenie sociálnej situácie 
jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti 
za riešenie svojej situácie zlepšenie životnej situácie a sociálna integrácia vylúčených skupín 
obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít a zníženie sociálnej deprivácie 
prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí”. 
Napriek nedeklarovaniu hľadiska ZP v príspevku k HP RP, v rámci východiskovej situácie projekt 
opisuje situáciu a potreby rôznych osôb/skupín ohrozených sociálnym vylúčením najmä z radov 
MRK, pričom vyčísľuje aj počet osôb v potenciálne cieľovej populácii v kategóriách seniori a osoby so 
ZP, ktoré sú odkázané na sociálne služby, cit: „Na sociálne služby v obci Málinec sú odkázaní i 
seniori, t. j. občania nad 60 rokov, ktorých podiel z celkového počtu občanov tvorí 16,99 %, ale i 
občania zdravotne postihnutí s 6,37 % podielom na celkový počet obyvateľov.“ Zároveň projekt 
explicitne deklaruje zámer poskytovať služby na podporu integrácie aj osobám zdravotne 
postihnutým a seniorom. Aktivity projektu sa zameriavali na “výkon činnosti [terénnych] sociálnych 
pracovníkov a ich asistentov v obci Málinec a Hradište”, presnejšie so zameraním na “zlepšenie 
životnej situácie a sociálna integrácia vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných 
rómskych komunít, integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, zníženie sociálnej 
deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom 
prostredí, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a záujmov detí, 
predchádzanie prehlbovaniu porúch psych., fyz., soc. vývinu detí a dospelých, zamedzenie nárastu 
sociálno-patologických javov, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so 
zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie” 
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a nakoniec na podporu “voľnočasových aktivít pre deti”. 
Projekt má zazmluvnený MU k HP RP z hľadiska ZP nasledovný MU: „Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“.  
 
Výsledky – dopad projektu: Monitorovacie správy indikujú zapojenie 38 osôb so ZP z celkovo 397 
zapojených osôb (149 mužov, 263 žien), čo predstavuje takmer 9,6 % podiel osôb so ZP na celkovej 
zapojenej cieľovej skupine. Vo formulári účastníkov projektu z roku 2012 sa uvádzajú mierne vyššie 
údaje: celkový počet ľudí cez 412 osôb, počet osôb so ZP najmenej 44 (18 žien so ZP), čo by 
znamenalo viac ako 10,6 % podiel na celkovo zapojenej cieľovej skupine. Vo vekovej skupine 15-24 
rokov uvádzali 27 osôb (z toho 8 žien) a vo vekovej kategórii 55-65 rokov až 49 osôb (z toho 28 
žien). Celkovo tak podiel vekovo špecifických zraniteľných skupín možno vyčísliť na najmenej pätinu 
(22 %).  
Aktivity uvádzané v rámci monitorovacích správ indikujú špecifické aktivity na podporu detí a 
mládeže, ale aj na podporu seniorov a osobitne aj osôb so ZP. V rámci publicitných výstupov 
(http://www.malinec.sk/terenna-socialna-praca) sa cieľovej skupine osôb so ZP resp. osôb s nepriaznivým 
zdravotným stavom naviac poskytujú špecifické praktické informácie aj služby, ako napr. možnosť 
zapožičať si zdravotnícke pomôcky vďaka Požičovni zdravotných pomôcok zriadenej obcou Málinec.  
 
Poznámka k hodnoteniu: Projekt sa primárne nezameriaval na osoby so ZP alebo vekovo 
vyhranené skupiny, napriek tomu predstavuje príklad projektu, ktorý citlivo zohľadnil viaceré 
riziká sociálneho vylúčenia. Hoci explicitne nedeklaroval prínos k hľadisku ZP a k hľadisku veku sa 
v rámci príspevku k HP RP hlásil viac menej formálne, je zrejmé, že s cieľovými skupinami sa v 
projekte pracovalo citlivo a špecificky s ohľadom na rozdielne potreby tej či onej podskupiny. Projekt 
sa usiloval aktívne zapojiť osoby s rôznymi znevýhodneniami, napr. aj tým, že prinášal informácie 
alebo špecifické aktivity či služby šité aj na potreby konkrétnych skupín obyvateľstva. Projekt možno 
považovať za pozitívny príklad prierezového uplatňovania hľadiska rovnosti príležitostí 
(mainstreaming), keď okrem sociálneho statusu zohľadnil podporu rovnosti príležitostí a inklúziu 
znevýhodnených osôb aj s ohľadom na vek a zdravotné postihnutie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.malinec.sk/terenna-socialna-praca
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IX. Vyhodnotenie prieskumu medzi prijímateľmi pomoci vo vzťahu 
k rovnosti príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia  
 
 
Celkovo sa do prieskumu zapojilo 241 subjektov. Od distribuujúcich koordinátorov sa 
bohužiaľ nepodarilo získať presné údaje o počte subjektov, ktorým bol dotazník 
distribuovaný, naviac, v prípade, že subjekty realizovali viac projektov, požiadali sme 
ich o vyplnenie dotazníka iba raz. Istú indikáciu návratnosti však indikuje skutočnosť, 
že podľa verejnej dostupnej Výročnej správy HP RP z roku 2012 bolo v 31.12.2012 
celkovo 3934 projektov s príspevkom k HP RP. S ohľadom na uvedené môžeme iba 
konštatovať, že návratnosť nebola veľmi výrazná, čo je potrebné vziať do úvahy pri 
interpretácii výsledkov.  
 
Podľa údajov od prijímateľov, viac ako polovica (56 %) realizovala v programovacom 
období jeden, maximálne dva projekty s príspevkom k HP RP. Viac ako tretina (36,6 
%) realizovala tri a viac takýchto projektov, pričom viac ako 10 týchto projektov 
uviedlo 7,9 % organizácií.  
 
Tabuľka č. IX. 1 Skúsenosti s realizáciou projektov z príspevkom k HP RP 
Koľko z projektov, realizovaných v programovacom období 
2007-2013 malo príspevok k HP RP SPOLU  %  

0 18 7,5 % 
1 82 34,0 % 
2 53 22,0 % 
3 18 7,5 % 
4 14 5,8 % 
5 až 9 projektov 37 15,4 % 
10 až  20 projektov 14 5,8 % 
viac ako 20 projektov 5 2,1 % 
Spolu  241 100,0 % 

 
Identifikovali sme však aj 18 organizácií (7,5 %), ktoré uviedli nula projektov 
s príspevkom k HP RP a  rovnako uvádzali nula projektov podľa konkrétnych hľadísk 
HP RP. Napriek tomu sa však v ostatných otázkach títo respondenti vyjadrovali k 
vybraným aspektom podpory HP RP – napr. označili formu podpory konkrétnych 
aspektov HP RP, ciele HP RP, ku ktorým projekty prispievali a pod.218 Bohužiaľ nie je 
možné overiť, či v tomto prípade respondenti neuviedli správny počet projektov k HP 
RP ako takých, resp. nekonzistentne odpovedali, alebo aj v skutočnosti nerealizovali 

                                                 
218  Napr. v otázke „Uveďte prosím, na ktoré hľadiská rovnosti príležitostí ste sa vo vašich projektoch zamerali“ 7 z týchto 
projektov deklarovalo, že ich projekty prispievali ku kombinácii viacerých hľadísk HP RP, 4 uviedli hľadisko pohlavia a rodu 
a ďalších 7 príspevok z iného hľadiska. V otázke „Uveďte prosím, ku ktorým špecifickým cieľom prispievali vaše projekty?“ sa 5 
týchto projektov prihlásilo k cieľu zmiernenie rozdielov v zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov, ďalších 5 sa prihlásilo 
k cieľu zníženie bariér pre vstup absolventov na trh práce a 3 k zlepšeniu mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo 
vzťahu k znevýhodneným skupinám, ďalšie 3 k cieľu „zlepšenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb 
pre ľudí so zdravotným postihnutím“ a 2 k cieľu „zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím“  
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žiadne projekty s podporou HP RP a vyjadrovali sa ku konkrétnym obsahovým 
hľadiskám bez ohľadu na to, či išlo o projekty financované z EÚ a s príspevkom k HP 
RP. 
V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že dotazníky mali byť v spolupráci 
s RO/SORO distribuované výlučne organizáciám, ktoré realizovali projekty 
s príspevkom k HP RP. Dôraz na toto kritérium sme zahrnuli aj do informácie 
distribuovanej spolu s dotazníkom (navrhovaný email pre RO/SORO) a aj v úvode 
samotného dotazníka sme zdôraznili, že dotazník je určený organizáciám, ktoré 
realizovali aspoň 1 projekt s príspevkom k HP RP: „Dotazník, ktorý sa chystáte 
vyplniť, je určený organizáciám, inštitúciám, resp. firmám, ktoré boli alebo sú 
prijímateľmi štrukturálnej pomoci (tzv. eurofondov) v programovom období 2007 až 
2013. Je určený pre inštitúcie, ktoré realizovali v tomto období aspoň jeden projekt, 
prípadne viac projektov, zároveň aspoň jeden z týchto projektov uvádzal v žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok aj prínos k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí.“ 
Pri analýze konkrétnej podpory HP RP cez realizované projekty sme sa preto 
rozhodli obmedziť na odpovede tých organizácií, ktoré uviedli aspoň 1 projekt 
s príspevkom k HP RP (t.j. súbor 223 organizácií).  
 

9.1.  Implementácia projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia  
 
Analýza ukázala, že hľadisko zdravotného znevýhodnenia nie je pre väčšinu 
organizácií témou, ktorej by sa venovali. Iba 42 % organizácií uviedlo aspoň jeden 
projekt so zameraním na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
znevýhodnenia, pričom organizácií, v prípade ktorých to bolo 3 a viac projektov, 
bolo len 16 %.  
 
Tabuľka č. IX. 2 Projekty s príspevkom k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia.219 
Organizácie, ktorých projekty prispievajú k HP RP 
z hľadiska zdravotného postihnutia:  

hľadisko zdravotného postihnutia 
počet %  (z 223) 

0 projektov 129 58 % 
Organizácie, ktoré realizujú aspoň 1 projekt 94 42 % 
Z toho    

• 1 projekt 37 17 % 
• 2 projekty 21 9 % 
• 3 a viac projektov 36 16 % 

Otázka: „Uveďte prosím, koľko z vašich projektov prispelo k jednotlivým hľadiskám horizontálnej priority rovnosť 
príležitostí (HP RP).“  

                                                 
219 Pre porovnanie, v prípade hľadiska rodovej rovnosti bol pomer opačný, až 57 % organizácií uviedlo, že realizovalo najmenej 
1 projekt, ktorý prispel k hľadisku pohlavie/rod, pričom necelá štvrtina uviedla, že týchto projektov bolo 3 a viac (viac v správe 
„Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od 
stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť)“).  
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Necelá polovica organizácií (108 z 223, resp. 48 %) uvádzala, že ich projekty 
prispievali súčasne k viacerým hľadiskám HP RP. Pri porovnaní organizácií, ktoré 
uvádzali hľadisko zdravotného znevýhodnenia vo svojich projektoch a zároveň 
organizácií uvádzajúcich projekty zamerané na kombináciu viacerých hľadísk sa 
ukázal významný prienik. Až 68 % organizácií, ktoré uviedli projekty zamerané na 
hľadisko zdravotného znevýhodnenia zároveň uviedlo projekty zameriavajúce sa na 
kombináciu hľadísk. Pre väčšinu organizácií teda nie je rovnosť príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia výlučnou tematickou oblasťou.  
 

9.1.1. Obsahové zameranie projektov s príspevkom k HP RP z hľadiska 
zdravotného znevýhodnenia  
 
Obsahové zameranie projektov sme analyzovali na základe deklarovaných cieľov HP 
RP, ku ktorým podľa organizácií ich projekty prispievali, ako aj aktivít, ktoré na 
podporu HP RP z tohto hľadiska do projektu zaradili. V tomto ohľade sa ukázalo, 
že napriek deklarovanej podpore konkrétnych cieľov HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia sa väčšina organizácií obmedzila na pasívnu podporu 
tohto hľadiska rovnosti príležitostí, t.j. obmedzila sa na formálne deklarovaný 
nediskriminujúci prístup bez ohľadu na zdravotný stav, resp. postihnutie.  
 
Z hľadiska prínosu projektov k špecifickým cieľov HP RP s ohľadom na zdravotné 
znevýhodnenie sa ukázali menšie nezrovnalosti. Zatiaľ čo 42 % organizácií uviedlo, 
že aspoň 1 ich projekt prispieval k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, ku 
konkrétnym cieľom HP RP zameraným na podporu osôb so zdravotným postihnutím 
sa prihlásilo iba necelých 40 % organizácií. Je nutné dodať, že časť z organizácií sa 
stotožnila s cieľom zameraným na všeobecnú podporu v oblasti antidiskriminácie, 
kam mohli hľadisko zdravotného znevýhodnenia zahrnúť nepriamo. Kombináciu 
viacerých cieľov so zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia (2 a viac) 
uviedlo 35 organizácií.  
 
Tabuľka č. IX. 3 Špecifické ciele HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, ku 
ktorým organizácie prispievali220  

Organizácie, ktoré uviedli prispievanie k danému cieľu HP RP: počet 
% podiel 
(z 223) 

Ciele so zameraním na hľadisko zdravotného postihnutie 89221 40 %  
• zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným 

postihnutím 
27 12 % 

• zlepšenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných 
služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 

42 19 % 

• zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre ľudí so zdravotným 
postihnutím 

57 26 % 

                                                 
220 Do prehľadu sme zahrnuli iba 223 projektov, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP 
221 Počet organizácií, ktoré uviedli aspoň 1 cieľ (alebo viac cieľov) HP RP so zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia  
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Cieľ so zameraním na antidiskrimináciu   
• zlepšenie mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo 

vzťahu k znevýhodneným skupinám 
56 25 % 

Otázka znela: „Uveďte prosím, ku ktorým špecifickým cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitosti prispievali 
vaše projekty?“ 
 
Okrem cieľov sme organizácie požiadali, aby uviedli aj aktivity, ktoré do projektov 
zaradili na podporu konkrétnych hľadísk HP RP. Až 99 organizácií uviedlo, že 
konkrétne aktivity na podporu HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
nerealizovalo, čo znamená, že ostáva 124 organizácií – viac ako 56 %, ktoré jednu 
alebo viac aktivít uviedlo. Medzi nimi však dominoval najmä všeobecný 
nediskriminujúci prístup, t.j. väčšina z nich (92) uvádza, že všetci ľudia mali rovnaké 
šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na zdravotný stav, pričom viac ako 
polovica (64) iné aktivity v kombinácii s touto neuviedla. Inými slovami, tieto 
organizácie sa z hľadiska zdravotného postihnutia obmedzovali vo významnej miere 
na deklarovanie formálnej rovnosti v prístupe k realizovaným aktivitám, to však 
nemožno považovať za dostatočné, nakoľko by sme očakávali aspoň podporné 
služby či aktivity, ktoré by aj de facto uľahčovali prístup pre takto znevýhodnené 
skupiny alebo podporili ich emancipáciu, či posilnili ich zručnosti. Z celkového počtu 
223 organizácií tak ostáva iba 60 organizácií, ktoré rovnosť príležitostí 
z hľadiska zdravotného znevýhodnenia podporili nejakou špecifickejšou 
aktivitou, čo predstavuje 27 % zo všetkých organizácií prispievajúcich k HP RP. 
Najčastejšie sa objavujúcou špecifickou aktivitou bolo konštatovanie, že realizovali 
špecifické aktivity najmä pre ľudí s obmedzenou mobilitou (31 organizácií, 14 %) 
a druhou v poradí bolo zaradenie doplnkových podporných služieb pre ľudí so 
zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť prístup k nejakej hlavnej aktivite (21 
organizácií, 9 %). Ostatné aktivity, ako ukazuje nasledovná tabuľka, sa objavili len 
sporadicky (8 a menej organizácií, t.j. pod 5 % všetkých organizácií s projektmi 
prispievajúcimi k HP RP). 
 
 
Tabuľka č. IX. 4 Špecifické aktivity na podporu HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia222  
Aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia v projektoch realizovaných z 
prostriedkov  EÚ v programovom období 2007-2013 

Počet % podiel 
(z 223) 

Organizácie, ktoré aktivity v tejto oblasti nerealizovali 99 44 % 
Organizácie, ktoré uviedli aktivity na podporu HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia  124 56 % 
• všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do aktivít, bez ohľadu 

na zdravotný stav 92 41 % 
• realizovali sme špecifické aktivity najmä pre ľudí s obmedzenou 31 14 % 

                                                 
222 Do prehľadu sme zahrnuli iba 223 projektov, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP 
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mobilitou 
• realizovali sme špecifické aktivity najmä pre ľudí s obmedzenými 

senzorickými kapacitami 7 3 % 
• realizovali sme špecifické aktivity najmä pre ľudí s obmedzenými 

mentálnymi kapacitami 8 4 % 
• do projektu sme zaradili doplnkové podporné služby pre ľudí so 

zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť prístup k nejakej hlavnej 
aktivite 21 9 % 

• realizovali sme výskum, resp. analýzu nerovného 
postavenia/znevýhodňovania ľudí z hľadiska zdravotného stavu resp. 
zdravotného postihnutia 4 2 % 

• realizovali sme špecifické aktivity alebo služby na prevenciu, zvyšovanie 
povedomia a/alebo odstraňovanie diskriminácie z hľadiska zdravotného 
postihnutia 8 4 % 

• realizovali sme špecifické aktivity alebo služby v oblasti prevencie alebo 
eliminácie násilia páchaného na osobách zo zdravotným postihnutím 2 1 % 

• INÉ223 3 1 % 
Otázka znela: „Aké typ aktivít na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia ste zaradili do 
projektov, ktoré ste realizovali z prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013?“ 
 
 

9.1.2. Príklady dobrej praxe spomedzi projektov s príspevkom k HP RP so 
zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia  
 
Medzi organizáciami, ktoré uviedli projekty s príspevkom k HP RP bolo 109, ktoré 
neuviedli žiadne príklady dobrej praxe, resp. uviedli, že to nie je relevantné, keďže 
aktivity/projekty s týmto zameraním nerealizovali. Najmenej 1 vyjadrenie sme 
vyhodnotili ako príspevok, ktorý sa netýkal témy podpory rovnosti príležitostí 
z hľadiska zdravotného postihnutia (tzv. mimo témy). Ďalšie 4 organizácie uviedli 
negatívne formulované výroky, najmä v duchu „nezamestnávajú ZP osoby“224 teda 
môžeme konštatovať, že sa na podporu HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
priamo nezamerali. Ďalších 14 organizácií (12 %) nebolo možné detailnejšie 
vyhodnotiť, pretože uviedli málo konkrétne informácie.225 Ostáva 94 organizácií, 
u ktorých bolo možné vyhodnotiť ponúkané príklady dobrej praxe, resp. 
popisovaného prínosu realizovaných projektov. Z nich celkovo 21 uviedlo vyjadrenie 
formálneho charakteru, teda deklarovali rovnaký prístup pre všetkých aj bez ohľadu 
na zdravotné postihnutie či zdravotný stav.226 Zostalo teda 73 organizácií (33 %), 
                                                 
223 Voľby „iné“ zahŕňali 1) debarierizácia 2) prevencia vybraných 5 druhov ochorení 3) opatrení na zlepšenie bezbariérového 
alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami 
224 Príklady: „Nezamestnávame zdravotne postihnutých“, „V projektoch nebola možnosť zapojenia pracovníkov so zdravotným 
postihnutím.“, či „V organizácii nemáme zdravotne ťažko postihnutú osobu“. Nakoniec aj „Projekt sa nakoniec nerealizoval kvôli 
nezvládnuteľným byrokratickým prekážkam a požiadavkám zo strany SORO“ 
225 Vybrané príklady z tejto kategórie v plnom znení: „možnosť zamestnať sa“ (v tomto prípade nie je jasné: pre koho? Ako?), 
„vytvárame e-learningové vzdelávanie“ (V akej téme? Ako je dostupné?), „Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom 
jazyku smerom k otvorenej Európe“ (S kým? Ako?), „zapojenie sa do pracovného procesu využitím výpočtovej techniky“ (Koho? 
Ako? )  
226 Vybrané príklady z tejto kategórie v plnom znení: „Pacienti a zamestnanci nebudú diskriminovaní podľa zdravotného 
postihnutia“, „Na výskume sa môžu podieľať aj pracovníci so zdravotným postihnutím, pokiaľ sú primerane vzdelaní“, 
„Realizácia projektu, ako aj jeho výsledkov sú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na pohlavie, rod, 
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ktorých príklady dobrej praxe možno klasifikovať ako konkrétny, praktický 
prínos na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného znevýhodnenia. 
Patria sem projekty, ktorých prínos spočíval najmä v odstraňovaní bariér vo fyzickom 
či online prostredí (46 organizácií, 21 % z celkového súboru organizácií 
prispievajúcich k HP RP). Priamu podporu a posilňovanie ľudí so zdravotným 
postihnutím uviedlo 16 organizácií (7 %) a celkovo 11 organizácií uviedlo podporu 
inklúzie osôb so ZP v rámci širšej cieľovej skupiny bez bližšej špecifikácie (5 %). 
Konkrétne príklady uvádzame za nižšie uvedeným grafom.  
 
Graf č. IX. 1 Prehľad základných kategórií príkladov dobrej praxe s ohľadom na 
prínos k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia  

 
 
Ako sme uviedli vyššie, najčastejšie medzi príkladmi dobrej praxe dominoval prínos 
v podobe odstraňovania fyzických bariér a prekážok v prostredí a pri prístupe k 
službám, ktoré ľudí so zdravotným postihnutým limitujú v celkovej mobilite a v 
prístupe do rôznych inštitúcií, priestorov, či pri využívaní služieb určených pre 
verejnosť. Príklady 46 organizácií, ktoré uvádzali prínos v tejto oblasti zahŕňajú 
najmä nasledovné:  
• Stavebné a technické úpravy priestorov s cieľom vytvoriť bezbariérové vstupné body do 

objektov ako aj v rámci objektov a dostavba či rekonštrukcia sociálnych zariadení. 
Najčastejšie išlo o príklady rekonštrukcií v školách, ktoré zahrňovali posilnenie 
dostupnosti samotnej školy ale aj špecializovaných učební (napr. IKT učební), 
vybudovanie schodolezov alebo sociálnych zariadení. Ďalej sa objavili príklady úprav 
v priestoroch ako sú klub dôchodcov, domovov sociálnych služieb. 

• Odstraňovanie bariér pri vstupe do budov poskytujúcich verejné služby (múzeá, mestské 
úrady) a vo verejných priestoroch, napr. v mestských parkoch, na detských ihriskách, 
znižovanie profilu chodníkov v miestach prechodu pre chodcov, signalizačné/stavebné 

                                                                                                                                                         
rasu, etnický pôvod, náboženské vyznanie, vieru, zdravotné postihnutie, vek, ci sexuálnu orientáciu“ , ale aj „Konkurzy na 
obsadenie pracovných pozícií v rámci riadenia projektu boli uskutočnené podľa princípu rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania.“ 
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orientačné prvky pre osoby s obmedzenou senzomotorickou orientáciou v priestore  
(vodiace pásy a pod.).  

• Orientačné a navádzacie pomôcky pre ľudí so senzomotorickým obmedzením vrátane 
optických signalizácií, poskytovania informácií v Braillovom písme, vhodných zvukových 
signalizácií,  napr. “zabudovanie zvukovej informácie do výťahu o aktuálnom podlaží."  

• Posilnenie bezbariérovosti v dopravných prostriedkoch železničnej osobnej dopravy, ako 
napr. uľahčenie nástupu do dopravných prostriedkov, obnova a vylepšenie prepravných 
miest vyhradených pre osoby so ZP (signalizačné pomôcky pre privolanie pomoci), či 
obnova, dobudovanie vhodných sociálnych zariadení.  

• Modernizácia zariadenia a vybavenia, ktoré umožňujú flexibilnejšie prispôsobenie sa 
potrebám osôb so zdravotných postihnutím pri využívaní ponúkaných služieb, napr. 
„univerzitná knižnica bola vybavená IKT a softvérom s príslušenstvom, ktorý umožňuje 
čítanie zrakovo handicapovanej skupine študentov“. 

• Odstraňovanie bariér v online prostredí: portál prístupný pre zrakovo postihnutých.  
 

Príklad inovatívneho prístupu k riešeniu uviedla organizácia, ktorej cieľom bolo 
zlepšiť dostupnosť služby, a vzhľadom na neprístupnosť pôvodnej lokácie sa služba 
presunula do bezbariérového prostredia: „presun akademickej knižnice do 
bezbariérovej budovy“.  

 
Príklady priamej podpory a posilňovania ľudí so zdravotným postihnutím (16 
organizácií) zahŕňa príklady v oblasti zamestnanosti ako aj vzdelávania:  
• vytváranie príležitostí pre zamestnávanie: napr. poskytovanie príspevkov na prípravu na 

pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy 
na prácu, vytváranie nových pracovných miest v chránených dielňach a chránených 
pracoviskách, podpora udržania pracovných miest pre občanov so zdravotným 
postihnutím alebo vytvorenie nových pracovných pozícií pre občanov so ZP , či priamo 
vytvorenie chránenej dielne alebo pracoviska   

• posilňovanie zamestnancov so ZP zapojením do vzdelávacích aktivít a zabezpečením 
prepravy firemným autom v prípade potreby  

• vzdelávanie ľudí so ZŤP pre rýchlejšie etablovanie na trhu práce (príprava životopisu, 
motivačného listu, posilňovanie komunikačných zručností)   

• posilnenie inklúzie a vzdelávanie zdravotne znevýhodneného občana (aktivizovať 
a motivovať k samostatnosti a zlepšiť sociálne väzby – cez tréning, poradenstvo, 
sprevádzanie, poskytovanie sociálnych služieb) 

• celoživotné vzdelávanie a posilňovanie sebaobslužných, sociálnych, ale aj pracovných 
zručností u osôb postihnutých autizmom 

• posilňovanie integrácie žiakov, najmä žiakov s telesným postihnutím na základných 
školách vrátane tvorby či zabezpečenia nových kompenzačných a didaktických pomôcok 
pre zdravotne postihnutých žiakov (napr. aj pre telesnú výchovu), podpora individuálneho 
prístupu k žiakom so ZP, alebo zapojenie dvoch učiteľov, ktorí majú zdravotné 
postihnutie 

• podpora rozvoja jednotlivcov s mentálnym postihnutím (práca v tvorivých dielňach, 
záujmových krúžkoch, posilňovanie komunikačných a poznávacích schopností). 
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Celkovo 11 organizácií uviedlo podporu inklúzie osôb do so ZP v rámci širšej cieľovej 
skupiny, avšak bez konkrétnejšej špecifikácie priamej podpory, preto sme ich 
vyčlenili do osobitnej kategórie:  
• Do cieľovej skupiny/do realizácie aktivít „boli a sú zaradení aj občania s rôznym stupňom 

telesného alebo mentálneho postihnutia“, alebo formulácie ako „zapojení aj žiaci so 
zdravotným postihnutím ako cieľová skupina“, alebo „zapojenie žiakov s mentálnym 
postihnutím“, či „zdravotne postihnutým občanom sme umožnili účasť na kurzoch z 
rôznych oblastiach, samozrejme s doprovodom“, či „žiaci zdravotne postihnutí sa taktiež 
zúčastňovali projektového vyučovania“. 

• „Škola integrovala do procesu 8 žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sú súčasťou 
cieľovej skupiny projektu a budú zapojení do realizácie aktivít projektu a využívať výstupy 
projektu rovnako ako ich zdraví spolužiaci“.  

• „Výskumný pracovník so zdravotným postihnutím bol zodpovedným riešiteľom a zároveň 
vedúcim jednej čiastkovej úlohy projektu, jeho dosiahnuté výsledky boli prezentované na 
odborných konferenciách a workshope, ktoré boli organizované v rámci riešenia projektu“ 

 
V jednom prípade organizácia uviedla, že musela čeliť externým prekážkam, ktoré ich 
limitovali pri zapojení osôb so zdravotným postihnutím, a súviseli to ako s nastavením 
oprávnenosti výdavkov, tak dostupnosťou vhodných poskytovateľov externých služieb:  
V rámci oboch národných projektov sme nemali zaradené žiadne pravidlo pri výbere, ktoré 
by diskriminovalo záujemcov z hľadiska zdravotného postihnutia.  
Evidujeme nasledovné obmedzenia pre vstup účastníkov do našich aktivít: 

- nemožnosť preplácať ubytovanie a stravu pre asistenta v rámci aktivít projektu, 
- spĺňanie podmienok bezbariérovosti pri ubytovacích zariadeniach (väčšina 

zariadení nedisponuje potrebnými dostupnými priestormi). 
Napriek uvedeným skutočnostiam sme v rámci NP KomPrax napr. zabezpečili vzdelávanie, v 
rámci ktorého boli účastníkmi mladí ľudia s pohybovým postihnutím, v rámci školiteľského 
poolu máme 2 školiteľov so zmyslovým postihnutím. V rámci NP PRAKTIK sme mali ako 
účastníkov dlhodobých aktivít mladých ľudí so zmyslovým postihnutím. 
 
 

9.1.3. Využívanie odborných kapacít v téme rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia pri realizácii projektov  
 
Na úvod je nutné zdôrazniť, že v dotazníkovom prieskume sme sa obmedzili iba na 
zisťovanie toho, či organizácie majú vlastné odborné kapacity, ktoré pracujú s témou 
rovnosti príležitostí, resp. špecificky s témou rovnosti príležitostí s z hľadiska 
zdravotného postihnutia. Zaujímali nás teda najmä skúsenosti odborných ľudských 
zdrojov v organizácii pri práci s touto tematickou oblasťou. Rezignovali sme na 
posúdenie konkrétnej úrovne expertízy, nakoľko toto bolo nad možnosti 
dotazníkového prieskumu. V žiadnom prípade nestotožňujeme odborníkov, resp. 
odborníčky, ktorí pracujú s témou RP alebo RR priamo s expertmi, resp. expertkami 
na danú tému, vrátane tém inklúzie a integrácie osôb so zdravotným postihnutím. 
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Necelé dve tretiny organizácií (64 %) uviedlo, že nemajú expertov, expertky, 
ktorí by pracovali s témou rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia. Celkovo iba 80 organizácií uviedlo, že v ich organizácii experti, resp. 
expertky pracujú s témou rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia, 
pričom prevažujú organizácie (46) ktoré uviedli, že majú 1 resp. 2 ľudí, odborníkov, 
resp. odborníčky, ktorý by s danou témou pracovali, čo je iba pätina zo celého súboru 
organizácií. Iba 34 organizácií (15 %) uviedlo, že majú 3 a viac odborníkov, resp. 
odborníčok s touto skúsenosťou.  
 
Tabuľka č. IX. 5  Prehľad počtu expertov a expertiek pracujúcich s témou RP 
z hľadiska zdravotného postihnutia:  
Koľko expertov a expertiek vo vašej organizácii pracuje s témou rovnosti 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia? Počet % 

Nemajú expertov/expertky pracujúcich s touto témou.  143 64,1 % 
1 expert/expertka 30 13,5 % 
2 experti/expertky pracujúci s touto témou 16 7,2 % 
3 experti/expertky pracujúci s touto témou 8 3,6 % 
4 experti/expertky pracujúci s touto témou 5 2,2 % 
5 expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 8 3,6 % 
6 expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 1 0,4 % 
7 expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 2 0,9 % 
8 expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 0 0 % 
9 expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 1 0,4 % 
Od 10 do 19 expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 6 2,7 % 
20 a viac expertov/expertiek pracujúcich s touto témou 3 1,3 % 

Spolu  223 100 % 
Otázka: „Koľko expertov a expertiek vo vašej organizácii pracuje s témou rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia?“ 
 
Vo väčšine organizácií, presnejšie v 55 organizáciách z 80, v ktorých odborníci 
a odborníci s touto témou pracujú, organizácie zároveň uviedli, že 80 % až 100 % 
podiel z nich tvoria práve ženy – odborníčky.  
 
Porovnali sme aj počet projektov prispievajúcich k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia so skutočnosťou, či pre organizáciu pracujú experti a expertky, ktorí by 
mali skúsenosti s témou rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia. 
Ukázalo sa, že drvivá väčšina, ktorá uviedla, že nemá expertov a expertky so 
skúsenosťami s  témou rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia takéto 
projekty ani nerealizovala, čo by bolo pochopiteľné. Objavil sa však aj významný 
podiel organizácií, celkom 42, ktoré uviedli, že realizovali 1 a viac projektov 
s príspevkom k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia (zdôraznené 
v nasledovnej tabuľke) ale experti, resp. expertky s touto témou v ich organizácii 
nepracujú.  
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Tabuľka č. IX. 6 Porovnanie počtu realizovaných projektov a prítomnosť 
expertov a expertiek pracujúcich s témou rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia v organizáciách:  
Počet projektov, ktoré organizácia 
realizovala s príspevkom k HP RP 
z hľadiska zdravotného postihnutia 

Má organizácia expertov, expertky, ktoré by 
pracovali s témou RP z hľadiska ZP ? Spolu 

áno Nie 
0 projektov 28 101 129 
1 projekt 17 20 37 
2 projekty 11 10 21 
3 a viac projektov 24 12 36 

spolu 80 143 223 
 
Prenesené na percentá, až 45 % organizácií, ktoré uvádzali, že realizovali 
projekty s príspevkom k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, zároveň 
uviedlo, že nedisponujú vlastnými ľudskými zdrojmi, ktoré by s touto témou 
pracovali. Otvára sa teda otázka, ako zabezpečili kvalitnú podporu rovnosti 
príležitostí v danej téme v rámci realizovaných projektov. Pozreli sme sa teda, o aký 
druh expertízy sa organizácie v témach rovnosti príležitostí opierajú, resp. či ju vôbec 
využívajú, resp. či nedostatok interných kapacít kompenzujú externou kapacitou 
a porovnali sme to aj s počtami organizácií, ktoré uviedli, že realizovali projekty 
prispievajúce k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Necelá polovica 
organizácií (104 z 223) nevyužíva pri realizácii projektov expertízu v oblasti rovnosti 
príležitostí, ani internú, ani externú. Viac ako štvrtina organizácií využíva najmä 
internú expertízu (24 %), prípadne ju kombinuje s externou (3 %). Externé kapacity 
(14 %) a inú podporu (6 %) využíva približne pätina organizácií, pričom iná podpora 
často zahrňovala istú formu externej spolupráce (napr. podporu SORO/RO, príručky 
pre HP RP či externé dodávateľské spracovanie projektu).  
Porovnanie s počtom projektov, ktoré organizácie uvádzali ako prispievajúce k HP 
RP z hľadiska zdravotného postihnutia ukazuje, že až 38 organizácií, ktoré internú 
ani externú podporu nevyužili, zároveň uviedlo, že realizovali projekty s 
príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia. Ďalšie 3 organizácie uviedli, že ju využili okrajovo. Je teda nanajvýš 
sporné, do akej miery mohli tieto organizácie adekvátne zabezpečiť kvalitu 
podpory HP RP z tohto hľadiska pri príprave projektu alebo v rámci jeho 
implementácie, ak žiadnu expertízu či formu podpory nevyužívajú. To by mohlo 
čiastočne osvetliť, prečo sme u časti organizácií identifikovali limitovanú podporu HP 
RP z hľadiska zdravotného postihnutia, t.j. formálne deklarovaný rovnaký, resp. 
rovný prístup pre všetkých bez ohľadu aj na zdravotný stav, či postihnutie (viď 
predošlé kapitoly, kde sa ukázalo, že prinajmenšom 64 organizácií inú aktivitu na 
podporu HP RP z hľadiska ZP okrem zabezpečenia formálnej rovnosti neuviedlo).  
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Tabuľka č. IX. 7 Porovnanie formy využívanej expertízy a počtu projektov 
prispievajúcich k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia v organizáciách:  

Aký druh expertízy organizácie využili?  
Celkovo 

Projekty prispievajúce k HP 
RP z hľadiska ZP 

Počet % podiel 0 projektov Aspoň 1 projekt 
odbornú podporu a expertízu sme pri 
projektoch na podporu rovnosti príležitostí 
nevyužili  104 47 % 66 38 
odbornú podporu a expertízu sme pri 
projektoch na podporu rovnosti príležitostí 
využili len okrajovo 15 7 % 12 3 
využili sme/využívame najmä interné 
kapacity 53 24 % 26 27 
využili sme/využívame  interné aj externé 
kapacity 6 3 % 4 2 
využili sme/využívame najmä externé 
kapacity 31 14 % 15 16 
využili sme/využívame inú podporu 14 6 % 6 8 

Spolu 223 100 % 129 94 
Otázka: Uveďte prosím, o akú formu odbornej podpory a expertízy ste sa opierali pri realizácii projektov s 
príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí (RP)? 
 
V nasledujúcom porovnaní spôsobu využitia expertnej podpory sme sa sústredili iba 
na 94 organizácií, ktoré uviedli, že realizovali aspoň 1 projekt prispievajúci k HP 
RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Tabuľka potvrdzuje už vyššie uvedené, t.j. 
dominantný trend nevyužívať expertízu a podporu v oblasti rovnosti príležitostí 
(ktorú sme už hlbšie podľa jednotlivých aspektov nečlenili) v prípade týchto 
organizácií, pretože viac ako polovica z nich uvádza, že nijako expertnú 
podporu nevyužila. Viac ako tretina ju využila prinajmenšom v procese prípravy 
projektového zámeru, teda predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(34 %, čiže 32 z 94). Organizácie využívali podporu a expertízu súčasne aj na 
niekoľko ďalších aspektov, avšak vo výrazne nižšej miere ako pri príprave projektu. 
Napr. iba 17 % organizácií uviedlo, že túto formu podpory, resp. expertízy využíva aj 
pri implementácii špecifických aktivít, a 10 % uviedlo, že využíva expertov/expertky 
najmä ako garantov/garantky aktivít, resp. rovnako často ich využívalo aj na 
uľahčenie prístupu k znevýhodneným skupinám. Je nutné dodať, že tieto organizácie 
mohli realizovať aj ďalšie projekty so zameraním na ďalšie aspekty HP RP, a teda nie 
vždy možno vyššie uvedené využívanie expertnej podpory obmedziť iba na aspekty 
zdravotného postihnutia, keďže sme sa pýtali na využívanie podpory v oblasti 
rovnosti príležitostí ako takej (bez ohľadu na každý aspekt osobitne).   
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Tabuľka č. IX. 8 Konkrétne využívanie expertízy a podpory v oblasti rovnosti 
príležitostí (u organizácií prispievajúcich k HP RP z hľadiska ZP) 
Využívanie odbornej podpory ľudí s expertízou v oblasti 
rovnosti príležitostí  

Počet 
organizácií 

% podiel 
(z 94*) 

podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sme nevyužili 53 56 % 
využívame, resp. využili sme ich najmä pri príprave projektového 
zámeru, resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok 32 34 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä priamo pri implementácii 
špecifických aktivít zameraných na rovnosť príležitostí  16 17 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä ako odborných garantov, 
resp. garantky vybraných aktivít zameraných na rovnosť príležitostí 9 10 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä aby nám uľahčili prístup k 
znevýhodneným cieľovým skupinám  9 10 % 

Iné (pozn.: dodávateľsky realizovaný projekt227) 1 1 % 
Otázka: Uveďte, na čo využívate, resp. ste využili v projektoch odbornú podporu ľudí s expertízou v oblasti 
rovnosti príležitostí? 
* Vybrali sme iba 94 organizácií, ktoré uviedli, že realizovali aspoň 1 projekt (alebo viac projektov) prispievajúcich 
k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Organizácie uviedli využitie odbornej podpory vo viacerých 
aspektoch, preto nie je relevantný celkový súčet. Jediná položka, ktorá sa v kombinácii nevyužívala, bola 
samozrejme „podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sme nevyužili“. 
 
 

9.1.4. Vnímanie a využívanie podpory RO/SORO a príručky HP RP pri realizácii 
projektov so zameraním na HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 
 
V rámci vyhodnotenia podpory zo strany RO/SORO pri realizácii projektov so 
zameraním na podporu HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia sme sa pozreli na 
vnímanie inštrukcie k samohodnoteniu príspevku k cieľom HP RP z tohto hľadiska, 
tak ako sa vyskytuje v podpornej dokumentácii – presnejšie v žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, kde je potrebné príspevok k horizontálnej priorite rovnosť 
príležitostí špecifikovať formou samohodnotenia v osobitnej časti.  
Napriek tomu, že táto inštrukcia zvyčajne v unifikovanej podobe žiadosti o NFP 
nebola nijako špecifická s ohľadom na zdravotné postihnutie, až viac ako polovica sa 
vyjadrila, že súhlasí (21 %), resp. skôr súhlasí (33 %) s výrokom, že inštrukcia 
zrozumiteľne objasňovala hľadisko zdravotného postihnutia. Iba 38 % využilo 
možnosť „neviem posúdiť“ a len 8 % nesúhlasilo.   
 
  

                                                 
227 Organizácia doslova uviedla: „Projekt bol spracovaný dodávateľsky, nemáme k tomu relevantné informácie“. 
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Graf č IX. 2 Vnímanie inštrukcie k samohodnoteniu príspevku k HP RP 
z hľadiska ZP v žiadosti o NFP 

 
 
 
Celkovo 58 % organizácií uviedlo, že poznajú Príručku uplatňovania horizontálnej 
priority rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných z EÚ, t.j. 42 % ju 
nepozná, čo je dosť vysoký podiel. Respondentov sme sa pýtali, či podľa nich bolo 
hľadisko zdravotného postihnutia v príručke dostatočne objasnené. Vzhľadom na to, 
že príručka aj toto hľadisko na viacerých miestach špecifikuje228, je prekvapivé, že 
viac ako polovica nevedela túto charakteristiku vôbec posúdiť. 41 % súhlasí, že toto 
hľadisko je v príručke dostatočne objasnené, a naopak iba 6 % nesúhlasí, že by bolo 
dostatočne objasnené.  
 
Graf č IX. 3 Vnímanie príručky pre uplatňovanie HP RP s osobitným zreteľom 
na hľadisko zdravotného postihnutia 

 
                                                 
228 Napr. kapitola 2.2 príručky na s. 25 hovorí o Diskriminácii na základe zdravotného postihnutia, zdroj:  
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Pr%C3%ADru%C4%8Dka-uplat%C5%88ovania-rovnosti-
pr%C3%ADle%C5%BEitost%C3%AD-v-projektoch-spolufinancovan%C3%BDch-v-E%C3%9A.pdf  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Pr%C3%ADru%C4%8Dka-uplat%C5%88ovania-rovnosti-pr%C3%ADle%C5%BEitost%C3%AD-v-projektoch-spolufinancovan%C3%BDch-v-E%C3%9A.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Pr%C3%ADru%C4%8Dka-uplat%C5%88ovania-rovnosti-pr%C3%ADle%C5%BEitost%C3%AD-v-projektoch-spolufinancovan%C3%BDch-v-E%C3%9A.pdf
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9.1.5.  Podpora priorít v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia  
 
Všetky témy prezentované ako možné priority v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia získali podporu nadpolovičnej väčšiny respondentov, inými 
slovami, väčšina respondentov a respondentiek sa vyjadrila, že by si v budúcom 
programovacom období zaslúžili, aby sa im venovala vysoká priorita.  
Najvýraznejšie podporili prioritu „podpora bezbariérového prístupu do verejných 
inštitúcií a na verejných priestranstvách“ (85 %) a prioritu „podpora bezbariérového 
prístupu k službám vzdelávania a zamestnanosti“ (81 %). Viac ako dve tretiny 
podporili aj prioritu „podpora bezbariérového prístupu k službám v súkromnom 
sektore“ (71 %) a „podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím“ (71 %). 
Najmenej výraznú, no i tak nadpolovičnú podporu získala priorita „podpora služieb 
pre obete a prevencia násilia páchaného na osobách zo zdravotným postihnutím“ (61 
%).   
 
Graf č IX. 4 Priority v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia 

 
 
Respondentov a respondentiek sme sa tiež spýtali, aké ďalšie témy by si podľa nich 
zaslúžili osobitnú pozornosť v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia. Väčšina respondentov (223) neuviedla ďalšie návrhy. Časť z nich sa 
k témam nevyjadrila vôbec, resp. nevedela posúdiť, ale objavilo sa aj zopár 
konštatovaní, že témy predložené v dotazníku sú dostatočné. Celkovo 7 % (17) 
predložilo v tejto otázke konkrétnejšie návrhy. Značná časť sa čiastočne prekrývala 
s navrhovanými prioritami, patrili medzi ne tieto návrhy:  
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• Postačovalo by, keby sa uplatňovali v súčasnosti platné zákony a vyhlášky... 
• Posilnenie integrácie ľudí so zdravotným postihnutím 
• Bezbariérová štátna a verejná správa 
• Dostupnosť bežných informácií pre ľudí so zrakovým postihnutím. 
• Možnosti rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie osôb so zdravotným 

postihnutím 
• Podstatne vyššia podpora na stredné vzdelávanie a vytváranie chránených 

dielní a chráneného bývania pre osoby so zdravotným postihnutím 
• Podpora služieb pre obete a prevencia násilia páchaného na osobách so 

zdravotným postihnutím 
• Podpora vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím 
• Zjednodušenie prístupu k ZP 

 
Objavili sa však aj návrhy, ktoré kládli dôraz na komplexnejší prístup a podporu, resp. 
špecifické priority nad rámec priorít, ktoré boli ponúknuté: 

• Eliminácia nerovného odmeňovania osôb so zdravotným postihnutím 
• Komplexná sociálna inklúzia, nielen čo sa týka tej školskej, ale hlavne 

komunitná sociálna inklúzia, kvalita sociálnej rehabilitácie, témy, ktoré súvisia 
so sociálnou segregáciou zdravotne znevýhodnených 

• Kvalitnejšia sociálna sieť a inštitúcie pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc a 
štátne inštitúcie im nemôžu v rámci súčasných kompetencií pomôcť. 

• Podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre zdravotne postihnutých, 
spolupráca s organizáciami, ktoré zastupujú záujmy zdravotne postihnutých 

• Posilňovanie medziľudských vzťahov a empatie namiesto technických riešení 
• Zosúladenie požiadavky odbornosti s požiadavkou rovnosti pre osoby so 

zdravotným postihnutím, zohľadňovanie fyzických a mentálnych odlišností bez 
považovania za diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím 

 
V jednom konkrétnom odporúčaní kládli dôraz skôr na posilnenie udržateľnosti pri 
plánovaní, resp. programovaní štrukturálnej pomoci v tejto téme: “Osobitnú 
pozornosť si vyžadujú najmä plánované opatrenia na dosiahnutie cieľov. Aby boli 
projekty smerujúce k dosiahnutiu jednotlivých priorít najmä udržateľné (napr. model 
chránených pracovísk ukázal na potrebu inej podpory ako časovo obmedzenej 
finančnej dotácie).” 
 

9.2.  Implementácia projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku  
 
Analýza ukázala, že podpora rovnosti príležitostí z hľadiska veku pre väčšinu (52 %) 
organizácií nie je témou, ktorej by sa vo svojich projektoch venovali, a pre 
organizácie, ktoré k tomuto hľadisku prispievali, to vo väčšine prípadov vek 
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nepredstavoval výlučné tematické hľadisko rovnosti príležitostí, ktorému by sa 
primárne venovali.  
 
V prípade podpory rovnosti príležitostí z hľadiska veku sa necelá polovica 
organizácií (48 %) vyjadrila, že realizovala projekt so zameraním na RP 
z hľadiska veku, pričom iba takmer pätinu (18 %) predstavovali organizácie, ktoré 
by ho zohľadnili v 3 a viac projektoch.  
 
Tabuľka č. IX. 9 Realizácia projektov s príspevkom HP RP podľa hľadiska 
veku229 
Organizácie, ktoré uviedli projekty realizované na 
podporu HP RP z hľadiska veku:  

hľadisko veku  
počet %  

Organizácie, ktoré nerealizovali takéto projekty  117 52 % 
Organizácie, ktoré realizujú aspoň 1 projekt 106 48 % 
Z toho    

• 1 projekt 41 18 % 
• 2 projekty 24 11 % 
• 3 a viac projektov 41 18 % 

Otázka znela: „Uveďte prosím, koľko z vašich projektov prispelo k jednotlivým hľadiskám horizontálnej priority 
rovnosť príležitostí (HP RP).“  
 
Necelá polovica projektov (108 z 223, resp. 48 %) zároveň prispievala súčasne 
k viacerým hľadiskám. Pri porovnaní organizácií, ktoré uvádzali prispievanie k HP RP 
z hľadiska veku a zároveň organizácií uvádzajúcich projekty zamerané na 
kombináciu viacerých hľadísk sa ukázal značný prienik. Celkovo 63 % organizácií, 
ktoré uviedli projekty zamerané na HP RP z hľadiska veku, zároveň uviedlo projekty 
zameriavajúce sa na kombináciu hľadísk.  
 

9.2.1. Obsahové zameranie projektov s príspevkom k HP RP z hľadiska veku  
 
Pri zameraní sa na kvalitu podpory rovnosti príležitostí z hľadiska veku hlbšia 
analýza poukázala na isté limity, presnejšie podiel organizácií, ktoré by prispievali 
k danej téme konkrétnejšie (napr. podporou konkrétnych cieľov HP RP z hľadiska 
veku alebo zaradením relevantných aktivít na podporu HP RP z hľadiska veku) je 
výrazne nižší ako podiel organizácií, ktoré sa formálne k podpore HP RP z hľadiska 
veku prihlásili.  
 
Napr. z hľadiska prínosu projektov k špecifickým cieľom HP RP s ohľadom na 
vek sa ukázali isté nezrovnalosti. V prípade hľadiska veku uviedlo 48 % organizácií 
aspoň 1 takto zameraný projekt prispievajúci k HP RP, ale ku konkrétnym cieľom so 
                                                 
229 Pre porovnanie, v prípade hľadiska rodovej rovnosti bol pomer opačný, až 57 % organizácií uviedlo, že realizovalo najmenej 
1 projekt, ktorý prispel k hľadisku pohlavie/rod, pričom necelá štvrtina uviedla, že týchto projektov bolo 3 a viac (viac v správe 
„Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania HPRP v kritických oblastiach vykazujúcich najväčší odklon od 
stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na rovnosť mužov a žien (rodovú rovnosť)“).  
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zameraním na seniorov alebo absolventov sa prihlásilo celkovo len 39 % organizácií. 
Je nutné dodať, že časť organizácií sa stotožnila s cieľom zameraným na všeobecnú 
podporu v oblasti antidiskriminácie, kam mohla nepriamo zaradiť aj hľadisko veku. 
Kombináciu oboch cieľov HP RP zameraných na hľadisko veku, t.j. teda súčasne cieľ 
zameraný na podporu seniorov aj cieľ zacielený na absolventov uviedlo iba 11 
organizácií, ostatné organizácie uvádzali iba jeden z daných cieľov, inými slovami 
väčšina organizácií sa zamerala buď na staršie ročníky, alebo naopak na mladšie 
ročníky.   
 
Tabuľka č. IX. 10 Špecifické ciele HP RP z hľadiska veku, ku ktorým organizácie 
projektmi prispievali230 

Organizácie, ktoré uviedli prispievanie k danému cieľu HP RP: počet 
% podiel 
(z 223) 

CIELE so zameraním na hľadisko veku 86231 39 %  
• zlepšenie prístupu k zamestnaniu a vzdelávaniu pre starších 

ľudí (seniorov) 
43 19 % 

• zníženie bariér pre vstup absolventov na trh práce 54 24 % 
Cieľ so zameraním na antidiskrimináciu   

• zlepšenie mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo 
vzťahu k znevýhodneným skupinám 

56 25 % 

Otázka znela: „Uveďte prosím, ku ktorým špecifickým cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitosti prispievali 
vaše projekty ?“ 
 
Ďalšie nezrovnalosti sme objavili pri posudzovaní aktivít na podporu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku. Spomedzi organizácií, ktoré prínos k HP RP uviedli (bez 
ohľadu na hľadisko), necelé dve tretiny (139 z 223) organizácií uviedli vybrané 
aktivity na podporu HP RP z hľadiska veku, čo však predstavuje viac organizácií ako 
tých, ktoré sa prihlásili k podpore HP RP z hľadiska veku a ktorých bolo iba 106.  
 
Urobili sme teda krížové porovnanie a ukázalo sa, že zo 106 organizácií, ktoré 
realizovali aspoň 1 projekt prispievajúci k HP RP uviedlo, iba čosi viac ako polovica 
organizácií uviedla aj konkrétnejšie aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku, t.j. nielen formálny nediskriminujúci prístup (presnejšie 55 organizácií zo 106). 
Prekvapivé však je, že 7 organizácií napriek tomu, že realizovali aspoň 1 projekt s 
prínosom k HP RP z hľadiska veku, neuviedlo žiadne aktivity na podporu tohto 
hľadiska rovnosti príležitostí, dokonca ani formálnu podporu – t.j. nediskriminujúci 
prístup. Na druhej strane, zo 139 organizácií, ktoré nejaké aktivity na podporu 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku uvádzali, celkovo až 40 organizácií (29 %) 
neuviedlo, že by ich projekty prispievali k HP RP z hľadiska veku. Tieto organizácie 
primárne uvádzali formálny prístup (31 zo 40), môžeme teda predpokladať, že išlo 
skôr o pasívnu podporu rovnosti príležitostí z tohto hľadiska a preto, asi neuviedli 
svoje projekty zároveň ako prispievajúce k HP RP z hľadiska veku.  
                                                 
230 Do prehľadu sme zahrnuli iba 223 projektov, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP. 
231 Počet organizácií, ktoré uviedli 1 cieľ alebo kombináciu oboch cieľov HP RP so zameraním na hľadisko veku  
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Tabuľka č. IX. 11 Aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku vs. 
projekty s príspevkom k HP RP z hľadiska veku 232  
Projekty a aktivity realizované na 
podporu HP RP z hľadiska veku 

Celkový 
počet 

organizácii 

Počet projektov prispievajúcich k HP 
RP z hľadiska  veku 

0 projektov 1 a viac projektov 
Aktivity v tejto oblasti nerealizovali 84 77 7 
Uviedli aktivity na podporu HP RP z 
hľadiska veku 139 40 99 

Z toho organizácie, ktoré     
• uviedli iba aktivitu: “rovnaké šance 

na zapojenie sa do aktivít, bez 
ohľadu na vek” 75 31 44 

• uviedli ďalšie aktivity, resp. 
kombinácie aktivít na podporu HP 
RP z hľadiska veku vrátane aktivity 
“rovnaké šance …”  9 9 55 

Otázka: Aké typy aktivít na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku ste zaradili do projektov, ktoré ste 
realizovali z prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013? 
 
Analýza jednotlivých aktivít uvádzaných na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku len potvrdzuje vyššie uvedené, t.j. podpora rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
pre väčšinu organizácii predstavuje najmä pasívnu podporu, teda deklarovanie 
formálneho nediskriminujúceho prístupu bez ohľadu na vek, a to dokonca aj pre 
organizácie, ktoré sa prihlásili k tomu, že realizovali projekty na podporu HP RP z 
hľadiska veku.   
 
Akými aktivitami teda projekty podporili rovnosť príležitostí z hľadiska veku? Ako 
ukazuje nasledovná tabuľka, vo väčšine prípadov organizácie, ktoré aktivity na 
podporu HP RP z hľadiska veku uvádzali, dominoval najmä pasívny prístup 
k problematike – t.j. všeobecný nediskriminujúci prístup. Drvivá väčšina organizácií 
(111) uvádza, že všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do projektu, bez 
ohľadu na vek, pričom väčšina z nich sa obmedzila iba na uvedenie tejto aktivity, t.j. 
iné aktivity v kombinácii s touto neuviedla, Teda viac ako polovica zo všetkých, ktoré 
nejaké aktivity uviedli (75 zo 139) sa obmedzila na pasívnu podporu – formálne 
deklarovaný rovnaký prístup pre všetkých. Spomedzi ostatných, t.j. 64 organizácií, 
ktoré uviedli konkrétnejšie aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku sa 
organizácie najčastejšie prihlásili k špecifickým aktivitám pre mladých ľudí (38 
organizácií, t.j.17 %), a špecifickým aktivitám pre starších ľudí (21 organizácií, 9,4%).  
Ostatné aktivity sa objavili skôr sporadicky. V prípade násilia sa napr. častejšie 
objavila podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na deťoch (5 x) ako 
v prípade násilia páchaného na starších (2 x). Výskum, resp. analýzu nerovného 
postavenia/znevýhodňovania ľudí z hľadiska veku uviedla iba 1 organizácia.  
 

                                                 
232 Do prehľadu sme zahrnuli iba 223 projektov, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP. 
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Tabuľka č. IX. 12 Špecifické aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku233  
Aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
v projektoch realizovaných z prostriedkov  EÚ 
v programovom období 2007-2013 

Počet % podiel 
(z 223) 

Organizácie, ktoré aktivity v tejto oblasti nerealizovali 84 38 % 
Organizácie, ktoré uviedli aktivity na podporu HP RP 
z hľadiska veku   139 62 %   
Z toho:    

• všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do aktivít, bez 
ohľadu na vek 111 49,8 % 

o z nich organizácie, ktoré sa obmedzili iba na aktivitu “všetci ľudia mali 
rovnaké šance na zapojenie sa do aktivít, bez ohľadu na vek” 75 33,6 % 

• realizovali sme špecifické aktivity najmä pre mladých 38 17,0 % 
• realizovali sme špecifické aktivity najmä pre strednú generáciu 8 3,6 % 
• realizovali sme špecifické aktivity najmä pre starších ľudí 21 9,4 % 
• do projektu sme zaradili doplnkové podporné služby pre ľudí 

staršieho veku s cieľom uľahčiť prístup k nejakej hlavnej aktivite 9 4,0 % 
• do projektu sme zaradili doplnkové podporné služby pre 

mladých ľudí alebo deti s cieľom uľahčiť prístup k nejakej 
hlavnej aktivite 10 4,5 % 

• realizovali sme špecifický výskum, resp. analýzu nerovného 
postavenia/znevýhodňovania ľudí z hľadiska veku 1 0,4 % 

• realizovali sme špecifické aktivity na prevenciu, zvyšovanie 
povedomia a/alebo odstraňovanie diskriminácie z hľadiska veku 7 3,1 % 

• realizovali sme špecifické aktivity v oblasti prevencie alebo 
eliminácie násilia páchaného na starších ľuďoch 2 0,9 % 

• realizovali sme špecifické aktivity v oblasti prevencie alebo 
eliminácie násilia páchaného na deťoch 5 2,2 % 

Otázka: Aké typy aktivít na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku ste zaradili do projektov, ktoré ste 
realizovali z prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013? 
 
 

9.2.2. Príklady dobrej praxe spomedzi projektov s príspevkom k HP RP so 
zameraním na hľadisko veku  
 
Spomedzi 223 organizácií, ktoré uviedli projekty s príspevkom k HP RP bližšie 
informácie k príkladom dobrej praxe z hľadiska veku neposkytlo 98 organizácií, resp. 
uviedli, že to nie je v ich prípade relevantné. Najmenej 5 ďalších organizácií poskytlo 
vyjadrenie, ktorý sme vyhodnotili ako príspevok mimo témy, t.j. nevzťahujúci sa 
k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku. Ďalších 24 organizácií sme nemohli 

                                                 
233 Do prehľadu sme zahrnuli iba 223 projektov, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP. 
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adekvátne posúdiť, z hľadiska prínosu k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku, 
nakoľko poskytli len veľmi málo konkrétne informácie234.  
 
Ostalo nám tak 96 organizácií, u ktorých sme mohli vyhodnotiť ponúkané príklady 
prínosu realizovaných projektov k rovnosti príležitostí z hľadiska veku. Z nich sa 
polovica (48 organizácií) obmedzila na deklarovanie formálnej podpory rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku. Inými slovami uviedli rovnaký prístup pre všetkých aj bez 
ohľadu na vek bez ďalších špecifických informácií.235 Keď odpočítame aj tieto 
organizácie, zostane nám iba 48 organizácií, ktoré prispievali k podpore rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku v nejakej konkrétnej forme, inými slovami z celkového 
súboru ostalo nám iba 21 % organizácií, ktorých príklady dobrej praxe možno 
klasifikovať ako konkrétny prínos na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku.236 Patria sem projekty, ktorých prínos spočíval najmä v podpore a pomoci pre 
deti a/alebo mladých ľudí, vrátane absolventov, či absolventiek škôl (18 organizácií, 8 
%), prípadne podpore a pomoci ľuďom vyššieho, resp. seniorského veku (17 
organizácií, 8 %).237 V neposlednom rade 14 organizácií (6 %) explicitne uvádzalo 
inklúziu rôznorodých vekových skupín do svojich projektov.238 Konkrétne príklady 
ponúkame za nižšie uvedeným grafom.  
 
Graf č. IX. 5 Prehľad základných kategórií príkladov dobrej praxe s ohľadom na 
prínos k HP RP z hľadiska veku  

 
                                                 
234 Vybrané príklady formulácií: „možnosť zamestnať sa“ (pre koho?),  „vzdelávacie činnosti“ (pre koho, na aké témy?),  
„Zabezpečili sme rovnosť príležitostí z hľadiska VEKU“ (ako konkrétne?), „rozvoj metakognitívnych stratégii a zručností 
pedagogických zamestnancov“ (na aké témy? Akých zamestnancov?), „ spoločné hry a turistické aktivity s cieľom nadviazať 
vzťahy a kamarátstva“ (s kým? Pre koho?), „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“ 
(kto sú klienti? Aké služby konkrétne?) a pod.   
235 Vybrané príklady z tejto kategórie v plnom znení: „Pacienti a zamestnanci nebudú diskriminovaní podľa zdravotného 
postihnutia“, „Na výskume sa môžu podieľať aj pracovníci so zdravotným postihnutím, pokiaľ sú primerane vzdelaní“, 
„Realizácia projektu, ako aj jeho výsledkov sú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na pohlavie, rod, 
rasu, etnický pôvod, náboženské vyznanie, vieru,  zdravotné postihnutie, vek, či sexuálnu orientáciu“, ale aj „Konkurzy na 
obsadenie pracovných pozícií v rámci riadenia projektu boli uskutočnené podľa princípu rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania.“ 
236 Jedna z týchto organizácií uviedla realizáciu dvoch projektov, pričom jeden bol zameraný na inklúziu rôznorodých vekových 
skupín a druhý na priamu podporu špecifickej vekovej skupiny, v tomto prípade seniorov.  
237 Viď predošlá poznámka 
238 Viď predošlá poznámka  
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V rámci podpory a pomoci pre deti a/alebo mladých ľudí, vrátane absolventov, či 
absolventiek škôl (18 organizácií, 8 %) uvádzali organizácie tieto príklady opakovane:  

• podpora mladých študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 
pri zapájaní sa do vedecko-výskumných projektov, resp. vytváranie príležitostí cielene 
pre mladých vedeckých pracovníkov (5 projektov) 

• podpora absolventov a/alebo mladých nezamestnaných pri vstupe a uplatnení sa na 
trhu práce, zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí napr. získavaním pracovných 
návykov, praktických skúsenosti – prax v reálnych pracovných podmienkach, či 
konkrétne rekvalifikačné kurzy pre absolventov škôl (4 projekty)  

• špeciálne školenia pre mladých (2 projekty), napr. „Kompetencie pre prax je realizácia 
malého projektu, pričom účastníci vzdelávania musia do prípravnej, realizačnej aj 
hodnotiacej fázy zapojiť min. 1 mladého človeka vo veku 15-24 rokov. Vďaka 
aktívnemu zapojeniu do realizácie malého projektu získavajú kompetencie 
(projektové myslenie, finančná gramotnosť, komunikačné zručnosti, atď.) potrebné 
pre vstup na trh práce a aktívne sa podieľajú na rozvoji miestnej komunity. Aktuálne 
kvantitatívne výsledky: V projekte bolo pôvodne plánovaná cieľová skupina 7 128 
účastníkov pre daný ukazovateľ. Keďže ku dnešnému dňu evidujeme, že väčšina 
realizátorov malého projektu zapojí viac ako 1 mladého človeka vo veku 15-24 rokov, 
evidujeme zapojených 12 617 mladých ľudí vo veku 15-24 rokov a to pri momentálnej 
realizácii iba polovice z pôvodne plánovaných 7128 malých projektov. Aktuálne 
kvalitatívne výsledky: Evidujeme mladých ľudí vo veku 15-24 rokov, ktorí na základe 
skúsenosti z KomPraxu začínajú vytvárať vlastné organizácie a projekty na miestnej 
úrovni, hľadajú si sami zdroje, aktívne si nachádzajú možnosti ďalšieho vzdelávania 
(ako národného, tak aj medzinárodného).“ 

• rôzne vzdelávacie aktivity pre deti základných škôl (4 projekty), napr. projektové 
vzdelávanie a prezentácia projektov, alebo „Rozvoj čitateľskej gramotnosti a 
jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými 
prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov. Inovácia metód a prostriedkov 
vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese 
všeobecnovzdelávacích predmetov,“ resp. „pomocou diferencovaného vyučovania 
sme chceli vyrovnať rozdiely medzi vedomostnou úrovňou žiakov na prvom stupni 
ZŠ. Prispôsobenie obsahu, metód a foriem vzdelávania k skupinám žiakov, aby sme 
zvýšili efektívnosť vzdelávania – dosiahnuté výsledky: žiaci sa stali aktívnejšími, 
samostatnejšími a tvorivejšími pri každej činnosti, čo sa odrážalo aj v ich 
emocionálnom a sociálnom vývine. Postupne sa vyrovnali vedomostné rozdiely medzi 
žiakmi v danej triede.“ 

Jednotlivo sa objavili tieto príklady podpory detí a mladých ľudí  
• “projekty boli zamerané na dorastajúcu mládež – stredoškolákov s cieľom zlepšenia 

možností prípravy na budúce uplatnenie sa v systéme vzdelávania” 
• “prvá pracovná príležitosť pre osoby sociálne znevýhodnené, deti z detských 

domovov, ich edukácia v oblasti metodík a procesov vzdelávania autizmom 
postihnutých osôb, školenia a cvičenia, absolvovanie opatrovateľských kurzov”  

• „projekty zamerané na mladých ľudí a deti – akcie za účasti skautského zboru – 
oslavy, športové aktivity, rekonštrukcia detského ihriska“ 
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Pri podpore a pomoci ľuďom vyššieho, resp. seniorského veku (17 organizácií, 8 
%)239 sa opäť viaceré príklady opakovali:   

• rôznorodé vzdelávacie aktivity pre seniorov so zameraním na posilnenie najmä 
komunikačných a sociálnych zručností pre život či aktívne starnutie, prípadne 
v kombinácii s podporou medzigeneračného kontaktu/dialógu (najmenej 7 projektov) 
napr. „na aktivizáciu seniora v spoločnosti a domácnosti – nácviky sebaobsluhy, 
kurzy angličtiny, neformálne učenie, kurzy angličtiny, dosiahli sme aktivizáciu a 
samostatnosť seniora v spoločnosti, ako aj jeho motiváciu a zvýšili sme jeho 
vzdelanie“, iný príklad: „Informačné a komunikačné technológie pre seniorov, kľúčové 
kompetencie pre seniorov, zdravé starnutie, záhradníctvo pre seniorov, zdravotná 
výchova, ľudovoumelecké remeslá. Cieľom projektu je zvýšenie kvality a dostupnosti 
vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok. Výstupom projektu je 
predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej 
úrovne ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie 
sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho 
obdobia svojho života odchodom do dôchodku“, ďalší príklad „Pre našich seniorov 
sme pripravili projekt, v rámci ktorého sme im ponúkli vzdelávanie prostredníctvom 7 
kurzov z rôznych oblastí (zdravoveda, pilates, tvorivé dielne, ekonómia, právo, 
psychológia života a počítače). Zároveň sme pre nich pripravili rôzne kultúrne a 
športové podujatia, výlety a exkurzie, na ktorých sa zúčastnili aj mladí ľudia“. Alebo 
“[Projekt] Neformálne vzdelávanie pre aktívnych seniorov z okresu Svidník" [vytvoril] 
podmienky pre doplnenie si vedomosti z ovládania PC, fyzických aktivít, zdravého 
spôsobu života, kultúry, jazykových znalosti, sebaobrany a peňažných elektronických 
služieb pre občanov nad 50 rokov veku“ 

• podpora a posilňovanie zručnosti u ľudí vo vyššom/ staršom veku so zameraním na 
uplatnenie sa na trhu práce (5 projektov), napr. „naše aktivity boli zamerané na 
vzdelávanie ľudí vo vyššom veku, aby sa rýchlejšie etablovali na trhu práce, aby si 
vedeli napísať životopis motivačný list a boli komunikačne zdatní, keď idú na 
výberové konanie ohľadne práce alebo pohovor ohľadne práce. Naučili sa prácu s 
PC, internetom a tak mali väčšie šance sa uplatniť na trhu práce“, alebo 
„zamestnanosť ľudí vo vyššom veku v projekte separácie odpadov (3 ľudia) a 
vzdelávanie ľudí nad 50 rokov – príspevok k zlepšeniu šancí zamestnanosti“ 

• zlepšovanie sociálnych služieb a pomoci pre seniorov (3 projekty) napr. „Riešenie 
sociálnej pomoci starším ľudom“ alebo rekonštrukcia a/alebo zlepšovanie podmienok 
a rozšírenie služieb v zariadeniach pre seniorov  

• podpora zameraná na širšiu verejnosť (2 projekty): napr. „vzdelávanie a výchovu k 
tolerancii seniorov v spoločnosti“ či „Zviditeľnenie aktivít starších pre širšiu verejnosť“ 

 
V neposlednom rade 14 organizácií (6 %) explicitne uvádzalo inklúziu rôznorodých 
vekových skupín do svojich projektov, či už išlo o ich zapojenie do cieľových skupín, 
alebo priamo zapojenie do projektu poskytnutím pracovnej príležitosti:  

• zapojenie ľudí rôzneho veku priamo do projektu, napr. ich zamestnaním, či ich 
zaradením do cieľovej skupiny uvádzaním konkrétnych príkladov (7 projektov), napr. 
„V rámci projektu bola zamestnaná pani nad 50 rokov, ktorá bola dlhodobo evidovaná 

                                                 
239 Viď predošlá poznámka 
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na ÚPSVaR, vykonávala administratívne činnosti na obecnom úrade, čím prispela k 
plneniu úloh obce. Ďalej bola v rámci projektu zamestnaná pani do 30 rokov, 
evidovaná na úrade práce. Na obecnom úrade bola zamestnaná v administratíve na 
ekonomickom oddelení, kde jej bola pridelená agenda evidencie majetku a mzdová 
agenda. Zabezpečuje plnenie úloh obce.“ či „zapojenie starších aj mladších 
zamestnancov, tvorba pedagogickej dokumentácie, vzdelávanie IKT“, alebo 
„zvýšenie počtu zamestnancov, osobitne v kategórii znevýhodnených na trhu práce –  
mladších ako 29 rokov, resp. starších ako 50 rokov“ alebo „Realizáciou projektu sa 
zabezpečili oddychové miesta často využívané rodinami s deťmi, žiakmi, ako aj 
dôchodcami. Výsledkom je maximálna spokojnosť všetkých občanov – mladých aj 
starých,“  alebo „do projektu sme zapojili muža-učiteľa, ktorý mal rok po adaptačnom 
vzdelávaní, ale aj muža, ktorý mal odpracovaných 37 rokov a bol učiteľom s druhou 
atestáciou. Ten istý cieľ bol u učiteliek.“ 

• zapojenie ako mladých (napr. do 24 rokov), tak aj starších ľudí (nad 50-55 rokov) do 
vzdelávania, resp. podpory pri zvyšovaní si kompetencií a zručností pre uplatnenie sa 
na trhu práce (3 projekty)  

• zapojenie ako mladých (menej skúsených), tak aj starších výskumných pracovníkov 
(so skúsenosťami) do jedného tímu, resp. spolupráce na výskumných úlohách (2 
projekty), napr. „V ... projekte, ktorý je zameraný na výskum-vývoj bol riešiteľský tím 
navrhovaný s prihliadnutím na odborné špecializácie a silné stránky jednotlivých 
pracovníkov. Zároveň sa prihliadalo aj na zloženie z hľadiska odovzdávania 
skúseností starších pracovníkov mladým zamestnancom tak, aby sa vzájomne 
dopĺňali praktické skúsenosti a zručnosti ovládania nových technologických 
nástrojov,“ alebo „do riešenia projektu boli cielene zapojení mladí výskumní 
pracovníci do 35 rokov a zároveň pri riešení projektu boli využívané odborné 
skúsenosti staršej generácie výskumných pracovníkov. Výsledkom bola efektívna 
spolupráca staršej generácie výskumných pracovníkov so študentmi vysokých škôl a 
doktorandmi pri vypracovávaní diplomových a dizertačných prác.“ 

• Terénna sociálna práca pre rôzne znevýhodnené skupiny (2 projekty), ktoré zahŕňali 
okrem iných aj kategórie ako „starí a osamelí ľudia (cca 1500) [a] deti vracajúce sa z 
detských domovov (3),“ alebo „výber cieľovej skupiny v rámci projektov bol 
realizovaný vo všetkých vekových kategóriách – malé deti, dorast, stredný vek 
a seniori a rôzne vekové rozpätie bolo aj pri výbere sociálnych pracovníkov – 24, 38, 
54“  

 

9.2.3. Využívanie odborných kapacít v téme rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
pri realizácii projektov s príspevkom k HP RP 
 
Ako už bolo uvedené v časti venovanej hľadisku zdravotného postihnutia, zisťovali 
sme, či interné odborné kapacity organizácií pracujú okrem iného aj s témou rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku, miesto úrovne expertízy sme sa teda obmedzili na to, či 
majú odborné ľudské zdroje (expertky, expertov) v organizácii, ktoré by mali 
skúsenosti s touto témou. Inak povedané, nestotožňujeme odborníkov, resp. 
odborníčky, ktorí pracujú s touto témou s expertmi, resp. expertkami na danú tému. 
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No i tak sú výsledky rovnako zarážajúce, ako v prípade ostatných skúmaných 
aspektov rovnosti príležitostí (rodu či zdravotného postihnutia).  
 
Z 223 organizácií, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP, iba 45 
% uviedlo, že ich experti, resp. expertky pracujú s témou rovnosti príležitostí ako 
takou, avšak v prípade hľadiska rovnosti príležitostí z hľadiska veku, iba 32 % 
organizácií uviedlo, že ich odborný personál s touto témou pracuje. Spomedzi nich 
prevažujú organizácie, ktoré majú jedného človeka, resp. maximálne 2 ľudí 
pracujúcich s touto témou (18 %). Iba 32 organizácií (14,3 %) disponuje 3 a viac 
odborníkmi, resp. odborníčkami s touto skúsenosťou.  
 
Tabuľka č. IX. 13 Prehľad počtu expertov a expertiek pracujúcich s témou 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku:  
Koľko expertov a expertiek vo vašej organizácii pracuje s témou 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku Počet % 
Nemajú expertov/expertky pracujúcich s touto témou.  151 67,7 % 
1 expert/expertka 23 10,3 % 
2 experti/expertky pracujúci s touto témou 17 7,6 % 
3 experti/expertky pracujúci s touto témou 9 4,0 % 
4 experti/expertky pracujúci s touto témou 3 1,3 % 
5 experti/expertky pracujúci s touto témou 3 1,3 % 
6 experti/expertky pracujúci s touto témou 4 1,8 % 
7 experti/expertky pracujúci s touto témou 1 0,4 % 
8-9 expertov/expertiek pracujúci s touto témou 0 0 % 
Od 10 do 19 expertov/expertiek pracujúci s touto témou 8 3,6 % 
20  a viac expertov/expertiek pracujúci s touto témou 4 1,8 % 
Spolu  223 223 

Otázka: „Koľko expertov a expertiek vo vašej organizácii pracuje s témou rovnosti príležitostí z hľadiska veku?“ 
 
Vo väčšine týchto organizácií (42 organizácií zo 72), kde odborníci a odborníčky 
pracujú s témou rovnosti príležitostí z hľadiska veku, ženy – odborníčky tvoria 
najmenej 80 %-ný podiel a viac, pričom v 37 organizáciách, čiže viac ako v polovici 
z nich, pracujú s touto témou výlučne iba ženy, t.j. ich podiel bol 100 %, a to aj 
v prípade, ak v organizácii s témou pracovalo viac ľudí (najviac 10).   
 
Keď sme porovnali počet organizácií, ktoré uviedli, že ich projekty prispievajú k HP 
RP z hľadiska veku (107) s tým, či má organizácia expertky, či expertov pracujúcich 
s témou RP z hľadiska veku (72), ukázalo sa, že necelé dve tretiny z organizácií, 
ktoré nemajú expertov a expertky s touto skúsenosťou, ani projekty v tejto téme 
nerealizovali, čo by bolo v poriadku. Zároveň to však znamená, že 52 organizácií 
uviedlo, že realizovali 1 a viac projektov s príspevkom k HP RP z hľadiska veku 
(zdôraznené v nasledovnej tabuľke) ale experti, resp. expertky s touto témou v ich 
organizácii nepracujú. Inými slovami, takmer 45 % z organizácií, ktoré takéto projekty 
realizovalo, uviedlo, že ľudia v ich organizácii s touto témou nepracujú.  
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Tabuľka č. IX. 14 Porovnanie počtu projektov s prítomnosťou expertov 
a expertiek pracujúcich s témou RP z hľadiska veku v organizáciách:  
Počet projektov, ktoré organizácia 
realizovala s príspevkom k HP RP 
z hľadiska veku 

Má organizácia expertov, expertky, ktoré by 
pracovali s témou RP z hľadiska veku ? Spolu 

Áno Nie 
0 projektov 18 99 117 
1 projekt 21 20 41 
2 projekty 11 13 24 
3 a viac projektov 22 19 41 

spolu 72 151 223 
 
Absencia vnútorných kapacít samozrejme neznamená, že organizácie nemôžu využiť 
aj externé kapacity. Preskúmali sme teda, či a o aký druh expertízy sa organizácie 
v témach rovnosti príležitostí opierajú (napr. či prípadný nedostatok interných kapacít 
kompenzujú externou kapacitou), pričom sme tieto údaje porovnali  s tým, či 
organizácie realizovali aspoň 1 projekt prispievajúci k podpore HP RP z hľadiska 
veku. Menej ako polovica organizácií (104 z 223) nevyužíva pri realizácii projektov 
expertízu v oblasti rovnosti príležitostí, ani internú, ani externú. Približne jedna zo 
štyroch organizácií využíva internú expertízu (24 %) prípadne ju kombinuje 
s externou (3 %). Pätina organizácií využíva iba externé kapacity (14 %), resp. inú 
podporu (6 %), pričom príklady inej podpory zahrňovali v podstate externú podporu 
(napr. podporu zo strany SORO/RO, využitie príručky pre HP RP či externé 
dodávateľské spracovanie projektu).  
 
Tabuľka č. IX. 15 Porovnanie formy využívanej expertízy a počtu projektov 
prispievajúcich k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia v organizáciách:  

Aký druh expertízy organizácie využili?  
Celkovo  

Projekty prispievajúce k HP 
RP z hľadiska VEKU 

Počet % podiel 0 projektov Aspoň 1 projekt 
odbornú podporu a expertízu sme pri 
projektoch na podporu rovnosti príležitostí 
nevyužili  104 47 % 62 42 
odbornú podporu a expertízu sme pri 
projektoch na podporu rovnosti príležitostí 
sme využili len okrajovo 15 7 % 7 8 
využili sme/využívame najmä interné 
kapacity 53 24 % 21 32 
využili sme/využívame  interné aj externé 
kapacity 6 3 % 2 4 
využili sme/využívame najmä externé 
kapacity 31 14 % 18 13 
využili sme/využívame inú podporu 14 6 % 7 7 

Spolu 223 100 % 117 106 
Otázka: Uveďte prosím, o akú formu odbornej podpory a expertízy ste sa opierali pri realizácii projektov s 
príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí (RP)? 
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Tabuľka naviac jasne ukazuje, že až 42 organizácií, ktoré nevyužívajú žiadnu formu 
odbornej podpory a expertízy v oblasti rovnosti príležitostí ako takej, t.j. ani internú, 
ani externú, zároveň uviedlo, že realizovali najmenej 1 projekt s príspevkom k 
horizontálnej priorite rovnosť príležitostí z hľadiska veku. Je teda otázne, ako formou 
bola zabezpečená kvalita podpory HP RP z tohto hľadiska, ak žiadnu expertízu či 
formu podpory v téme rovnosti príležitostí nevyužívajú. S ohľadom na to nie je 
prekvapením skoršie zistenie, že sa mnohé organizácie obmedzovali najmä na 
pasívnu podporu HP RP z hľadiska veku, t.j. formálne deklarovaný rovnaký, resp. 
rovný prístup pre všetky vekové kategórie, resp. bez ohľadu na vek (napr. že väčšina 
organizácií, ktoré uviedli aktivity na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku, sa 
obmedzila iba na formálne deklarovaný rovnaký, resp. nediskriminujúci prístup pre 
všetkých, čiže 75 zo 139, t.j. 54 %).  
 
V ďalšom porovnaní sme si vybrali iba organizácie, ktoré realizovali aspoň jeden 
projekt prispievajúci k HP RP z hľadiska veku, t.j. 106 organizácií. Tabuľka nižšie 
skúma, na čo organizácie využívali expertnú podporu, potvrdzuje vyššie uvedené 
zistenia, t.j. väčšina organizácií vôbec nevyužíva expertízu a podporu v oblasti 
rovnosti príležitostí. Presnejšie, viac ako polovica organizácií, ktorých projekty 
prispievali k HP RP z hľadiska veku, uviedla, že expertnú pomoc či podporu v téme 
rovnosti príležitosti nijako nevyužili. Tie organizácie, ktoré expertnú podporu na niečo 
využili, uviedli, že ju využili najmä v procese prípravy projektového zámeru, teda 
počas predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (39 %, čiže 41 zo 106). 
Niektoré organizácie využívali podporu a expertízu aj na niekoľko ďalších aspektov, 
avšak vo výrazne nižšej miere ako pri príprave projektu. Napr. iba 15 % organizácií 
uviedlo, že expertízu v téme rovnosti príležitostí využíva aj pri implementácii 
špecifických aktivít, a 12 % uviedlo, že odbornú pomoc využíva najmä ako 
garantov/garantky aktivít. Iba 9 % uviedlo, že odbornú pomoc využívali aj na 
uľahčenie prístupu k znevýhodneným skupinám. Je nutné dodať, že časť týchto 
organizácií mohla realizovať aj ďalšie projekty so zameraním na ďalšie aspekty HP 
RP, a teda nie vždy možno vyššie uvedené využívanie expertnej podpory obmedziť 
iba na aspekty veku, keďže sme sa pýtali na využívanie podpory v oblasti rovnosti 
príležitostí ako takej (bez ohľadu na každý aspekt osobitne).   
 
Tabuľka č. IX. 16 Konkrétne využívanie expertízy a podpory v oblasti rovnosti 
príležitostí (u organizácií prispievajúcich k HP RP z hľadiska veku) 
Využívanie odbornej podpory ľudí s expertízou v oblasti 
rovnosti príležitostí  

Počet 
organizácií 

% podiel 
(z 106*) 

podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sme nevyužili 55 52 % 
využívame, resp. využili sme ich najmä pri príprave projektového 
zámeru, resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok 41 39 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä priamo pri implementácii 
špecifických aktivít zameraných na rovnosť príležitostí  16 15 % 

využívame, resp. využili sme ich najmä ako odborných garantov, 13 12 % 
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resp. garantky vybraných aktivít zameraných na rovnosť príležitostí 
využívame, resp. využili sme ich najmä, aby nám uľahčili prístup k 
znevýhodneným cieľovým skupinám  10 9 % 

Otázka: Uveďte, na čo využívate, resp. ste využili v projektoch odbornú podporu ľudí s expertízou v oblasti 
rovnosti príležitostí? 
* Vybrali sme iba 106 organizácií, ktoré uviedli, že realizovali aspoň 1 projekt (alebo viac projektov) 
prispievajúcich k HP RP z hľadiska veku. Organizácie uviedli využitie odbornej podpory vo viacerých aspektoch, 
preto nie je relevantný celkový súčet. Celkovo 88 organizácií uviedlo iba jednu formu využitia odbornej podpory 
(medzi patrí aj 55 organizácií, ktoré uviedli, že „podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí sme 
nevyužili“), t.j. iba 18 organizácií uviedlo kombinácii viacerých spôsobov pre využitie odbornej pomoci a podpory 
v téme rovnosti príležitostí.  
 

9.2.4. Vnímanie a využívanie podpory RO/SORO a príručky HP RP pri realizácii 
projektov so zameraním na HP RP z hľadiska veku   
 
Pri hodnotení podpory zo strany RO/SORO pri realizácii projektov sme sa najprv 
zamerali na vnímanie inštrukcie k samohodnoteniu príspevku k HP RP, ktorý sa 
nachádza v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kde sa príspevok k HP RP 
špecifikuje v príslušnej časti pre všetky horizontálne priority. Inštrukcia je zvyčajne 
formulovaná v unifikovanej podobe žiadosti o NFP a špecifická s ohľadom na vek. 
Napriek tomu viac ako polovica súhlasila s tým, že inštrukcia zrozumiteľne 
objasňovala hľadisko veku, presnejšie 21 % sa vyjadrilo, že súhlasí a 33 % skôr 
súhlasí s výrokom. Až 38 % sa nevedelo vyjadriť. Na druhej strane iba zlomok sa 
vyjadril, že skôr nesúhlasí o (6 %) a nesúhlasí (2 %).    
 
Graf č. IX. 6 Vnímanie inštrukcie k samohodnoteniu príspevku k HP RP 
v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z hľadiska veku 

 
 
Ako bolo uvedené pri hľadisku zdravotného postihnutia, až 42 % organizácií uviedlo, 
že nepoznajú Príručku uplatňovania horizontálnej priority rovnosti príležitostí v 
projektoch spolufinancovaných z EÚ, t.j. príručku pozná čosi viac ako polovica 
respondentov. Medzi iným sme sa pýtali, či príručka podľa nich dostatočne objasnila 
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rovnosť príležitostí z hľadiska veku. Prekvapujúco, viac ako polovica nevedela túto 
charakteristiku vôbec posúdiť (51 %). Kladne sa vyjadrila necelá polovica: 44 % 
súhlasí, resp. skôr súhlasí, že toto hľadisko je v príručke dostatočne objasnené, 
a naopak iba 5 % nesúhlasí, resp. skôr nesúhlasí, že by bolo dostatočne objasnené.  
 
Graf č. IX. 7 Vnímanie príručky pre uplatňovanie HP RP z hľadiska veku  

 
 

9.2.5. Podpora priorít v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska veku  
 
Témy, ktoré sme respondentkám a respondentom ponúkli v oblasti rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku, získali podporu nadpolovičnej väčšiny, pričom až na dva 
výroky, bola táto podpora veľmi výrazná. Presnejšie od 54 % do 78 % respondentov 
a respondentiek sa vyjadrilo, že jednotlivé témy by si zaslúžili, aby sa im venovala 
vysoká priorita v novom programovom období. Najvýraznejšiu podporu (78 %) 
získala priorita “podpora služieb starostlivosti o starších ľudí odkázaných na pomoc 
druhých.” Traja zo štyroch (75-76 %) podporili aj priority “prevencia diskriminácie na 
trhu práce z hľadiska veku”, “podpora vstupu absolventiek a absolventov na trh 
práce”, “podpora zariadení pre deti predškolského veku (škôlky a jasle),” a “podpora 
voľnočasových aktivít pre deti a mládež.” Vysokú podporu si získali aj priority 
“podpora účasti starších ľudí (45+) na trhu práce” (73 %), “podpora služieb pre obete 
a prevencia násilia páchaného na deťoch” (71 %). Menej výraznú, no i tak značnú 
podporu získala priorita “podpora služieb pre obete a prevencia násilia páchaného na 
starších ľuďoch” (65 %) a “podpora voľnočasových a spoločenských centier pre 
starších ľudí” (54 %). Je otázne, či nižšia podpora poslednej priority odzrkadľuje 
presvedčenie, že nie je rovnako dôležitá ako ostatné, alebo či to respondenti vnímajú 
tak, že takýchto centier je dostatok. Centrá pre staršiu generáciu pritom môžu 
zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore aktívneho starnutia a inklúzie starších ročníkov 
do spoločenského života.  
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Graf č. IX. 8 Priority v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska veku 

 
 
Respondentky a respondenti mali možnosť doplniť ďalšie témy, ktoré by si podľa nich 
zaslúžili osobitnú pozornosť v oblasti rovnosti príležitostí z hľadiska veku. Väčšinou 
organizácie (232) nenavrhli ďalšie prioritné témy, pričom časť sa k témam nevyjadrila 
vôbec, resp. nevedela posúdiť a trikrát sa objavilo vyjadrenie v zmysle, že témy 
predložené v dotazníku sú dostatočné.  
 
Celkovo iba 10 organizácií špecifikovalo doplňujúce návrhy. V jednom prípade 
zdôraznili potrebu zabezpečiť dostatok financií na navrhované témy: “Zvýšiť položky 
štátneho rozpočtu pre hore uvedené aktivity.“ V ďalšom prípade organizácia 
špecifikovala, prečo kladie dôraz na dve z navrhovaných tém:  

• Podpora voľnočasových a spoločenských centier pre starších ľudí + podpora 
voľnočasových aktivít pre deti a mládež: Tieto priority vnímame ako kľúčové s 
ohľadom na aktuálne výsledky NP KomPrax a NP PRAKTIK, ktoré ukazujú na 
skutočnosť, že pri čo i len malej miestnej podpore je stále v spoločnosti veľký 
potenciál pozitívne ovplyvňovať komunitu a teda nielen tráviť voľný čas, ale 
participovať na živote miest a obcí a svojpomocne skvalitňovať život v nich. Súčasne 
je táto potreba veľmi dôležitá pri riešení problému vidieckych a ťažko dopravne 
dostupných oblastí, kde práve aktivizácia miestnej komunity sa ukazuje ako cesta pre 
rozvoj jednotlivých oblastí a rozvoj kompetencií ľudí tam žijúcich. Preto k danej 
priorite odporúčame súčasne pripojiť potrebu nielen vytvárať priestor pre voľnočasové 
aktivity, ale aktivity neformálneho vzdelávania a cielenú prácu s mladými ľuďmi 
zameranú na rozvoj ich kompetencií a zručností. 

 
Inovatívny prístup v prepájaní centier pre deti a pre starších navrhla jedna 
organizácie: “vytvorenie centra (GEPE) geriatria-pediatria, prepojenie domov dôchodcov so 
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škôlkami – starší ľudia majú viac trpezlivosti, naučili by deti toho viac ako učiteľky v 
materských školách a deti by boli šťastné, že sa im venujú dospeláci a naopak, starší ľudia 
by mali pocit potrebnosti a mali by chuť do života.“ 
 
Ďalšia organizácia kládla dôraz na potreby mladých ľudí s deťmi: “podporovať najmä 
mladých ľudí a rodiny s deťmi, v ktorých rodičia chcú pracovať a umožniť svojim deťom 
rozvoj nie len v oblasti vzdelávania, ale aj v rámci záujmovej činnosti.“ 
 
V dvoch prípadoch navrhovali organizácie konkrétne vzdelávacie aktivity:  

• vzdelávanie vyšších vekových kategórií v oblasti IT, jazykových zručností 
• počítačové kurzy 

V dvoch prípadoch organizácie riešili otázku neoprávnenej vekovej diskriminácie 
kladúc miesto toho dôraz na posudzovanie odbornosti. 

• „zosúladenie požiadavky odbornosti s požiadavkou rovnosti pre osoby s vekovým 
znevýhodnením, zohľadňovanie fyzických a mentálnych odlišností bez považovania 
za diskrimináciu osôb s vekovým znevýhodnením“ 

• „mala by sa brať do úvahy odbornosť a nie vek“ 
 
Nakoniec jedna organizácia navrhla viac tém, zahŕňajúc aj problémy chudoby: otázky, 
ktoré sa týkajú nízkopríjmových rodín, chudoby, príjmovej segregácie, nie dobrého 
postavenia niektorých skupín (prevažne skupín nad +45 rokov na trhu práce) a možnosti ich 
pomoci. 
 
 
 
  



            Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  
                                                        horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
  

270 
 

X.  Hodnotiace otázky, kľúčové zistenia, závery a odporúčania 
 
 

10.1. Téma 1: Zhodnotenie výsledkov implementácie cieľov a špecifických 
cieľov HP RP zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu 
veku z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov a kvality realizovaných 
projektov 
 

10.1.1.  Napĺňanie cieľov HP RP zameraných na zdravotné postihnutie a vek  
 
Hodnotiace otázky:  
 
Aké sú výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na zdravotné postihnutie 
a diskrimináciu z dôvodu veku v operačných programoch?  
 
Sú tieto ciele dosiahnuteľné?  
Sú dosiahnuté výsledky relevantné? 

 
Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  
Výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na zdravotné postihnutie možno 
hodnotiť čiastočne pozitívne.  
 
ZISTENIE Č. 1) Výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na zdravotné 
postihnutie možno hodnotiť čiastočne pozitívne. Ciele v tejto oblasti 
naznačené prostredníctvom trendov a merateľných ukazovateľov kontextu sa 
javia ako dosiahnuteľné aj vďaka vplyvu štrukturálnych fondov. Z hľadiska 
relevancie výsledkov je otázne, či sú opatrenia pre zdravotné postihnutie 
naozaj používané na ich reálnu integráciu do spoločnosti prostredníctvom 
vyrovnávacích opatrení a nielen napĺňaním zákonných podmienok.  
 
Objasnenie: 
Opatrenia pre zdravotne postihnuté osoby boli vo väčšej miere použité na ich 
zlepšenie zamestnateľnosti a podmienok zamestnania, v menšej miere na zlepšenie 
rovnosti príležitostí v oblasti vzdelávania. Dá sa povedať, že v porovnaní s rokom 
2006 miera zamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí vzrástla, čím bol naplnený 
pozitívny trend ukazovateľa. V porovnaní s rokom 2006 miera nezamestnanosti 
zdravotne postihnutých ľudí mierne klesla, čo je pozitívny trend. Zapojenie ľudí so 
zdravotným postihnutím do opatrení aktívnych politík trhu práce bolo výrazne 
realizované prostredníctvom štrukturálnych fondov (v rámci OP ZaSI). Niektoré 
opatrenia sú využívané vo väčšej miere, ako napr. podpora chránených dielní a 
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niektoré v menšej, ako napr. príspevky pre zamestnávateľov na zamestnávanie osôb 
so zdravotným postihnutím. To vzbudzuje najmä otázky, či zdravotné postihnutí ľudia 
nie sú skôr segregovaní v chránených dielňach, ako integrovaní do bežného 
pracovného prostredia. Na základe dosiahnutých výsledkov sa najviac 
pravdepodobne zlepšila dostupnosť k vzdelávacej, sociálnej infraštruktúre a potom 
v dopravnej infraštruktúre. V oblasti elektronických služieb bola prístupnosť 
informačných služieb realizovaná v nižšej miere. Otázkou však je, či vo väčšine 
prípadov nejde len o naplnenie základných podmienok bez vyrovnávacích opatrení, 
ktoré by išli nad rámec zákonov. Takisto chýbajú pravidelné výskumy bezbariérovosti 
a dostupnosti infraštruktúry vo verejnej správe a ich vyhodnocovanie. Oproti roku 
2006 podiel integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením do formálneho 
vzdelávania narástol o 12 %, čo predstavuje pozitívny trend v napĺňaní cieľa.  

Zdôvodnenie:  
Z analýzy kontextových ukazovateľov: 
V roku 2013 bolo podľa údajov Štatistického úradu SR na Slovensku 37 778 zamestnancov so zdravotným 
postihnutím, t. j. 3,0 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov v SR. Podľa údajov Eurostatu 
miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím s ťažkosťami v základných aktivitách vo veku 15-64 bola 
v roku 2011 31,9 %. V porovnaní s priemerom EÚ bola nižšia o viac ako 16 % (EÚ priemer 47,3 %). 
Podľa údajov Eurostatu miera nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím s ťažkosťami v základných 
aktivitách vo veku 15-64 bola na Slovensku v roku 2011 na úrovni 19 %. Miera nezamestnanosti osôb 
s obmedzeniami v práci kvôli zdravotným ťažkostiam a ťažkostiam v základných aktivitách bola 21,6 %. Priemer 
EÚ bol 17,4 % a v ČR bola miera nezamestnanosti tejto skupiny 21 %. 
Na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím sa najčastejšie využívajú štátne dotácie na zriadenie 
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo na ich prevádzku (v roku 2007 bolo podporených 862 
pracovných miest, v roku 2013 to bolo až 1710), na podporu v pozícii samozamestnávateľov (v roku 2007 
podporených 389 SZČO, v roku 2013 296), na podporu pre zamestnávateľov, ktorí žiadajú o príspevok na 
udržanie ich zamestnancov so zdravotným postihnutím v zamestnaní a od roku 2010 aj využívanie systému ich 
prípravy na pracovné uplatnenie.  
Relatívne aktuálny prieskum v tejto oblasti v roku 2013 robila Verejná ochrankyňa práv, kde sa zistilo, že z 
celkového počtu 46 inštitúcií verejnej správy má bezbariérový prístup do budovy 78 % inštitúcií, vnútri v budove 
malo zabezpečený bezbariérový prístup len 50 % inštitúcií, pričom v 22 % inštitúciách sa nenachádzalo ani jedno 
sociálne zariadenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bezbariérovosť a dostupnosť 
verejnej infraštruktúry bola výrazne podporovaná v rámci štrukturálnych fondov. Čo sa týka individuálnej 
integrácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v roku 2013 ich podľa školských 
štatistických ročeniek bolo vo všetkých typoch škôl (nie špeciálnych) 30 802, z toho 32,2 % dievčat. Oproti roku 
2006 ich počet narástol dvojnásobne. Celkový počet žiakov a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (aj špeciálne školy a triedy, aj individuálna integrácia) bol v roku 2013 66 787 osôb, podiel 
integrovaných predstavoval 46,11 %. 

Z analýzy OP:  
V rámci NSRR (OP ZaSI, OP V, teda OP ESF) sa zúčastnilo podľa informácií z formulárov o účastníkoch 
projektov do konca roku 2013 celkovo 107 038 zdravotne postihnutých osôb (7 % na celkovom počte), z toho 50 
% žien. Na základe merateľného ukazovateľa HP RP „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených 
projektov – zdravotne postihnuté osoby“ bolo v projektoch s príspevkom k HP RP, tam kde boli vyrovnávacie 
opatrenia, zapojených  27 204  zdravotne postihnutých osôb (2,1 % na celkovom počte). K 31.12.2013 bolo na 
úrovni NSRR vytvorených v rámci projektov 2297 opatrení zameraných na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre 
a informačným službám. 
K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR vytvorených v rámci projektov 2297 opatrení zameraných na zlepšenie 
dostupnosti k infraštruktúre a informačným službám. Prispôsobených na potreby zdravotne postihnutých osôb 
(najmä zmyslové postihnutia) bolo 142 elektronických služieb, a to 52,8 % bolo v rámci OP IS a 47,2 % v rámci 
OP BK. 
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V rámci merateľného ukazovateľa HP RP bolo v OP ZaSI cielene podporených 26 719 zdravotne postihnutých 
osôb (2,1 % na celkovom počte). Na celkovom počte osôb, ktoré boli zapojené do projektov predstavovali 
zdravotne postihnuté osoby 2,1 %. Najviac zdravotne postihnutých osôb sa zúčastnilo projektov v rámci prioritnej 
osi 1, a to 85,3 %, v rámci prioritnej osi 2 to bolo 11,5 % osôb a v rámci prioritnej osi 3 (Bratislavský kraj) to bolo 
3,8 % osôb. 
Podľa hodnôt merateľných ukazovateľov HP RP s ohľadom na zdravotne postihnutých ľudí bolo podporených 485 
zdravotne postihnutých osôb (1,4 % na celkovom počte). Najviac zdravotne postihnutých osôb bolo zapojených 
do projektov v rámci prioritnej osi 3, a to 77,1 %, v rámci prioritnej osi 1 to bolo 22,9 %. 
 
V rámci OP IS bolo vytvorených v sledovanom období 75 elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby 
a ďalšie znevýhodnené skupiny, najmä v oblasti elektronizácie verejnej správy a dostupnosti k informačným 
službám. Podiel online služieb z celkového počtu zavedených služieb predstavoval 58 %. Nie je však možné 
momentálne vyhodnotiť, v ktorých prioritných osiach boli vytvorené a urobiť kvalitatívnu analýzu v projektoch, 
keďže nie sú ukončené.   
ROP prispieva najmä k špecifickému cieľu rovnosti príležitostí 3.2 a to zabezpečením debarierizácie vzdelávacej 
infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry a sídelnej infraštruktúry. K 31.12.2013 bolo v rámci ROP zazmluvnených 
1095 projektov zameraných na debarierizáciu. Najviac, 53,4 % sa ich realizuje v rámci prioritnej osi 4 
Regenerácia sídiel (opatrenie 4.1), v rámci opatrenia 4.2 je to 10,3 %, potom 21,9 % v rámci prioritnej osi 1 
Infraštruktúra vzdelávania, 14,2 % v rámci prioritnej osi 2 sociálna infraštruktúra, 3,3 % v rámci prioritnej osi 3 
Kultúrna infraštruktúra (opatrenie 3.1) a 1,6 % v rámci prioritnej osi 7 Hlavné mesto kultúry Košice. Hodnota 
projektov zameraných na debarierizáciu bola k 31.12.2013 896,01 ml. Eur. V rámci ROP bol príspevok k cieľu 3.2 
významný. Problémom je, že vzhľadom na znenie merateľných ukazovateľov HP RP, nie je jasné, v akom 
rozsahu sa opatrenia na zabezpečenie dostupnosti a bezbariérovosti prostredia realizovali a aká bola ich 
skutočná hodnota. Merateľné ukazovatele HP RP, ktoré vykazuje ROP, tiež nie sú úplne v súlade s prílohou č.4 
SKI HP RP. 
 
 
 
ZISTENIE Č. 2) Výsledky napĺňania cieľov HP RP zameraných na vekové 
skupiny možno hodnotiť ako zachovávajúce status quo, pričom v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí a ďalšieho vzdelávania starších ľudí ich možno 
považovať za nedostatočné. Ciele v tejto oblasti naznačené prostredníctvom 
trendov a merateľných ukazovateľov kontextu vo väčšej miere neboli naplnené.   
 
Objasnenie:  
NSRR vo väčšej miere podporil vo všeobecnosti viac mladých ľudí, ako starších ľudí 
vo veku 55-64 rokov. Opatrenia u mladých ľudí boli zamerané na aktívne politiky trhu 
práce a u starších ľudí išlo najmä o ďalšie vzdelávanie. Cielená podpora mladých 
a starších ľudí sa javí vzhľadom na celkové počty osôb zúčastnených na projektoch 
ako nízka. Obe skupiny boli zastúpené viac na opatreniach, ktoré sa týkajú 
zamestnanosti, pričom mladí ľudia dominovali o čosi viac. Starší ľudia v porovnaní 
s mladšími boli viac zastúpení v rámci opatrení podpory sociálnej inklúzie so 
zameraním na sociálne služby. Špecifická miera nezamestnanosti starších osôb (vo 
veku 55-64 rokov) sa oproti roku 2006 sa zvýšila o 1,2 %, čiže pozitívny trend v tejto 
oblasti nebol naplnený. Účasť seniorov na celoživotnom vzdelávaní sa počas 
programového obdobia znížila aj u žien aj mužov na okolo 1 %, s nižším podielom 
u mužov, čiže rastúci trend nebol naplnený. Špecifická miera nezamestnanosti 
mladých ľudí vo veku 15-24 oproti roku 2006 narástla až o 7 %, čiže trend sa opäť 
nenaplnil. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl oproti školskému roku 
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2006/2007 vzrástla asi o 5 %. Miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl 
oproti roku 2006/2007 klesla asi o 1 %. 

Zdôvodnenie: 
Z analýzy kontextových ukazovateľov: 
Špecifická miera nezamestnanosti starších osôb (vo veku 55-64 rokov) dosiahla v roku 2013 hodnotu 11 %. 
Oproti roku 2006 sa zvýšila o 1,2 %. Zvýšenie nezamestnanosti môže byť spôsobené krízou, prepúšťaním 
starších ľudí zo zamestnania, ako aj väčším počtom ľudí v tomto veku oproti predchádzajúcemu obdobiu. Miera 
nezamestnanosti žien v tomto veku narástla o 2,6 %, pričom rodový rozdiel sa prehupol v ich neprospech. Čiže 
pozitívny trend v tejto oblasti nebol naplnený.  

Účasť seniorov na celoživotnom vzdelávaní sa počas programového obdobia znížila aj u žien aj mužov na okolo 
1 %, s nižším podielom u mužov, čiže rastúci trend nebol naplnený. Môže to byť aj tým, že celoživotné 
vzdelávanie seniorov malo v rámci v rámci OP V nízku prioritu, realizoval sa menší počet projektov v rámci ich 
ďalšieho vzdelávania, resp. sa začali realizovať neskôr a ich vplyv ešte v dosiahnutých hodnotách daného 
ukazovateľa nie je zachytený. Tiež to môže byť spôsobené tým, že v tomto veku osoby v seniorskom veku majú 
častejšie zdravotné problémy a ich motivácia zúčastňovať sa takýchto aktivít je limitovaná, pričom viac 
motivované pôsobia byť skôr ženy.  

Špecifická miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 rokov bola v roku 2013 na úrovni 33,7 %. Oproti 
roku 2006 narástla až o 7 %, čiže trend sa opäť nenaplnil. Miera nezamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 
bola 31,6 % a mladých mužov 34,9 %, čo predstavuje rodový rozdiel v neprospech mužov 3,3 %. Oproti roku 
2006 sa rodový rozdiel prehupol v neprospech žien, a to o 0,6 %. Uvedené výsledky naznačujú, že situácia 
mladých ľudí, ako žien, tak mužov, sa z hľadiska ich uplatnenia na trhu práce zhoršila. Zníženie miery 
zamestnanosti mladých žien a zároveň pokles ich podielu na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie 
znamená, že viac mladých žien sa stalo neaktívnymi a riešia svoju situáciu zrejme ďalším štúdiom, zatiaľ čo mladí 
muži skôr ostávajú na ÚPSVaR, nepokračujú v štúdiu a snažia sa nájsť si prácu, aby napr. uživili rodinu, sú menej 
motivovaní študovať ďalej. Vzhľadom na ekonomickú krízu a nedostatok pracovných miest sa to odrazilo aj na 
výraznom zvýšení ich miery nezamestnanosti. Zdá sa, že opatrenia štrukturálnych fondov skôr sanovali situáciu.  

V roku 2013 bol priemerný mesačný počet uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov škôl 27 085 osôb. 
Podiel predstavoval 6,53 % na celkovom počte. Oproti roku 2006 sa ich podiel zvýšil o 0,7 a počet vzrástol 
o 10 000. Čiže trend bol mierne nepriaznivejší. Miera nezamestnanosti absolventov stredných škôl sa pohybovala 
v školskom roku 2012/2013 na úrovni 17,1 %. Oproti školskému roku 2006/2007 vzrástla asi o 5 %. Miera 
nezamestnanosti absolventov vysokých škôl sa pohybovala v školskom roku 2012/2013 na úrovni 9 %. Oproti 
roku 2006/2007 klesla asi o 1 %. Ukazovateľ miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ sa vo väčšine 
zhoršili. Najmä u absolventov a absolventiek gymnázií je ich uplatnenie horšie. Môže to byť spôsobené tým, že 
gymnáziá sa menej venujú podpore praktických zručností s cieľom uplatniť sa na trhu práce, ale aj ekonomickou 
krízou. Mieru úspešnosti absolventov a absolventiek nie je možné kontextovo sledovať z rodového hľadiska. 

Z analýzy OP:   
V rámci NSRR sa na ESF operačných programoch (OP ZaSI, OP V) do konca roku 2013 zúčastnilo na všetkých 
projektoch podľa informácií o účastníkoch projektov celkovo 549 948 mladých ľudí vo veku 15-24 rokov (34,5 % 
na celkovom počte), z toho 45,6 % mladých žien. Starších osôb vo veku 55-64 rokov sa zúčastnilo na všetkých 
projektoch 140 034 (9 % na celkovom počte), z toho 44,2 % starších žien.  
Na základe merateľných ukazovateľov HP RP bolo v OP ZaSI cielene podporených 14 691 mladých ľudí vo veku 
15-24 (1,2 % na celkovom počte) a 3942 starších osôb vo veku 55-64 (0,3 % na celkovom počte). Najviac 
mladých osôb vo veku 15-24 rokov sa zúčastnilo projektov v prioritnej osi 1, a to 75 %, v rámci prioritnej osi 2 to 
bolo 22,8 % osôb. V prípade starších osôb vo veku 55-64 bol ich podiel najvyšší tiež v rámci prioritnej osi 1, a to 
71,5 %, v rámci prioritnej osi 2 to bolo 36,6 %.  
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ZISTENIE Č. 3) Čo sa týka opatrení zameraných na elimináciu na základe veku 
a zdravotného postihnutia, výsledky sú nízke, zavádzali sa skôr výnimočne. 
 
Objasnenie: 
V sledovanom období došlo k miernemu zvýšeniu vnímania a zažívania diskriminácie 
na základe veku, čo môže znamenať, že ľudia si ju viac uvedomujú, zrejme aj vďaka 
štrukturálnym fondom, ale stále sú slabé mechanizmy jej riešenia. V sledovanom 
období bol výrazný nárast vnímania diskriminácie zdravotne postihnutých ľudí a 
mierny nárast jej zažívania. Hlavne na trhu práce sa javí, že zdravotne postihnutí 
ľudia sú segregovaní do určitých pracovných oblastí a najmä do sféry chránených 
dielní.  

Zdôvodnenie: 
Z kontextových ukazovateľov: 
V roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe veku ako rozšírenú 49 % Slovákov a Sloveniek, 46 % ju vnímalo 
ako zriedkavú. V roku 2012 vnímalo diskrimináciu ľudí nad 55 rokov ako rozšírenú 66 % Slovákov a Sloveniek.  
Diskrimináciu pod 30 rokov vnímalo ako rozšírenú len 17 % Slovákov a Sloveniek.  
V roku 2008 zažilo, alebo bolo svedkami diskriminácie na základe veku 22 % Slovákov a Sloveniek. V roku 2012 
zažilo, alebo boli svedkami diskriminácie ľudí nad 55 rokov 33 % Slovákov a Sloveniek, diskrimináciu ľudí pod 30 
rokov zažilo, alebo bolo svedkami 5 % Slovákov a Sloveniek.  
V roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia ako rozšírenú 34 % Slovákov a Sloveniek. 
V roku 2012 jej vnímanie narástlo o 11 %. V roku 2008 zažilo alebo bolo svedkami diskriminácie na základe 
zdravotného postihnutia 10 % Slovákov a Sloveniek, v roku 2012 to bolo už 14 %. 
 
Z analýzy OP: 
Ukazovateľ Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí dosiahol hodnotu 72, 
nie je však možné zistiť z dostupných údajov kvalitu týchto programov z hľadiska špecifických zraniteľných skupín 
resp. aspektov ne/rovnosti.  
 
 
10.1.2.  Odklon od plnenia cieľov HP RP zameraných na zdravotné postihnutie 
a vek  
 

Hodnotiace otázky:  

Existuje odklon  v rámci plnenia cieľov HP RP  zameraných na zdravotné postihnutie 
a diskrimináciu z dôvodu veku na úrovni operačných programov?  Ak áno, čo je jeho 
príčinou? 
 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Odklon bol identifikovaný v niektorých cieľoch HP RP zameraných na 
zdravotné postihnutie a aj vek, resp. vo viacerých prípadoch sa nedali 
jednoznačne určiť.   
Príčiny tohto stavu vidíme najmä v tom, že v rámci OP sa sledovali merateľné 
ukazovatele rovnosti príležitostí z hľadiska veku a ZP (určovali sa len trendy) 
nekonzistentne. Problémom bolo tiež, že chýbala najmä previazanosť 
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relevancie cieľov rovnosti príležitostí z hľadiska veku a ZP na 
oprávnené aktivity jednotlivých OP.  
 
ZISTENIE Č. 4) Problémy s analýzou a vyhodnotením ukazovateľov HP RP 
z hľadiska veku a zdravotného postihnutia, tak aby bolo možné určiť príspevok 
k cieľom týchto hľadísk.  
 
Objasnenie:  
Neboli zadefinované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni 
NSRR a OP. Na úrovni merateľných ukazovateľov kontextu HP RP boli zadefinované 
len trendy, a to aj z toho dôvodu, že napr. na Slovensku neexistuje jednotná národná 
štatistika o počte ľudí so zdravotným postihnutím rozličného druhu a stupňa. Podľa 
informácií o účastníkoch a účastníčkach sa na projektoch zúčastnilo oveľa viac osôb 
vo veku 15-24, 55-64 a zdravotne postihnutých osôb, ako podľa merateľných 
ukazovateľov HP RP zameraných na tieto kategórie. Niektoré ukazovatele, napr. tie, 
ktoré sa týkali bezpečného a bezbariérového prístupu, boli definované v rôznych OP 
rôzne. Pri niektorých ukazovateľoch nebolo jasné, ako sa z metodologického 
hľadiska zbierali, resp. čo bolo ich obsahom, napr. percentuálne zvýšenie 
zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu. Niektoré 
ukazovatele zahŕňali širšiu skupinu osôb, ako napr. počet vytvorených pracovných 
miest pre znevýhodnené skupiny, ktoré zahŕňali medzi inými aj zdravotne postihnuté 
osoby, ľudí nad 50 a mladých ľudí vo veku 15-24 a nedalo sa presne vyselektovať, 
ktoré pracovné miesta boli vytvorené konkrétne pre tieto skupiny. V niektorých OP, 
napr. v rámci OP V sa sledovali v rámci hlavných ukazovateľov aj žiaci so 
špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, ale tieto ukazovatele neboli 
zaradené medzi ukazovatele HP RP.  
 
Zdôvodnenie: 
Z analýzy kontextu: 
Na Slovensku neexistuje jednotná národná štatistika o počte ľudí so zdravotným postihnutím rozličného druhu a 
stupňa. Keďže jednotlivé systémy a subsystémy nie sú koordinované, jednotlivé rezorty zabezpečujú cez svoje 
vlastné štatistické systémy zber takých dát, ktoré sú relevantné pre ich vlastnú pôsobnosť a potreby. Rozličné 
právne systémy a subsystémy „nahliadajú“ na zdravotné postihnutie z iného pohľadu a na iný účel používajúc 
vlastné posudzovacie kritériá na určenie toho, či niekto spĺňa právne podmienky na poskytnutie nejakej formy 
dávky, podpory alebo služby alebo nie. Kontextové údaje v oblasti cieľov zameraných na zdravotne postihnutých 
nie sú zbierané pravidelne každý rok, preto je aj náročné posúdenie vplyvu štrukturálnych fondov na plnenie 
týchto ukazovateľov.  
 
Z analýzy OP:  
Z rozdielnych počtov osôb vo veku 15-24, veku 55-64 a zdravotne postihnutých osôb zúčastnených na 
projektoch, ktoré vyplývajú z informácií z formulárov o účastníkoch projektov a z údajov uvádzaných pri plnení 
merateľných ukazovateľov HP RP sa javí, že mnohé projekty napriek tomu, že v nich boli zastúpené tieto cieľové 
skupiny,  pre sledovanie príspevku k HP RP si nevybrali relevantný ukazovateľ HP RP z hľadiska veku alebo ZP. 
Rozdiely medzi hodnotami z formulárov účastníkov a sledované prostredníctvom MU boli výrazné. Môže to byť 
spôsobené tým, že v tých projektoch, ktoré príspevok k HP RP nesledovali prostredníctvom daného relevantného 
merateľného ukazovateľa HP RP sa nerobili špecifické vyrovnávacie opatrenia pre tieto skupiny a ocitli sa 
v projekte náhodne, resp. v rámci širšej cieľovej skupiny. Tiež to môže byť spôsobené slabšou informovanosťou 
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prijímateľa, ako uvádzať príspevok HP RP. Systém vyžadoval minimálne jeden MU k HP RP pri deklarovaní 
pozitívneho príspevku k HP RP, ale nestanovoval povinnosť v prípade, ak sa v cieľovej skupine vyskytnú viaceré 
znevýhodnené skupiny uviesť pre príspevok k HP RP aj viac relevantných merateľných ukazovateľov.   
 
Tabuľka č. X .1 
OP VaV 
Ukazovateľ: Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu (počet)/ 
výsledok 
Definícia: 
Projekty sú zamerané hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu 
ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých 
školách, pričom prioritou je modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, čo má prispievať k čiastkovému 
cieľu – zvyšovať počet bezbariérových a bezpečných prístupov k vzdelanostnej infraštruktúre. 
Definícia je nejednoznačná. 
OP Z  
Ukazovateľ: Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov 
aktivít projektu znevýhodnenými skupinami  
Definícia: 
Východisková hodnota ukazovateľa je 0. Ako plánovaný počet uvádzajte súčet opatrení zameraných na 
zlepšenie bezbariérového prístupu, bezpečného prístupu a ostatných opatrení na užívanie výsledkov aktivít 
projektu znevýhodnenými skupinami. Príklad:  
• vybudovanie bezbariérového prístupu = 1 opatrenie, 
• prispôsobenie sociálnych zariadení pre využívanie znevýhodnenými skupinami = 1  opatrenie, 
• informačné a navádzacie tabule pre znevýhodnené skupiny = 1 opatrenie 
Východisková hodnota ukazovateľa je vždy 0. 
Plánovaná hodnota ukazovateľa je v tomto prípade 3 (jedná sa o 3 opatrenia). 
Poznámka: V prípade, že je realizovaných viac aktivít v jednej oblasti, uvádzajte ich len ako jedno opatrenie 
(napríklad inštaláciu 3 informačných a navádzacích tabúľ uvádzajte len ako 1 opatrenie a pod.)  
Definícia je jednoznačná, obsahuje však opatrenia, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.  
OP D 
Ukazovateľ: Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu 
Definícia: 
Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov 
8. Rozhlasové a informačné zariadenia 
- vyhodnocovať ako 1 prvok všetky rozhlasové a informačné zariadenia, 
- finančné vyhodnocovanie priebežne počas výstavby. 
9. Osobné výťahy 
- vyhodnocovať ako 1 prvok každý budovaný výťah, 
- ukazovateľ vyjadriť finančne až po celkovom dokončení stavebného objektu. 
10. Nástupištia 
- vyhodnotiť každé nástupište zvlášť ako 1 prvok, 
- nástupište sa  vyhodnotí ako komplet, ktorý bude zahŕňať všetky položky, 
- do celkovej finančnej bilancie zahrnúť nábehové prístupové rampy pre imobilných a zriadenie nábehov 
nástupíšť, 
- finančné ukazovatele vyhodnotiť až po ukončení stavebného objektu. 
11. Podchody pre cestujúcich 
- vyhodnocovať stavebné objekty podchodov ako celok, 
- finančne vyhodnotiť až po výstavbe objektu. 
12. Úprava prístupov v staničných priestoroch 
- ich počet je taxatívne daný a možný priebežne sledovať a vyhodnocovať, 
- počet prvkov, ako aj ich hodnota sa môže navýšiť v závislosti od rozsahu vykonanej zmeny, 
- do celkového rozsahu sledovaných prvkov uvažovať so signálnymi pásmi pre nevidiacich na prístupových 
chodníkoch a neposudzovať ich ako osobitný prvok. 
13. Prechod pre chodcov a imobilných 
- platí to isté ako pri úprave prístupov v staničných priestoroch (bod 5). 
14. Osobitné značenie pre nevidiacich 
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-  vychádza z požiadaviek Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
- všetky opatrenia zahrnúť do jedného prvku HP RP v rámci UČS a vyhodnotiť až po jej uzavretí. 
Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava 
7. Rampa pre nástup cestujúcich so zníženou pohyblivosťou  
8. Systém signalizujúci rušňovodičovi manipuláciu s rampou (bezpečnostný prvok brániaci uzatvoreniu dverí pri 
9. nastupovaní imobilného cestujúceho) 
10. Štítky v Braillovom písme 
11. Akustický a optický informačný systém, bezpečnostný kamerový systém 
12. Sedadlá pre telesne postihnutých označené piktogramom, tlačidlo na privolanie pomoci 
13. WC pre telesne postihnutých 
Definícia je jednoznačná, obsahuje opatrenia, ktoré vyplývajú priamo zo zákona, aj nad rámec zákona.  
OP BK 
Ukazovateľ: Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie (počet) OP BK 
Definícia: 
Počet bezbariérových prístupov a opatrení za účelom zvýšenia dostupnosti fyzického prostredia a verejných 
služieb a uľahčenie orientácie (programový manuál)  
Definícia je všeobecná, nedostatočná.  
OP ŽP 
Ukazovateľ: Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu na užívanie výsledkov aktivít 
projektu osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie (počet) 
Definícia:  
Popis nie je súčasťou programovej dokumentácie. OP ŽP výzvy v roku 2014 uvádzajú, že sa na ne HP RP 
nevzťahuje. 
Definíciu nie je možné nájsť v podpornej dokumentácii. 
ROP  
Ukazovateľ: Počet projektov zameraných na debarierizáciu (na základe počtu zazmluvnených projektov) výstup 
Definícia: 
Celkový počet zariadení vzdelávacej infraštruktúry, ktoré sú debarierizované prostredníctvom relevantných 
opatrení.  
Definícia je všeobecná, nejednoznačná. 
OPIS 
Ukazovateľ: Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny – výstup (počet)  
Popis: 
Súčet jednotlivých elektronických služieb zavedených povinnou osobou (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o 
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonoch) v dôsledku realizácie 
projektu a ktoré sú užívateľsky prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a ďalšie znevýhodnené skupiny, 
napr. osoby s obmedzenou mobilitou, starší ľudia, nezamestnaní a s nízkym vzdelaním) 
Definícia je všeobecná, nejde nad rámec zákona.   
OP BK  
Ukazovateľ: Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (počet)  
Definícia:  
V prípade, ak žiadateľ deklaruje relevanciu tohto merateľného ukazovateľa k cieľom HP RP, je povinný uviesť 
v tabuľke č. 15 bod D. ŽoNFP, akým spôsobom zabezpečí dostupnosť týchto služieb pre zdravotne postihnuté 
osoby a iné znevýhodnené skupiny. Pozri tab. č. 10. (programový manuál) 
Definícia je všeobecná a nejednoznačná.  
 
K 31.12.2013 bolo na úrovni NSRR vytvorených v projektoch s príspevkom k HP RP 765 pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny240. Najviac, 75,8 % ich bolo vytvorených v OP ZaSI, 16,1 % v OP KaHR a 8,1 % v OP ŽP. 

                                                 
240 V rámci OP bola nasledovná definícia tohto ukazovateľa: vytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu s 
deklarovaným príspevkom k zamestnanosti znevýhodnených skupín musí okrem definície novovytvoreného pracovného miesta 
splniť aj predpoklad jeho obsadenia znevýhodneným uchádzačom, pričom znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa na 
účely tejto výzvy rozumie: občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia 
pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“), občan starší 
ako 50 rokov veku, občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z posledných 16 mesiacov od 
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“), občan, ktorý nevykonával 
zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho 
vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností, osamelý občan starajúci 
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Problémom je, že z tohto ukazovateľa nie je možné určiť, koľko pracovných miest bolo vytvorených pre vekové 
znevýhodnené skupiny a občanov so zdravotným postihnutím. Problémom je, že znevýhodnené skupiny zahŕňajú 
širokú skupinu znevýhodnených osôb, kde je náročné systematicky vyselektovať len ľudí so zdravotným 
postihnutím a vekové skupiny.  
 
Paradoxom je, že v rámci prioritnej osi 3 sa vyhodnocujú ukazovatele, ktoré síce podľa SKI HP RP nie sú 
uvedené ako merateľné ukazovatele HP RP relevantné pre OP V, ale ako hlavné ukazovatele OP V a vykazujú 
oveľa väčšie hodnoty. Ide o ukazovatele241:  

• Počet žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami zapojených do programov vzdelávania (počet, 
výsledok) – dosiahnutá hodnota k 31.12.2013 bola až 32 761 osôb. 

• Počet programov formálneho vzdelávania pre osoby s osobitnými vzdelávacími potrebami (počet, 
výsledok) – dosiahnutá hodnota k 31.12.2013 bola 201. 

 
ZISTENIE Č. 5) Hlavne v rámci OP ZaSI a OP V chýbala  previazanosť 
relevancie cieľov rovnosti príležitostí z hľadiska veku a ZP na 
oprávnené aktivity jednotlivých OP a vyhlasované výzvy. Špecifických výziev 
na tieto skupiny bolo vyhlásených málo.  
 
Objasnenie:  
Väčšina projektov sa na špecifické ciele HP RP z hľadiska veku a zdravotného 
postihnutia vo svojom projektovom zámere primárne vôbec nepreviazala a aj medzi 
projektmi, ktoré nejakú previazanosť k cieľom HP RP uvádzali, boli len veľmi málo 
zastúpené projekty, ktoré by sa priamo hlásili k cieľom HP RP v oblasti zdravotného 
postihnutia a veku. V rámci OP ESF sa v nízkej miere vyhlasovali výzvy so 
špecifickým zameraním na zdravotné postihnutie a vek, resp. sa vyhlasovali až v 
posledných rokoch programového obdobia, takže je ťažké vyhodnotiť skutočný 
príspevok.  
 
Zdôvodnenie:  
Z analýzy projektov: 
Previazanosť projektov na konkrétne ciele HP RP bola limitovaná. Väčšina projektov neuvádza žiadne prepojenie 
na špecifické ciele HP RP (81 projektov, resp. 84 %). Medzi ostatnými projektmi (17 projektov, 17 %), v ktorých 
sme identifikovali previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, boli iba 4 projekty (4 %), ktoré uvádzali prepojenie 
na ciele HP RP zamerané aj na hľadisko zdravotného postihnutia. Jeden z týchto projektov uvádzal previazanosť 
výlučne na ciele HP RP zamerané na hľadisko zdravotného postihnutia, ostatné uvádzali aj iné ciele HP RP. 
Vyššie spomínané 4 projekty, ktoré uvádzali explicitne prepojenie na ciele HP RP vzťahujúce sa k hľadisku 
zdravotného postihnutia zvyčajne uvádzali viac ako jeden cieľ, ako naznačuje nasledovná tabuľka. Pri troch zo 4 
projektov, t.j. najčastejšie, sa objavili cieľ 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých 
osôb z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populácie. Previazanosť na ciele HP RP s ohľadom na zdravotné 
postihnutie uvádzali iba projekty z OP V a OP ZaSI. Vo väčšine projektov, presnejšie pre 69 % projektov (68 z 98) 
sme dospeli k záveru, že absencia explicitného prepojenia projektu na ciele HP RP zamerané na hľadisko 
zdravotného postihnutia by ani nebola relevantná vzhľadom na zameranie projektu, resp. deklarovaný prínos 
projektu k HP RP, ktoré hľadisko ZP nereflektovali.  
Na druhej strane vo viac ako štvrtine projektov (26 z 98) sme tento potenciál identifikovali. Tieto projekty 
vzhľadom na svoje zameranie, resp. na deklarovaný prínos k HP RP mohli uviesť, a teda by bolo vhodné, aby aj 
explicitne uviedli prepojenie na vybrané ciele HP RP so zameraním na hľadisko zdravotného postihnutia. Takéto 

                                                                                                                                                         
sa o dieťa do desiatich rokov veku, občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných 
dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím, občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov 
Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania a občan so 
zdravotným postihnutím.    
241 Tab. 71 výročná správa o vykonávaní OP V 2013 
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projekty sme identifikovali najmä v OP ZaSI (11 projektov) a OP V (13 projektov), našli sa však aj 2 projekty v OP 
VaV. Pre mnohé z týchto projektov bol relevantný aspoň jeden, zvyčajne však aj viac cieľov HP RP zameraných 
na hľadisko zdravotného postihnutia.  
Projekty sa len výnimočne explicitne prepájali na konkrétne ciele HP RP z hľadiska veku. Väčšina projektov 
neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele HP RP (81 projektov, resp. 84 %). Spomedzi ostatných projektov 
(17), v ktorých sme identifikovali previazanosť s konkrétnymi cieľmi HP RP, iba 3 projekty (3 %) uvádzali 
prepojenie na ciele HP RP zamerané aj na hľadisko veku. Jeden z týchto projektov uvádzal previazanosť výlučne 
na ciele HP RP zamerané na hľadisko veku, ostatné dva uvádzali aj iné ciele HP RP. Tieto projekty pochádzali 
iba z OP ZaSI a OP V. 
Projekty, ktoré uvádzali explicitne prepojenie na ciele HP RP vzťahujúce sa k hľadisku veku zvyčajne uvádzali 
viac ako jeden cieľ, ako naznačuje nasledovná tabuľka. Jeden z projektov dokonca uvádzal všetky ciele HP RP 
súvisiace s hľadiskom veku. V žiadnom projekte sme nenašli explicitné prepojenie na rodovo zameraný cieľ 
čiastočne súvisiaci z vekom – cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 
Pri viac ako polovici projektov, presnejšie pri 52 z 98 projektov sme dospeli k záveru, že prepojenie projektu na 
ciele HP RP zamerané na hľadisko veku by ani nebolo relevantné vzhľadom na zameranie projektu, resp. 
deklarovaný prínos projektu k HP RP, keďže hľadisko veku nijako nereflektovali. 
Vyššie uvedené tri projekty, ktoré ciele HP RP zamerané na vek uvádzali, sme vyhodnotili tak, že uviedli všetky 
relevantné ciele. Ostáva však 43 projektov, kde sme síce prepojenie na HP RP ciele s ohľadom na vek explicitne 
neidentifikovali, ale analýza projektu ukázala, že mali potenciál prispievať k vybraným cieľom HP RP so 
zameraním na hľadisko veku. Inými slovami, ide o projekty, u ktorých sa ukázalo, že vzhľadom na svoje 
zameranie, resp. na deklarovaný prínos k HP RP by bolo vhodné, aby uviedli prepojenie na vybrané ciele HP RP 
so zameraním na hľadisko veku. Takéto projekty sme identifikovali najmä v OP ZaSI (34 projektov) a OP V (7 
projektov), našli sa však aj 2 projekty v OP VaV. Pre mnohé z týchto projektov bol relevantný aspoň jeden, 
zvyčajne však aj viac cieľov HP RP zameraných na hľadisko veku. Najčastejšie prehliadaným cieľom bol cieľ HP 
RP 1.4, ktorý súvisí s vekom čiastočne. Išlo najmä o projekty zamerané na sociálnu inklúziu zraniteľných osôb, 
ktoré významnou mierou mohli byť nápomocné prispievaním k zníženiu miery rizika chudoby žien najmä v 
dôchodkovom veku. 
 
Z analýzy OP:  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieval k špecifickým cieľom rovnosti príležitostí 
zameraných na zdravotne postihnutých ľudí 2.1 a 2.3 najmä v oblasti posilnenia ich integrácie pri zamestnávaní a 
sociálnej inklúzii a v rámci vzdelávania v oblasti prípravy na trh práce. Cielená podpora špecifického cieľa 2.1 sa 
realizovala najmä v rámci prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti (447 projektov s príspevkom k HP RP) 
a boli zamerané najmä na opatrenia aktívnej politiky trhu práce formou príspevkov pre zdravotne postihnutých 
ľudí. Podpora špecifického cieľa 2.3 (ale aj 2.1) sa realizovala najmä v prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie 
(567 projektov s príspevkom k HP RP) a bola zameraná na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity 
služieb starostlivosti (sociálnych služieb) a programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie vrátane občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. 
K špecifickým cieľom rovnosti príležitostí z hľadiska veku, teda mladých a starších ľudí, 3.1 a 3.2 najmä v oblasti 
podpory ich zamestnanosti a zamestnateľnosti,242 ako aj podpory sociálnych služieb a ďalších programov 
s cieľom ich začlenenia do aktívneho spoločenského života. V rámci prioritnej osi 1 bola podpora mladých ľudí 
zameraná najmä na opatrenia zvyšovania zamestnateľnosti mladých ľudí formou vykonávania absolventskej 
praxe. Na cieľovú skupinu starších ľudí nebol zameraný špecifický národný projekt, avšak táto cieľová skupina 
bola podporovaná v rámci vybraných opatrení aktívnych politík trhu práce ako uchádzači a uchádzačky 
o zamestnanie nad 50 rokov. V rámci prioritnej osi 2 boli na mladých ľudí zamerané opatrenia v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany a kurately a uľahčenia vstupu na trh práce, ďalej v oblasti programov osamostatňovania 
sa (vrátane zamestnania) mladých dospelých, ako aj v oblasti vzdelávania a prípravy na trh práce zameranej 
špecificky na sociálne vylúčených mladých ľudí z MRK. 
V rámci OP ZaSI sa realizovalo aj viacero projektov a výziev, ktoré zahŕňali všetkých znevýhodnených 
uchádzačov, v rámci nich aj zdravotne postihnuté osoby, absolventov vo veku 15-24 a občanov nad 50 rokov.  
OP V sa v rámci plnenia špecifických cieľov rovnosti príležitostí zameraných na zdravotne postihnuté osoby (cieľ 
3.3) a z hľadiska veku (ciele 3.1 a 3.2) zameriava najmä na ich napĺňanie v oblasti formálneho vzdelávania, ako aj 
ďalšieho vzdelávania. Celkovo sa realizovalo v OP V k 31.12.2013 241 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
predstavuje podiel na celkovom počte 26,5 %. Špecificky na mladých ľudí boli zamerané 2 národné projekty 

                                                 
242 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50), príspevok na vykonávanie 
absolventskej praxe (§ 51) 
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s príspevkom k HP RP. Na aktívne starnutie starších ľudí bolo zameraných 36 projektov (podiel na celkovom 
počte projektov 4 %), ale len 19 (podiel na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 7,9 %) uvádzalo 
príspevok k cieľom HP RP. Na zdravotne postihnutých študentov a študentky bol špecificky zameraný 1 národný 
projekt a v rámci 1 dopytovo orientovanej výzvy 17 projektov v rámci prioritnej osi 3 Podpora vzdelávania osôb 
s osobitnými vzdelávacími potrebami (podiel na celkovom počte projektov predstavoval 1,9 %), z toho však len 4 
(podiel na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 1,6 %) deklarovali príspevok k cieľom HP RP. Počet 
projektov aj vyhlásených výziev s ohľadom na špecifické ciele rovnosti príležitostí zamerané zdravotne 
postihnutých osôb a z hľadiska veku sa javí ako nízky. Problémom je tiež, že nie všetky projekty, ktoré zjavne 
prispievajú k cieľom HP RP z hľadiska opatrení a cieľových skupín uviedli v žiadostiach o NFP explicitný 
príspevok k HP RP.   
 
 
 

10.1.3.  Kvalita projektov z hľadiska cieľov HP RP zameraných na rovnosť 
príležitostí z hľadiska ZP a veku 
 

Hodnotiace otázky:  

Aká je kvalita projektov z hľadiska cieľov HP RP zameraných na zdravotné 
postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku na úrovni operačných programov?  
Sú identifikované aktivity a opatrenia dostatočné a adekvátne na zabezpečenie 
plnenia cieľov HP RP? 
Aké sú problémy?  
 
Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Kvalita projektov z hľadiska podpory cieľov HP RP  zameraných na rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia je limitovaná. Vo väčšine 
projektov, ktoré boli analyzované, absentuje adekvátne zohľadnenie hľadiska 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku aj zdravotného postihnutia, resp. 
obmedzuje sa na formálny – nediskriminujúci prístup. Analýza poukázala na to, 
že väčšina prijímateľov nezaradila do svojich projektov vyrovnávacie/pozitívne 
aktivity ani opatrenia dostatočné na zabezpečenie plnenia cieľov HP RP 
v oblasti rovnosti z hľadiska veku alebo ZP, hoci toto hľadisko deklarovala. 
Problémom bolo tiež nekonzistentné využívanie merateľných ukazovateľov HP 
RP z hľadiska veku a zdravotného postihnutia v projektoch.  

 
 
ZISTENIE Č. 6) Limitovaná kvalita projektov z hľadiska príspevku k cieľom 
rovnosti príležitostí na základe veku, resp. prevažujúci formálny príspevok k 
nim. 
 
Objasnenie: 
Prínos k hľadisku veku formálne deklarovala až polovica projektov (48 %) 
v analyzovanej vzorke. Konkrétny prínos z hľadiska veku, resp. s ohľadom na vekovo 
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relevantné skutočnosti deklarovalo v rámci popisu prínosu k HP RP iba 13 projektov. 
Medzi projektmi, ktoré nedeklarovali prínos k hľadisku veku, sme identifikovali 
najmenej štyri, ktorých príspevok pôsobí nekonzistentne s obsahom projektu. V 56 z 
98 projektov (57 %) východisková situácia nezohľadňovala hľadisko veku žiadnym 
konkrétnym spôsobom. Celkovo priame alebo nepriame aktivity prispievajúce k 
posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska veku uvádzalo až 38 projektov, t.j. 39 % 
projektov. Analýza jednotlivých aktivít uvádzaných v rámci prieskumu zo strany 
prijímateľov na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku len potvrdzuje vyššie 
uvedené, t.j. podpora rovnosti príležitostí z hľadiska veku pre väčšinu organizácií 
predstavuje najmä pasívnu podporu, teda deklarovanie formálneho 
nediskriminujúceho prístupu bez ohľadu na vek, a to dokonca aj pre organizácie, 
ktoré sa prihlásili k tomu, že realizovali projekty na podporu HP RP z hľadiska veku.   
 
Zdôvodnenie: 
Z analýzy projektov: 
V prvom kroku sme sa v rámci analýzy obsahového zamerania projektov najprv pozreli na popis príspevku k HP 
RP s ohľadom na uvádzanie prínosu k hľadisku veku. Ukázalo sa, že viac ako tretina projektov (38 %) v prínose 
k HP RP neuvádza hľadisko veku vôbec, dokonca ani formálne. Prínos k tomuto hľadisku formálne deklarovala 
takmer polovica projektov (48 %), pričom väčšinou projekty uvádzali vek ako súčasť výpočtu viacerých hľadísk, 
voči ktorým nebudú diskriminovať potenciálnych účastníkov, resp. účastníčky projektu.  
 
Konkrétny prínos z hľadiska veku, resp. s ohľadom na vekovo relevantné skutočnosti, deklarovalo v rámci popisu 
prínosu k HP RP iba 13 projektov, pričom iba 3 z týchto projektov sa primárne zameriavali na podporu 
špecifických vekových skupín a v ostatných 10 prípadoch vekové hľadisko bolo súčasťou širšieho zamerania 
projektu. Do náhodnej vzorky spadalo 8 z týchto 13 projektov, avšak táto vzorka bola takmer dvojnásobne väčšia 
ako vzorka tematická. Percentuálne bol podiel takmer vyrovnaný. V tematickej vzorke tvorili 15 % podiel projektov 
a v náhodnej vzorke tieto projekty mali 12,5 % podiel. To, že projekt neuvádza hľadisko veku v rámci prínosu k 
HP RP však automaticky neznamená, že by toto hľadisko nebolo relevantné. Medzi projektmi, ktoré nedeklarovali 
prínos k hľadisku veku, sme identifikovali najmenej štyri, ktorých príspevok pôsobí nekonzistentne s obsahom 
projektu. V týchto projektoch sa síce v rámci prínosu k HP RP nedeklaruje zameranie na vek, avšak projekt 
vekovú relevanciu jednoznačne implikuje, napr. v názve projektu resp. v cieľoch projektu priamo odkazuje na 
vekovo relevantnú cieľovú skupinu, prípadne sa projekt na vekovo špecifické skupiny priamo zameriava.243 
Projekty, ktoré do prínosu k HP RP zaradili aj hľadisko veku, sa objavili v každom OP, ktoré sme do vzorky 
zaradili. Šesť bolo z OP ZaSI, štyri z OP V a tri z OP VaV. V rámci OP ZaSI tvorili projekty, ktoré uvádzali 
konkrétny prínos k HP RP z hľadiska veku iba 8 % podiel (6 zo 73), pričom v celkovom súbore bol podiel takýchto 
projektov na úrovni 13 %.  
Vo viac ako polovici projektov, presnejšie v 56 z 98 projektov (57 %) východisková situácia nezohľadňovala 
hľadisko veku žiadnym konkrétnym spôsobom. Je nutné však pripomenúť, že pre 24 projektov to ani nie je 
relevantné, pretože v prínose k HP RP hľadisko veku tieto projekty explicitne ani neuvádzali. Zostávajúcich 32 
projektov, čiže tretina celkového súboru, hľadisko veku v prínose k HP RP deklarovali avšak v popise 
východiskovej situácie podľa dostupných údajov244 toto hľadisko nereflektovali.  
Hľadisko veku v tej či onej miere vo východiskovej situácii uvádzala necelá tretina projektov (32 %, resp. 31 
projektov). Ďalších 11 % projektov uvádzalo limitované referencie k hľadisku veku, či už nepriamo indikovaným 
vplyvom na vekovo špecifické skupiny, alebo toto hľadisko okrajovo reflektovali v inej časti ako vo východiskovej 
situácii. Vo východiskovej situácii uvádzalo hlbšiu analýzu nerovnosti či znevýhodnenia na základe veku (ako 
napr. vekovo podelené dáta o zraniteľných skupinách či potenciálnej cieľovej skupine prípadne uvádzanie 
špecifických potrieb alebo problémov, ktorým čelia konkrétne vekové skupiny) iba 9 projektov a čiastkovú analýzu 
poskytlo 14 projektov. Ďalších 8 projektov poskytovalo v rámci východiskovej situácie skôr limitované referencie k 

                                                 
243 Ide o projekty z OP ZaSI - 27120130141, 27130230004, 27120130409 a 27120130061. 
244 Je nutné doplniť, že analýze sme väčšinou mohli podrobiť iba údaje dostupné priamo v ITMS, nakoľko napr. prílohu k ŽoNFP 
„Podrobný opis projektu“ sme v prípade mnohých projektov nemali k dispozícii.  
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hľadisku veku. Aktivity, ktoré sa priamo zameriavali na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku, resp. 
priamo zacielené na špecifické vekové skupiny sme identifikovali v 28 projektoch. V ďalších 10 projektoch sme 
identifikovali aktivity, ktoré nepriamo vplývali na rovnosť príležitostí z hľadiska veku, išlo napr. o aktivity, 
ktoré zahŕňali prácu s inou ako vekovo zraniteľnou skupinou, cez ktorú sa však nepriamo pôsobilo na vekovo 
špecifickú skupinu. Celkovo tak priame alebo nepriame aktivity prispievajúce k posilňovaniu rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku uvádzalo až 38 projektov, t.j. 39 % projektov. Pre štvrtinu projektov platilo, že prínos k HP RP z 
hľadiska veku nedeklarovali a zároveň ani žiadne aktivity v tomto smere nerealizovali. Pre viac ako tretinu 
projektov (36 %, 35 projektov z celkového súboru) sme však bohužiaľ konštatovali, že hoci prínos k HP RP z 
hľadiska veku síce deklarovali, aktivity, ktoré sa realizovali, neindikovali zohľadnenie hľadiska veku ani priamo, 
ani nepriamo. Aktivity prispievajúce k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska veku, či už pôsobiace priame alebo 
nepriamo, sme identifikovali iba v OP ZaSI a OP V. Pri projektoch z OP VaV sme také aktivity nenašli. 
 
Z analýzy prieskumu:  
Akými aktivitami teda projekty podporili rovnosť príležitostí z hľadiska veku? Ako ukazuje nasledovná tabuľka, vo 
väčšine prípadov u organizácií, ktoré aktivity na podporu HP RP z hľadiska veku uvádzali, dominoval najmä 
pasívny prístup k problematike – t.j. všeobecný nediskriminujúci prístup. Drvivá väčšina organizácií (111) uvádza, 
že všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na vek, pričom väčšina z nich sa 
obmedzila iba na uvedenie tejto aktivity, t.j. iné aktivity v kombináciou s touto neuviedla. Teda viac ako polovica 
zo všetkých, ktoré nejaké aktivity uviedli (75 zo 139) sa obmedzila na pasívnu podporu – formálne deklarovaný 
rovnaký prístup pre všetkých. Spomedzi ostatných, t.j. 64 organizácií, ktoré uviedli konkrétnejšie aktivity na 
podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku sa organizácie najčastejšie prihlásili k špecifickým aktivitám pre 
mladých ľudí (38 organizácií, t.j. 17 %), a špecifickým aktivitám pre starších ľudí (21 organizácií, 9,4 %). Ostatné 
aktivity sa objavili skôr sporadicky. V prípade násilia sa napr. častejšie objavila podpora prevencie a eliminácie 
násilia páchaného na deťoch (5 x) ako v prípade násilia páchaného na starších (2 x). Výskum, resp. analýzu 
nerovného postavenia/znevýhodňovania ľudí z hľadiska veku uviedla iba 1 organizácia.  
  
 

ZISTENIE Č. 7) Pri hľadisku zdravotného postihnutia vo veľkej miere 
dominovali projekty, ktoré neuvádzali príspevok k tomuto hľadisku, alebo ktoré 
prispievali k jeho pasívnej, resp. formálnej podpore bez konkrétnych 
vyrovnávacích aktivít.  
 
Objasnenie: 
Väčšina projektov (64 %) v prínose k HP RP neuvádza hľadisko zdravotného 
postihnutia vôbec, ani formálne. Formálne prínos k tomuto hľadisku (okrem iných 
hľadísk) deklarovalo 23 % projektov. Konkrétny prínos z hľadiska zdravotného 
postihnutia deklarovalo iba 10 projektov. V drvivej väčšine projektov, presnejšie v 83 
z 98 projektov (84 %) východisková situácia nezohľadňovala hľadisko zdravotného 
postihnutia žiadnym konkrétnym spôsobom. 21 projektov, ktoré deklarovali podporu 
hľadiska ZP neidentifikovali konkrétne aktivity na podporu HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia. Konkrétne aktivity zamerané na podporu rovnosti z hľadiska 
zdravotného postihnutia sme objavovali iba v 15 projektoch, čo predstavuje 15 %. 
Z celkového počtu 223 organizácií tak ostáva iba 60 organizácií, ktoré rovnosť 
príležitostí z hľadiska zdravotného znevýhodnenia podporilo nejakou špecifickejšou 
aktivitou, čo predstavuje 27 % zo všetkých organizácií prispievajúcich k HP RP. 
 
Zdôvodnenie:  
Konkrétny prínos z hľadiska zdravotného postihnutia deklarovalo iba 10 projektov, pričom 3 z nich sa priamo 
zameriavali na podporu osôb so zdravotným postihnutím, resp. zlepšovaním služieb pre tieto skupiny a 7 
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projektov zaradilo ľudí so zdravotným postihnutím do širšie zameraných cieľových skupín projektu. Ich podiel bol 
výraznejší v tematickej vzorke, kam spadalo 6 z týchto 10 projektov. To, že projekt neuvádza hľadisko ZP v rámci 
prínosu k HP RP však automaticky neznamená, že by to nebolo relevantné. Medzi uvedenými 64 projektmi je 
napr. jeden projekt, ktoré ciele jasne deklarujú zameranie na cieľovú skupinu so zdravotnými postihnutím (t. j. 
osoby s autizmom) a aj vo východiskovej situácii jasne popisuje ich potreby. Ďalší projekt vo svojej východiskovej 
situácii obsahuje čiastkové údaje o osobách znevýhodnených na základe zdravotného postihnutia a následne ich 
zapojil aj v rámci realizácie projektu. Inými slovami, v prípade najmenej 2 projektov z týchto 64, projektová 
dokumentácia vykazuje istú nekonzistentnosť pri popise príspevku k HP RP, kde hľadisko ZP nie je explicitne 
pomenované, hoci je vysoko relevantné.  
62 projektov v prínose k HP RP hľadisko ZP ani explicitne neuvádzalo. Ostáva teda 21 % projektov, ktoré 
hľadisko ZP v prínose k HP RP deklarovali avšak vo analýze východiskovej situácie podľa dostupných údajov 
nebolo toto hľadisko reflektované.  
Hľadisko zdravotného postihnutia v tej či onej miere vo východiskovej situácii uvádzalo iba 15 % projektov, pričom 
9 z týchto 15 projektov poskytuje hlbšiu reflexiu v tomto ohľade a 6 z nich zohľadňuje toto hľadisko iba v 
limitovanom rozsahu.  
Viac ako polovica projektov (8 z 15), ktoré hľadisko ZP vo východiskovej situácii zohľadňujú, pochádzala z 
tematickej vzorky. V náhodnej vzorke, ktorá však bola takmer dvojnásobná ako tematická, sme takýchto projektov 
identifikovali celkovo sedem.  
V prípadoch hlbšej reflexie išlo najmä o uvádzanie štatistických údajov ohľadom cieľovej skupiny, resp. 
potenciálnej cieľovej populácie aj z hľadiska zdravotného postihnutia v kombinácii so špecifikáciou potrieb alebo 
problémov, ktorým tieto skupiny čelia pri začleňovaní sa do spoločnosti, či v prístupe k službám a pri ich 
využívaní.  
Väčšina z projektov, ktoré hľadisko zdravotného postihnutia vo východiskovej situácii uvádzala, pochádzala z OP 
ZaSI (12 z 15), avšak tento OP bol aj najpočetnejšie zastúpený vo vzorke analyzovaných projektov. V OP V boli 3 
takéto projekty a OP VaV sme takéto projekty neidentifikovali vôbec.  
 
Z analýzy prieskumu: 
Okrem cieľov sme organizácie požiadali, aby uviedli aj aktivity, ktoré do projektov zaradili na podporu konkrétnych 
hľadísk HP RP. Až 99 organizácií uviedlo, že konkrétne aktivity na podporu HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia nerealizovalo, čo znamená, že ostáva 124 organizácií – viac ako 56 %, ktoré jednu alebo viac aktivít 
uviedli. Medzi nimi však dominoval najmä všeobecný nediskriminujúci prístup, t.j. väčšina z nich (92) uvádza, že 
všetci ľudia mali rovnaké šance na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na zdravotný stav, pričom viac ako 
polovica (64) iné aktivity v kombinácii s touto neuviedla. Inými slovami, tieto organizácie sa z hľadiska 
zdravotného postihnutia obmedzovali vo významnej miere na deklarovanie formálnej rovnosti v prístupe 
k realizovaným aktivitám, to však nemožno považovať za dostatočné, nakoľko by sme očakávali aspoň podporné 
služby či aktivity, ktoré by aj de facto uľahčovali prístup pre takto znevýhodnené skupiny alebo podporili ich 
emancipáciu, či posilnili ich zručnosti. Najčastejšie sa objavujúcou špecifickou aktivitou bolo konštatovanie, že 
realizovali špecifické aktivity najmä pre ľudí s obmedzenou mobilitou (31 organizácií, 14 %) a druhou v poradí 
bolo zaradenie doplnkových podporných služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť prístup k 
nejakej hlavnej aktivite (21 organizácií, 9 %). Ostatné aktivity sa objavili len sporadicky (8 a menej organizácií, t.j. 
pod 5 % všetkých organizácií s projektmi prispievajúcimi k HP RP). 
 
 

ZISTENIE Č. 8) Nekonzistentnosť využívania merateľných ukazovateľov HP RP 
veku a zdravotného postihnutia v analyzovaných projektoch 
 
Objasnenie: 
MU k HP RP relevantné pre hľadisko veku sme identifikovali celkovo iba v 14 
projektoch. Vo viacerých projektoch sme identifikovali rozdiely v dosiahnutých 
hodnotách sledovaných na jednej strane podľa relevantných merateľných 
ukazovateľov HP RP a na druhej strane podľa informácií o účastníkoch 
a účastníčkach zúčastnených na projektoch.  
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Zdôvodnenie: 
Z analýzy projektov:  
MU k HP RP relevantné pre hľadisko veku sme identifikovali celkovo iba v 14 projektoch. Ďalších 5 projektov 
uvádzalo súvisiace MU k HP RP, avšak nie priamo definované s ohľadom na vek.245 Projekty, ktoré sledovali MU 
k HP RP s ohľadom na vek sme našli vo všetkých troch OP, avšak nepomerne častejšie ich sledovali projekty z 
OP VaV, kde až 9 z 11 projektov takéto MU k HP RP sledovali. Naopak, v OP ZaSI, ktorý bol vo vzorke projektov 
najpočetnejšie zastúpený, sme našli iba jeden takýto projekt. Celkovo teda môžeme konštatovať, že v tomto OP 
bolo využívanie vekovo relevantných MU k HP RP pravdepodobne skôr okrajové.  
Pre projekty OP ZaSI a OP V, ktoré vzhľadom na svoje nastavenie, t.j. deklarovaný prínos k HP RP z hľadiska 
veku podľa našej analýzy mali zvážiť aj sledovanie MU z hľadiska veku, ale tak neurobili, sme sa rozhodli overiť si 
mieru nevyužitého potenciálu cez analýzu dostupných údajov z formulára účastníkov projektu. Tento formulár je 
relevantný iba pre tieto dva OP, keďže ide o formulár, ktorý sú povinní sledovať všetci žiadatelia pri čerpaní 
prostriedkov z ESF. Ak bol v systéme ITMS k dispozícii, dáta z neho nám umožnili overiť si, či bol potenciál nielen 
sledovať, ale aj naplniť relevantné MU: Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo 
veku 55-64” a “Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24.” Pre 4 z týchto 
46 projektov sme formulár nemohli v systéme nájsť. V ostatných bol formulár k dispozícii a analýza ukázala, že 
iba 5 z nich nezaznamenalo v položkách účastníkov a účastníčok vo vekovej kategórií 15-24 rokov alebo 55-64 
rokov ani jednu osobu. Ostáva teda 36 projektov, kde je zrejmé, že potenciál sledovať príslušné MU k HP RP 
z hľadiska veku bol reálny, avšak nebol využitý. V týchto 36 projektoch bol celkový počet osôb uvádzaných vo 
formulári účastníkov vo vekovej kategórií 15-24 rokov na úrovni 7502 osôb (z toho ženy 4926). Vo vekovej 
kategórii 55-64 rokov sme vo formulároch napočítali 1833 osôb (z toho 1201 žien). Celkovo tieto formuláre uviedli 
18 134 zapojených osôb, čiže hrubým odhadom môžeme konštatovať, že osoby v zraniteľných vekových 
kategóriách 15-24 rokov a 55-64 rokov tvorili najmenej polovicu počtu osôb, o ktorých tieto formuláre reportovali.  
Analýza ukázala, že iba tretina z nich, presnejšie 11 projektov, uvádza medzi merateľnými ukazovateľmi aj MU 
zamerané na hľadisko zdravotného postihnutia. Významný podiel takýchto projektov sme našli v OP V, ktorých 
bolo v analyzovanej vzorke 14. V OP ZaSI 5 projektov zaradilo medzi svoje MU “Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ Ten istý MU využili aj dva projekty z OP V. 
Celkovo sa teda objavil 7-krát, a je najčastejšie využívaným MU v tomto ohľade. V OP Výskum a vývoj dva 
projekty uvádzali MU “Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom 
projektu”.  Naviac, tri projekty v OP V uvádzali ako MU na podporu HP RP “Počet podporených programov 
vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“, tieto projekty však ďalšie iné MU HP RP nepoužili. Napriek 
tomu, že v rámci minimálnych požiadaviek stačilo, ak projekt uviedol iba 1 MU HP RP v žiadosti o NFP, 
z obsahového hľadiska v týchto prípadoch vyššie uvedený MU k sledovaniu prínosu k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia nemožno považovať za dostatočný. V týchto projektoch by sa žiadalo doplniť sledovanie 
MU „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby“, ktorý mal 
byť sledovaný primárne. 
V prípade 23 projektov, ktoré žiadne MU k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia neuvádzali, sme až na 
jednu výnimku, teda v pri 22 projektoch konštatovali, že by vzhľadom na deklarované zámery prispievať k HP RP 
aj z hľadiska zdravotného postihnutia mohlo byť relevantné sledovať MU „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených 
do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby.“ V ďalších 4 by sa hodilo doplniť aj MU „Počet 
podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“. 
 

 

                                                 
245 Tieto projekty uvádzajú buď MU „Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí“ (3) alebo 
„Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života“ (1), bohužiaľ, 
žiadne ďalšie MU k HP RP tieto projekty nesledujú.  
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10.1.4.  Odporúčania pre úpravu, zmenu systému na úrovni OP  
 

Hodnotiaca otázka: Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, zmenu systému na úrovni OP? 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti programovacie obdobie dobieha, pri jednotlivých odporúčaniach uvádzame, či sú 
relevantné pre súčasné, alebo aj budúce programové obdobie (ďalej len PO). 
 
Odporúčanie Úroveň Relevancia 
Odporúčanie č. 1:  

 Odporúčame zaviesť kontrolný mechanizmus podpory rovnosti príležitostí a nediskriminácie 
s ohľadom na špecifické hľadiská (vrát. veku a ZP) a zavádzania navrhnutých opatrení v rámci 
OP v prípade negatívneho vývoja do praxe, napr. Vyhlásenie výziev v oblastiach, ktoré indikujú 
nepriaznivý vývoj... 
 

CKO, 
RO/SORO 

Súčasné PO 
Budúce PO 

Odporúčanie č. 2:  
Odporúčame vytvorenie metodológie na stanovenie a sledovanie cieľových hodnôt pre plnenie 
cieľov rovnosti príležitostí s ohľadom na konkrétne aspekty veku či ZP (namiesto nastavovania 
trendov), či už na úrovni kontextových merateľných ukazovateľov, resp. na úrovni ukazovateľov 
RP pre i OP, s cieľom podporiť konzistentnú a jednotnú metodológiu spôsobu ich monitorovania 
a vyhodnotenia na úrovni NSRR (Partnerskej dohody), pokiaľ to povaha budúcich programov 
bude umožňovať.  
Jednou z možností je vypracovať metodológiu na monitoring vytvorených, resp. podporených 
pracovných miest realizáciou samotných projektov, resp. v dôsledku ich realizácie s ohľadom na 
počet osôb zamestnaných na týchto pracovných pozíciách vrátane vyčíslenia osôb vo vekovo 
zraniteľných kategóriách a osôb so ZP (v kombinácii s rodovo podelenými dátami). Ďalšou 

RO/SORO, 
koordinátor HP 
RP 

Budúce PO 
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možnosťou je metodológia sledovania priamych zapojených cieľových skupín pri realizácii 
projektov s ohľadom na vek a ZP (na príklade vzoru formuláru účastníkov projektov, aký sa 
aplikoval v programe ESF)  
 
Odporúčanie č. 3:  

 Odporúčame zaviesť sledovanie jednotných merateľných ukazovateľov rovnosti príležitostí 
s ohľadom na vek na úrovni kontextu, aj na úrovni OP.  

 Odporúčame, aby všetky projekty ESF mali za povinnosť objasniť príspevok k rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku.  
 

RO/SORO, 
CKO  

Budúce PO 

Odporúčanie č. 4:  
 Odporúčame zaviesť sledovanie všetkých merateľných ukazovateľov rovnosti na úrovni kontextu, 

aj na úrovni OP podľa pohlavia/rodu. Odporúčame, aby všetky projekty ESF uvádzali príspevok 
k rodovej rovnosti.  
 

RO/SORO, 
CKO  

Budúce PO 

Odporúčanie č. 5:  
 Odporúčame zameriavať sa dôslednejšie (cez priamo orientované výzvy) na špecifické 

znevýhodnené skupiny z hľadiska veku, obzvlášť osôb vo vyššom veku (prípadne v kombinácii 
s inými znevýhodňujúcimi faktormi – napr. ženy a muži ohrození rizikom chudoby v dôchodkovom 
veku, atď.) v rámci štrukturálnych fondov a sledovania výsledkov a dopadov. 
 

RO/SORO Budúce PO 
Súčasné PO 

Odporúčanie č. 6:  
 Odporúčame zameriavať sa dôslednejšie (cez priamo orientované výzvy) na špecifické 

znevýhodnené skupiny s ohľadom zdravotný stav, resp. zdravotné postihnutie v rámci 
štrukturálnych fondov a sledovania výsledkov a dopadov v tejto oblasti. 
 

RO/SORO Budúce PO 
Súčasné PO 
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Odporúčanie č. 7:  
Odporúčame nastaviť vyhodnocovacie mechanizmy pri schvaľovaní a výbere projektov, ako aj 
následné monitorovacie mechanizmy pre realizované projekty, tak, aby umožňovali osobitné 
sledovanie príspevku z k HP RP s ohľadom na konkrétne hľadiská znevýhodnenia, ako aj 
zapracovať do monitorovacích nástrojov adekvátne položky na sledovanie ako kvantitatívnych 
ukazovateľov, tak aj kvalitu prínosu realizovaných projektov vo vzťahu k podpore konkrétnych 
aspektov HP RP, resp. podpory konkrétnych znevýhodnených skupín.  
 

RO/SORO 
CKO 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 8: 
Odporúčame zvýšiť váhu a počet bodov za hodnotiace kritériá súvisiace s HP RP, resp. 
relevantnými kritériami.  
Odporúčame tiež dopracovať kvalitu hodnotiacich kritérií tak, aby umožňovali vyhodnotiť nielen 
formálny prístup, ale najmä proaktívny/vyrovnávací prístup k podpore rovnosti príležitostí podľa 
konkrétnych hľadísk, najmä v prípade veku, ideálne v prepojení na špecifické zameranie OP, 
prioritných osí, opatrení, resp. konkrétnych výziev.  
Príklady: V prípade, že opatrenie, resp. výzva ma potenciál vplývať na rovnosť príležitostí 
z hľadiska veku, bolo by vhodné v kritériu zdôrazniť, či projekt prispieva k posilňovaniu 
zraniteľných vekových skupín alebo ich priamo či nepriamo zapája do projektu a pod.  
 

RO/SORO Budúce PO  
 
Súčasné PO 
iba pre 
prípadne 
plánované 
výzvy 

Odporúčanie č. 9:  
Odporúčame podporiť opatrenia na zvyšovanie povedomia a posilňovanie zručností odborných 
hodnotiteľov a hodnotiteliek vo vzťahu k dôležitosti princípov rovnosti príležitostí s ohľadom na 
jednotlivé špecifické hľadiská vrátane veku aj ZP, ako aj s ohľadom na posudzovanie kvality 
projektových návrhov z hľadiska praktického prínosu  na podporu rovnosti príležitostí pri 
využívaní nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.  
 

RO/SORO 
Koordinátor HP 
RP 

Budúce PO  
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Odporúčanie č. 10:  
Podporiť pravidelné výskumy bezbariérovosti a dostupnosti infraštruktúry vo verejnej správe a ich 
vyhodnocovanie, vrátane vyhodnotenia prínosu čerpania ŠF v tejto oblasti. Zlepšiť kontrolné 
monitorovacie mechanizmy v tejto oblasti v projektoch. Podporiť analýzu systémov monitorovania 
postavenia osôb so zdravotným postihnutím rozličného druhu a stupňa na národnej úrovni 
a podporiť zlepšenie systémov zberu týchto údajov, vrátane zlepšenia koordinácie zberu údajov 
a posilnenia konzistentnosti dát a pravidelnosti zberu týchto údajov tak, aby boli nápomocnejšie 
aj pre posúdenie vplyvu štrukturálnych fondov na plnenie ukazovateľov v tejto oblasti. 

 

RO/SORO 
Koordinátor HP 
RP 

Budúce PO  
 

Odporúčanie č. 11:  
Posilniť priority podpory zamestnávania a celoživotné vzdelávanie seniorov v rámci programov so 
zameraním na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.   

 

RO/SORO Budúce PO  
 
Súčasné PO 
iba pre 
prípadne 
plánované 
výzvy 

Odporúčanie č. 12:  
Odporúčame vyžadovať MU k HP RP s ohľadom na vek a ZP, ak projekt indikuje zapojenie 
zraniteľných cieľových skupín v danej kategórii a teda predpokladá sa zapojenie účastníkov 
z týchto skupín. 

RO/SORO Budúce PO  
 
Súčasné PO 
iba pre 
prípadne 
plánované 
výzvy 
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10.1.5.   Príklady dobrej praxe  
 

Hodnotiaca otázka:  

Aké sú príklady dobrej praxe? 
 
a) Príklady dobrej praxe so zameraním na zdravotné postihnutie sú uvedené na 
strane č. 184 
 
b) Príklady dobrej praxe so zameraním na vek na s. 220 
 
c) Príklady dobrej praxe prepájajúce hľadisko veku a zdravotného postihnutia na s. 
236 
 
d) Príklady dobrej praxe z prieskumu medzi prijímateľmi sú na s. 258 
 
 
 

10.2. Téma 2 Zhodnotenie príčin neplnenia špecifických cieľov HP RP 
zameraných na zdravotné postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku (aj na 
základe výskumu), stanovenie odporúčaní na nápravu, vypracovanie 
prípadových štúdií 
 

10.2.1. Príčiny neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na rodovú 
rovnosť  
 
Hodnotiaca otázka:  
 

Aké sú príčiny neplnenia špecifických cieľov HP RP zameraných na zdravotné 
postihnutie a diskrimináciu z dôvodu veku? 
 

Zhrňujúce kľúčové zistenie (odpoveď):  

Hlavné príčiny neplnenia špecifických cieľov zameraných na rodovú rovnosť 
vidíme:  

a) v nízkej previazanosti OP, opatrení, ale aj výziev na konkrétne špecifické 
ciele rovnosti príležitostí z hľadiska veku a ZP,  

b) nízku významnosť a dôležitosť pripisovanú HP RP a špecifickým cieľom 
rovnosti príležitostí z hľadiska veku a ZP – ako na úrovni programov, tak 
na úrovni výziev a aj zo strany samotných prijímateľov pomoci,  teda aj na 
úrovni projektov,  
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c) prenášanie zodpovednosti za implementáciu prínosu k HP RP na úroveň  
projektov, 

d) hodnotiace kritériá rovnosti príležitostí neboli špecificky naviazané na 
tieto aspekty. 

 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA na úrovni HP RP:  
 
ZISTENIE Č. 1) OP vykazujú nízku previazanosť špecifických cieľov rovnosti 
príležitostí so zameraním na ZP na prioritné osi, opatrenia, ako aj rámcové 
aktivity. 
 
Objasnenie: 
Iba 6  výziev priamo reflektovalo podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia v zameraní výzvy a ďalšie dve toto hľadisko indikovali okrajovo (16 % 
z analyzovaných výziev), 62 % výziev bolo vyhodnotených ako výzvy potenciálne 
prispievajúce k podpore RP z hľadiska ZP, avšak tieto výzvy hľadisko ZP explicitne 
nereflektovali. 15 výziev (30 % zo všetkých výziev) uviedlo aj prepojenie na ciele 
súvisiace priamo s podporou osôb so ZP. 
 
Zdôvodnenie:  
Z analýzy výziev:  
Celkovo tak priamo alebo okrajovo hľadisko ZP indikovalo explicitne iba 16 % analyzovaných výziev, pričom tieto 
výzvy boli identifikované iba v OP ZaSI a OP V.  
Necelé dve tretiny výziev (62 %, resp. 31 výziev) sme vyhodnotili ako výzvy potenciálne prispievajúce k podpore 
RP z hľadiska ZP, avšak tieto výzvy hľadisko ZP explicitne nereflektovali. Pätina výziev nebola k tomuto hľadisku 
relevantná vzhľadom na to, že riešili problematiku, v ktorej previazanosť na podporu RP z hľadiska ZP nebolo 
možné identifikovať. Väčšinu z nich tvorili výzvy z OP VaV. Vo všeobecnosti tento OP neindikoval takmer žiadnu 
relevanciu pre hľadisko zdravotného postihnutia. Pre budúce programovanie v tejto oblasti pomoci by vzhľadom 
na potrebu uplatňovať RP ako prierezový princíp bolo vhodné zvážiť posilnenie tejto témy pri nastavovaní 
príslušného programu, resp. špecifikácie samotných výziev.  
Viac ako polovica analyzovaných výziev (28 výziev, resp. 56 %) neuvádza vôbec žiadne prepojenie na 
ciele HP RP v zmysle SKI HP RP. Iba 5 z týchto výziev sme vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko ZP, t.j. 
uvádzanie cieľov pre ZP aspekt by v ich prípade ani nebolo relevantné. Podstatou zistenia však ostáva 
skutočnosť, že tieto výzvy neuvádzajú prepojenie ani na žiadne iné ciele, teda ani z iných hľadísk. Z ostatných, t.j. 
22 výziev, ktoré ciele HP RP uvádzali, celkovo 15 výziev (30 % zo všetkých výziev) uviedlo aj prepojenie na 
ciele súvisiace priamo s podporou osôb so ZP. V ostatných 7 prípadoch sa uvádzali iné ciele HP RP, nie však 
so zameraním na zdravotné postihnutie, pričom 6 z týchto výziev sme vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko 
ZP, čiže neuvádzanie cieľov v tomto smere je v poriadku.  
V spomínaných 15 výzvach, ktoré uvádzali explicitné prepojenie na ciele súvisiace priamo s podporou 
osôb so ZP, sa v tretine prípadov výzvy prepojili na viac ako 1 cieľ, avšak išlo maximálne o 2 alebo 3 z celkovo 5 
cieľov HP RP vzťahujúcich sa k hľadisku ZP. Tretina sa prepojila iba na 1 vybraný cieľ vo vzťahu k tomuto 
hľadisku. Ako je zrejmé, najčastejšie sa výzvy prepojili na cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so 
zdravotným postihnutím k informačným službám (10 z 15). 
 
Z analýzy OP: 
Cielená podpora najmä špecifického cieľa 2.1 sa realizovala v rámci prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti 
a prioritnej osi 3 v rámci Bratislavského kraja. K 31.12.2013 bolo v tejto prioritnej osi zazmluvnených 509 
projektov, z toho 447 projektov s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 33,5 %) v hodnote 653 073 
550,85 Eur (podiel na celkovej hodnote 70,3 %). Projekty sú v tejto oblasti zamerané hlavne na opatrenia aktívnej 
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politiky trhu práce a podpory zamestnanosti cielené na podporu prípravy na pracovné uplatnenie občana so 
zdravotným postihnutím a podpory občanov so zdravotným postihnutím pri začatí prevádzkovania alebo 
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom relevantných príspevkov podľa zákona o službách 
zamestnanosti246. Podpora sa diala najmä cez národné projekty (Podpora zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím). Realizovali sa 2 projekty v hodnote 57 584 032 Eur. Podpora špecifického cieľa 2.1 a 
2.3 zdravotne postihnutých ľudí (ale aj 2.1) sa realizovala najmä v prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie (v 
Bratislavskom kraji v prioritnej osi 3). K 31.12.2013 bolo v tejto prioritnej osi zazmluvnených 570 projektov, z toho 
567 projektov s príspevkom k HP RP (podiel na celkovom počte 42,4 %) v hodnote s podielom na celkovej 
hodnote 16,9 %. Projekty sú v tejto oblasti zamerané na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity 
služieb starostlivosti (sociálnych služieb) a programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie vrátane občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Špecificky na túto cieľovú 
skupinu bola zameraná výzva  OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04, v rámci nej bolo schválených 41 projektov v hodnote 
10 336 422,64 Eur. Výzva bola zameraná okrem iného na podporu inovatívnych foriem chráneného 
zamestnávania v závislom pracovnom vzťahu a prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej 
činnosti pre osoby z cieľovej skupiny, ktorou sú občania so zdravotným postihnutím a ktoré odstránia doterajšie 
bariéry súvisiace s dodatočnými nákladmi chránených pracovísk a na dopravu zamestnancov – občanov so 
zdravotným postihnutím.   
 
 
 
ZISTENIE Č. 2) OP vykazujú nízku previazanosť špecifických cieľov rovnosti 
príležitostí so zameraním na vek na prioritné osi, opatrenia, ako aj rámcové 
aktivity. 
 

Objasnenie:  
Celkovo tak priamo, čiastočne alebo nepriamo hľadisko veku zohľadnilo v 
základnom zameraní 14 výziev, čo predstavuje 28 % zo všetkých výziev. 
V menej ako polovici prípadov (44 % – 22 výziev) sme výzvy vyhodnotili ako 
potenciálne prispievajúce k podpore RP z hľadiska veku, avšak tieto výzvy toto 
hľadisko explicitne nereflektovali. Viac ako polovica analyzovaných výziev (28 
výziev, resp. 56 %) neuvádza vôbec žiadne prepojenie na ciele HP RP, teda ani 
na ciele v spojitosti s podporou rovnosti príležitostí z hľadiska veku. 
 
Zdôvodnenie: 
Z analýzy výziev: 
Priama previazanosť základného zamerania výziev s podporou rovnosti príležitostí z hľadiska veku bola 
identifikovaná v 10 výzvach a ďalšie 4 výzvy prepojenie na toto hľadisko v zameraní výzvy (ciele a oprávnené 
aktivity) indikovali čiastočne, resp. nepriamo. Celkovo tak priamo, čiastočne alebo nepriamo hľadisko veku 
zohľadnilo v základnom zameraní 14 výziev, čo predstavuje 28 % zo všetkých výziev. Žiaľ, takéto výzvy 
sme identifikovali iba v troch OP – najviac ich bolo z OP V (9 výziev s priamym prepojením), 4 výzvy boli z OP 
ZaSI (1 s priamym a 3 z čiastočným, nepriamym prepojením), a nakoniec 1 výzva z ROP.  
V menej ako polovici prípadov (44 % – 22 výziev) sme výzvy vyhodnotili ako potenciálne prispievajúce k podpore 
RP z hľadiska veku, avšak tieto výzvy toto hľadisko explicitne nereflektovali. Viac ako pätinu výziev (28 %, čiže 14 
výziev) sme vyhodnotili ako nerelevantné k hľadisku veku. Tieto výzvy riešili problematiku, v ktorej previazanosť 
na podporu RP z hľadiska veku nebolo možné identifikovať. Väčšinu z nich tvorili výzvy vyhlásené v OP VaV, v 
ktorom takto “nerelevantné” výzvy dominovali (9 z 11 výziev). Pre budúce programové obdobie by bolo vhodné 
zvážiť posilnenie tejto témy v tejto tematickej oblasti, vzhľadom na to, že rovnosť príležitostí by sa mala 
uplatňovať ako prierezový princíp.  

                                                 
246 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56), Príspevok na udržanie občana so zdravotným 
postihnutím v zamestnaní (§ 56a), Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 57). 
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Popri tematickom prepojení s témou rovnosti príležitosti z hľadiska veku sme sa zamerali aj na explicitné spojenie 
s cieľmi HP RP, ktoré súvisia s hľadiskom veku. Explicitné prepojenie na konkrétne ciele HP RP vo výzve 
umožňuje žiadateľským subjektom uvedomiť si možné aspekty HP RP, ktoré by v projekte mohli zohľadniť. 
Rovnako takéto prepojenie potvrdzuje, že SORO a RO kladie dôraz na význam HP RP ako takej. Ako sme už 
uviedli pri hodnotení hľadiska ZP, viac ako polovica analyzovaných výziev (28 výziev, resp. 56 %) neuvádza 
vôbec žiadne prepojenie na ciele HP RP, teda ani na ciele v spojitosti s podporou rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku. 11 z týchto výziev sme vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko veku, t.j. uvádzanie cieľov pre 
vekový aspekt by v tomto prípade ani nebolo relevantné. Podstatným však je, že tieto výzvy neuvádzajú 
prepojenie na žiadne ciele, teda ani z iných hľadísk. Viac ako štvrtina výziev (presnejšie 14 výziev, 28 % zo 
všetkých výziev) uviedlo prepojenie na ciele súvisiace s podporou rovnosti príležitostí z hľadiska veku. 
V ostatných 8 prípadoch sa uvádzali iné ciele HP RP, nie však so zameraním na vek, pričom 3 z týchto výziev 
sme vyhodnotili ako nerelevantné pre hľadisko veku, čiže neuvádzanie cieľov v tomto smere je na mieste. 
Pod cieľmi 3.1 až 3.2 sa v zmysle SKI HP RP uvádza celkovo 5 podcieľov (viď tabuľka nižšie). Spolu 6 výziev (5 
z OP V a 1 z OP ZaSI) uvádzalo všetky podciele 3.1 až 3.2, ostatné výzvy uvádzali prepojenie na 2 až 4 z týchto 
cieľov. Najčastejšie sa objavilo prepojenie na Cieľ 3.1a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom 
zvyšovania kvalifikácie) a Cieľ 3.1c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní, z ktorých sa každý 
objavili v 12 výzvach. Cieľ 3.1b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek uvádzalo celkovo 11 výziev. 
V jednej výzve (OP ZaSI) sa objavilo spolu s cieľmi 3.1 až 3.2 aj prepojenie na súvisiaci cieľ 1.4 Zníženie miery 
rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 
 
Analýza OP: 
V rámci OP V, špecificky na cieľové skupiny mladých a starších ľudí boli zamerané najmä prioritné osi 2 a 3, ktoré 
obsahovali rôzne vyrovnávacie opatrenia. V rámci prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských 
zdrojov prispieva k plneniu cieľov HP RP celkovo 29 projektov v hodnote 24 036 759,28 EUR (EÚ zdroje). Podiel 
na celkovom počte projektov predstavoval 3,2 % a podiel na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 
predstavoval 12 %. Podiel hodnoty projektov s príspevkom HP RP na celkovej hodnote bol 3,9 % a podiel na 
celkovej hodnote projektov s príspevkom HP RP bol 19 %. Prioritná os 2 sa v rámci opatrenia 2.1 špecificky 
zameriavala na podporu mládeže v neformálnom vzdelávaní a na podporu aktívneho starnutia vo vzdelávaní. Na 
mladých ľudí sú zamerané dva národné projekty, a to „KomPrax – Kompetencie pre prax" a „PRAKTIK – 
Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“. Na starších ľudí sú zamerané dopytovo 
orientované projekty247 na podporu aktívneho starnutia, či už so strany univerzít, alebo miest, ich počet bol 36 
(podiel na celkovom počte projektov 4 %), ale len 19 (podiel na celkovom počte projektov s príspevkom k HP RP 
7,9 %) uvádzalo príspevok k cieľom HP RP.    
  
 

ZISTENIE Č. 3) S výnimkou sledovania plnenia MU HP RP – SORO/RO 
nesledovali a nevyhodnocovali systematicky prínos realizovaných projektov 
k HP RP z hľadiska špecifických cieľov na podporu rovnosti príležitostí 
s ohľadom na vek a ZP, aj vzhľadom k tomu, že to nebolo súčasťou 
nastavených monitorovacích mechanizmov. 
 
Objasnenie:  
Pri sledovaní príspevku k HP RP, SORO/RO nesledovali osobitne prispievanie 
k jednotlivým aspektom rovnosti príležitostí. Tieto aspekty bolo nutné osobitne 
dohľadať pri výberovej vzorke projektov, no v rámci priebežných a záverečných 
monitorovacích správ nebolo vždy možné zistiť príspevok k špecifickým cieľom 
rovnosti príležitostí s ohľadom na vek alebo ZP. Treba však podotknúť, že formuláre 
žiadostí o NFP a formuláre monitorovacích správ projektov ani neumožňovali 

                                                 
247 Bola vyhlásená jedna výzva na túto cieľovú skupinu: OPV-2012/2.1/03-SORO 
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sledovať osobitne aspekt plnenia konkrétnych cieľov HP RP podľa jednotlivých 
aspektov, či už z hľadiska kvantity, alebo kvality.  
 
Zdôvodnenie: 
Z analýzy projektov:  
Tam, kde sme dostupné správy mohli posúdiť (a zároveň išlo o projekty, ktoré deklarovali prínos k HP RP aj z 
hľadiska ZP, hoci aj len formálne) sa ukázalo, že väčšina projektov do správ nezahrnula žiadne špecifické 
informácie k príspevku k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. Presnejšie tieto informácie sme nenašli v 20 
projektoch pri priebežných správach, v 21 projektoch pri záverečných správach a v 13 projektoch pri dopadových 
správach. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že tieto projekty zvyčajne ani nemali zazmluvnené sledovanie 
relevantného MU k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia. To podporuje aj ďalšie zistenie, že pri projektoch, 
ktoré hľadisko zdravotného postihnutia v monitorovacích správach nejako reflektovali, dominovali správy, ktoré sa 
obmedzili iba na vyčíslenie zazmluvneného MU k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia, pričom iné 
doplňujúce informácie správy neobsahovali. Iba v jednom projekte sme identifikovali ako kvantitatívne dáta (MU k 
HP RP z hľadiska ZP), tak kvalitatívne informácie. Tu je nutné dodať, že formát monitorovacej správy osobitný 
priestor pre kvalitatívny popis prínosu realizovaného projektu takmer vôbec neponúka a sústreďuje sa najmä na 
zber kvantitatívnych údajov. Záverečná správa a priebežné správy umožňujú kvalitatívne informácie vkladať iba v 
rámci identifikácie problémov a v rámci položky “doplňujúce informácie.” Iba formát následnej správy v položke 
“dopad projektu” vytvára priestor pre kvalitatívny popis dosiahnutých výsledkov projektu a ich dopadov. Avšak ani 
časť “dopady” či časť “doplňujúce informácie” prijímateľskú organizáciu explicitne nevyzývajú, aby sa vyjadrila 
napr. k prínosu k jednotlivým HP.  
Projekty, ktoré proaktívne poskytovali doplňujúce kvalitatívne informácie z hľadiska HP RP s ohľadom na 
zdravotné postihnutie sme tak zaznamenali veľmi ojedinele. V prípade 4 projektov obsahovali priebežné 
monitorovacie správy informácie o plánovaných alebo realizovaných aktivitách na podporu osôb so zdravotným 
postihnutím, avšak 3 z nich na druhej strane neuvádzali kvantitatívne dáta, keďže príslušný MU nemali 
zazmluvnený, a teda neboli viazané vyčíslovať tieto dáta. V prípade 2 projektov sme kvalitatívne informácie, 
avšak opäť bez kvantitatívnych dát, objavili v 2 záverečných správach. Rovnako 2 projekty uvádzali kvalitatívne 
informácie v dopadových správach, pričom iba 1 z nich zároveň uvádzal aj čiastkové kvantitatívne dáta, pritom 
však nešlo o MU k HP RP.  
Ako sme uviedli skôr, celkovo 47 projektov deklarovalo prínos k HP PR aj z hľadiska veku (hoci len formálne). 
Prínos projektov cez dosiahnuté výsledky bolo možné posúdiť iba u časti projektov. Priebežné správy neboli 
dostupné v 6 projektoch, záverečné správy v 4 projektoch a následné správy chýbali až v 18 projektoch, ktoré 
súčasne deklarovali aj prínos k HP RP z hľadiska veku.248  
Tam, kde boli správy dostupné na posúdenie (a zároveň išlo o projekty, ktoré deklarovali prínos k HP RP aj z 
hľadiska veku, hoci aj len formálne) sa ukázalo, že väčšina projektov do správ nezaradila žiadne špecifické 
informácie k príspevku k HP RP z hľadiska veku, či už kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru. Toto 
zistenie platilo pre 33 projektov, pokiaľ išlo o priebežné správy, pre 41 projektov v prípade záverečných správ a 
pre 18 projektov v prípade dostupných dopadových správ. Zvyčajne išlo o najmä o projekty, ktoré nemali 
zazmluvnené ani jeden relevantný MU k HP RP z hľadiska veku. Nezazmluvnenie týchto MU však neznamená 
automaticky nemožnosť reflektovať hľadisko veku, napr. v priestore pre doplňujúce informácie. Tieto projekty však 
ani tento priestor nevyužili.  
V súlade s vyššie uvedeným je aj zistenie, že v prípade tých projektov, ktoré hľadisko veku v monitorovacích 
správach reflektovali, prevažovali správy, ktoré sa obmedzili iba na vyčíslenie zazmluvnených MU k HP RP z 
hľadiska veku, pričom žiadne doplňujúce, napr. kvalitatívne informácie ich správy neobsahovali.  
 
Napr. pri analýze priebežných monitorovacích správ sa ukázalo, že v prípade 12 projektov priebežné správy 
obsahovali iba informácie o stave MU k HPRP z hľadiska veku, ale žiadne iné doplňujúce informácie. Zároveň 
sme identifikovali 11 projektov, ktoré okrajovo reflektovali napr. pri popise realizovaných alebo plánovaných aktivít 
aj zohľadnenie vekovo špecifických skupín (tým, že zacielili vybrané aktivity na tieto skupiny), avšak vzhľadom na 
to, že tieto nemali zazmluvnené relevantné MU z hľadiska veku, kvantitatívne údaje ohľadom zapojenia 

                                                 
248 Toto však nie je konečný počet projektov, kde dané správy neboli k dispozícii, tu sme ich však nezohľadnili, keďže tieto 
projekty sa nehlásili k prínosu k HP RP z hľadiska veku. V celej vzorke 98 projektov chýbali v ITMS monitorovacie priebežné 
správy celkovo pri 13 projektoch, pri dvoch boli k dispozícii len tzv. mimoriadne správy. Záverečné správy absentovali v ITMS 
pri 9 projektoch, kde vzhľadom na termín ukončenia mali byť v čase zberu údajov z ITMS tieto správy už k dispozícii. Dopadové 
správy v ITMS systéme absentovali pri 19 projektoch (s ohľadom na termín ukončenia projektu pri zbere údajov z ITMS).  
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zraniteľných skupín z hľadiska veku sme v nich neidentifikovali. Komplexnejšie informácie, t.j. kombináciu 
kvantitatívnych údajov aj kvalitatívnych informácií ohľadom veku poskytli v priebežných správach iba 3 
projekty.  
 
 
ZISTENIE Č. 4) Organizácie majú limitované kapacity, ktoré by pracovali 
s problematikou rovnosti príležitostí, a mnohé ich ani naplno nevyužívajú pri 
realizácii projektov s príspevkom k HP RP.  
 
Objasnenie:  
V organizáciách, ktoré čerpali prostriedky na projekty s prínosom k HP RP pracuje 
len veľmi málo odborníčok a odborníkov, ktorí by mali skúsenosti s prácou v oblasti 
podpory rovností príležitostí. Celkovo je veľmi nízky podiel aj organizácií, ktoré 
realizujú projekty s prínosom k HP RP a zároveň by mali aj takéto kapacity k 
dispozícii. Naviac, ak aj organizácie vo svojom tíme ľudí s týmito skúsenosťami majú, 
títo predstavujú iba zlomok celkových ľudských zdrojov v organizáciách, ktoré sa 
zapojili do prieskumu. Nakoniec, mnohé organizácie priznali, že túto odbornú 
kapacitu nevyužívajú pri realizácii projektov, prípadne ju využívajú len okrajovo. 
 
Zdôvodnenie: 
Z analýzy prieskumu:  
Až 45 % organizácií, ktoré uvádzali, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia, zároveň uviedlo, že nedisponujú vlastnými ľudskými zdrojmi, ktoré by s touto témou 
pracovali. Otvára sa teda otázka, ako zabezpečili kvalitnú podporu rovnosti príležitostí v danej téme v rámci 
realizovaných projektov. Pozreli sme sa teda, o aký druh expertízy sa organizácie v témach rovnosti príležitostí 
opierajú, resp. či ju vôbec využívajú, resp. či nedostatok interných kapacít kompenzujú externou kapacitou 
a porovnali sme to aj s počtami organizácií, ktoré uviedli, že realizovali projekty prispievajúce k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia. Necelá polovica organizácií (104 z 223) nevyužíva pri realizácii projektov expertízu 
v oblasti rovnosti príležitostí, ani internú ani externú. Viac ako štvrtina organizácií využíva najmä internú expertízu 
(24 %) prípadne ju kombinuje s externou (3 %). Externé kapacity (14 %) a inú podporu (6 %) využíva približne 
pätina organizácií, pričom iná podpora často zahrňovala istú formu externej spolupráce (napr. podporu 
SORO/RO, príručky pre HP RP či externé dodávateľské spracovanie projektu).  
Porovnanie s počtom projektov, ktoré organizácie uvádzali ako prispievajúce k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia ukazuje, že až 38 organizácií, ktoré internú ani externú podporu nevyužili, zároveň uviedlo, že 
realizovali projekty s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí z hľadiska zdravotného 
postihnutia. Ďalšie 3 organizácie uviedli, že ju využili okrajovo. Je teda nanajvýš sporné, do akej miery mohli 
tieto organizácie adekvátne zabezpečiť kvalitu podpory HP RP z tohto hľadiska pri príprave projektu 
alebo v rámci jeho implementácie, ak žiadnu expertízu či formu podpory nevyužívajú. To by mohlo 
čiastočne osvetliť, prečo sme u časti organizácií identifikovali limitovanú podporu HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia, t.j. formálne deklarovaný rovnaký, resp. rovný prístup pre všetkých bez ohľadu aj na zdravotný stav, 
či postihnutie (viď predošlé kapitoly, kde sa ukázalo, že prinajmenšom 64 organizácií inú aktivitu na podporu HP 
RP z hľadiska ZP okrem zabezpečenia formálnej rovnosti neuviedla).  
Z 223 organizácií, ktoré uviedli, že realizovali projekty s príspevkom k HP RP, iba 45 % uviedlo, že ich experti, 
resp. expertky pracujú s témou rovnosti príležitostí ako takou, avšak v prípade hľadiska rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku, iba 32 % organizácií uviedlo, že ich odborný personál s touto témou pracuje. Spomedzi nich 
prevažujú organizácie, ktoré majú jedného človeka, resp. maximálne 2 ľudí pracujúcich s touto témou (18 %). Iba 
32 organizácií (14,3 %) disponuje 3 a viac odborníkmi, resp. odborníčkami s touto skúsenosťou.  
Vo väčšine týchto organizácií (42 organizácií z 72), kde odborníci a odborníci pracujú s témou rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku, ženy – odborníčky tvoria najmenej 80 %-ný podiel a viac, pričom v 37 organizáciách, čiže viac 
ako v polovici z nich pracujú s touto témou výlučne iba ženy, t.j. ich podiel bol 100 %, a to aj v prípade, ak 
v organizácii s témou pracovalo viac ľudí (najviac 10).   
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Keď sme porovnali počet organizácií, ktoré uviedli, že ich projekty prispievajú k HP RP z hľadiska veku (107) 
s tým, či má organizácia expertky, či expertov pracujúcich s témou RP z hľadiska veku (72), ukázalo sa, že 
necelé dve tretiny z organizácií, ktoré nemajú expertov a expertky s touto skúsenosťou, ani projekty v tejto téme 
nerealizovali, čo by bolo v poriadku. Zároveň to však znamená, že 52 organizácií uviedlo, že realizovali 1 a viac 
projektov s príspevkom k HP RP z hľadiska veku, ale experti, resp. expertky s touto témou v ich organizácii 
nepracujú. Inými slovami, takmer 45 % z organizácií, ktoré takéto projekty realizovali, uviedli, že ľudia v ich 
organizácii s touto témou nepracujú.  
 
 
ZISTENIE Č. 5) Hodnotiace kritériá rovnosti príležitostí neboli špecificky 
naviazané na tieto aspekty, vo všeobecnosti je ich bodová hodnota nízka.  

Objasnenie:  
Vo väčšine výziev boli hodnotiace kritériá všeobecne formulované, len výnimočne sa 
špecificky zamerali na aspekt zdravotného postihnutia, vekový aspekt nebol vôbec 
zohľadnený. Za kritérium pre prínos k HP RP mohli projekty získať relatívne 
nízky podiel bodov.  
 
Zdôvodnenie:  
Analýza ukázala, že projekty ašpirujúce na získanie nenávratného finančného príspevku podané v rámci výziev, 
ktoré sme mali možnosť analyzovať, mohli získať podľa dostupnej dokumentácie za predkladaný zámer v rozsahu 
od 84 do 240 bodov, pričom priemerne vo výzvach projekty mohli získať 185 bodov (resp. medián 200). Vo 
väčšine výziev (43 z 50) bolo k dispozícii osobitné kritérium pre prínos k HP RP. Iba v 6 výzvach – všetky boli z 
OP ZaSI – sa HP RP musela deliť o kritérium spolu s ostatnými HP a v jednom prípade – v ROP – nemala HP RP 
uvedené žiadne kritérium.  
Za kritérium pre prínos k HP RP mohli projekty získať relatívne nízky podiel bodov – presnejšie rozsah 
bodov za prispievanie k HP RP bol od 1 do 12 bodov. V priemere to bolo 3,4 bodu, pričom medián bol 2 body, 
čiže najčastejšie mohli projekty získať maximálne 2 body. Prepočítali sme možné body za HP RP aj na 
percentuálny podiel z celkového počtu bodov, ktoré projekty v danej výzve mohli získať, a ukázalo sa, že sa 
pohyboval v rozsahu od minimálne 0,44 % do maximálne 6 %. V priemere bol na úrovni 1,9 %, avšak medián bol 
1 %, t.j. väčšinou výzvy neumožňovali za HP RP získať viac ako 1 % podiel bodov z celkového počtu bodov za 
hodnotenie. Inými slovami, za kritériá teda mohli projekty získať v porovnaní z celkového počtu naozaj iba zlomok 
bodov.  
V prípade 6 výziev, kde sa HP RP musela podeliť o hodnotiace kritérium s ostatnými horizontálnymi prioritami, 
projekty nemohli získať viac ako 1 bod, keďže spoločné kritérium pre všetky horizontálne priority spolu bolo 
nastavené na 4 body, pričom za prínos ku každej z HP mohol projekt získať 1 bod.249 Ako je zrejmé, vyššie 
bodové hodnotenie za HP RP sa týkalo iba situácie, keď HP RP mala vymedzené špecifické kritérium, no i v 
týchto výzvach vo viac ako polovici prípadov (22 zo 43) projekty nemohli získať viac ako 2 body.   
V analýze hľadiska zdravotného postihnutia sme sa pozreli na to, či sa toto hľadisko v rámci formulácií kritéria 
k HP RP objavilo. Ukázalo sa, že okrajovo bolo spomenuté v dvoch operačných programoch. V rámci OP 
Zdravotníctvo sa pri inštrukcii na hodnotenie kritéria v rámci najvyššieho bodového hodnotenia indikuje, že 
navrhovaný projekt by mal ponúkať “Stavebno-technické riešenie (ktoré) je nad rámec legislatívy SR a EÚ v 
príslušnej oblasti.“ V Regionálnom OP sa uvádza, že HP RP Kritérium hodnotí, či projektový zámer prispieva k 
plneniu cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí – pričom v niektorých výzvach sa uvádza aj konkrétny 
príklad na podporu HP RP: a to buď a) bezbariérovosť objektu/objektov alebo b) napríklad odstránením 
stavebných bariér pre hendikepované a imobilné osoby. Celkovo 11 výziev čiastočne špecifikuje aspekty podpory 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia v rámci hodnotiaceho kritéria pre prínos k HP RP, pričom 
tieto aspekty sa obmedzujú na bezbariérovosť vo fyzickom prostredí.  
 
 

                                                 
249 Ak napríklad projekt prispieval k HP RP a HP TUR (trvalo udržateľný rozvoj), ale neprispieval napr. k HP MRK 
(marginalizované rómske komunity) či HP IS (informačná spoločnosť), projekt mohol získať zo 4 bodov iba 2 body.   
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10.2.2. Odporúčania  
 

Hodnotiaca otázka:  

Aké sú odporúčania na nápravu tohto stavu?  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti programovacie obdobie dobieha, pri jednotlivých odporúčaniach uvádzame, či sú 
relevantné pre súčasné alebo aj budúce programové obdobie  (ďalej len PO). 
 
 
Odporúčanie Úroveň Relevancia 
Odporúčanie č. 1:  

 Odporúčame vykonať ex ante hodnotenie opatrení a intervencií štrukturálnych fondov k otázkam 
rovnosti príležitostí z hľadiska ZP a prípadne veku a na základe toho stanoviť relevanciu a vplyv 
OP na ich zmenu.  
 

RO/SORO Budúce PO 

Odporúčanie č. 2:  
 Odporúčame v rámci formulárov pre žiadateľov o NFP nastaviť samohodnotiace inštrukcie tak, 

aby vyžadovali podrobnejšie špecifikovať príspevok k HP RP, t.j. popisom konkrétneho cieľa, 
resp. zohľadnenia zapojenia konkrétnych znevýhodnených skupín podľa jednotlivých špecifických 
hľadísk (vrátane veku či ZP), prípadne špecifikáciou konkrétnych aktivít a konkrétnych 
merateľných ukazovateľov na sledovanie prínosu k HP RP v tomto ohľade.  

 Zároveň odporúčame, aby boli tieto skutočnosti adekvátne previazané na hodnotiace kritériá 
uplatňované v procese odborného hodnotenia predkladaných žiadostí.  
 

CKO, 
RO/SORO 
Koordinátor HP 
RP 

Budúce PO 



  
  Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  

                                                         horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
 

297 
 

Odporúčanie č. 3: 
Odporúčame, aby do základných programových dokumentov (napr. operačný program, 
programový manuál, príručky pre žiadateľov, resp. prijímateľov) bolo v rámci príslušného OP 
zapracované aj adekvátne posúdenie a jednoznačné objasnenie prepojenia príslušných 
prioritných osí a  opatrení OP a rámcových aktivít  na priame a nepriame prispievanie k napĺňaniu 
konkrétnych aspektov rovností príležitostí, najmä s ohľadom na špecifické zraniteľné skupiny 
(vrátane hľadiska veku a ZP; relevancia by mala byť vyhodnotená najmenej na dvoch úrovniach – 
t.j. či dané opatrenie môže priamo posilňovať rovnosť príležitostí pre tieto zraniteľné skupiny, 
alebo má naň nepriamy vplyv, alebo naň nemá žiaden vplyv).  
 

RO/SORO Budúce PO 

Odporúčanie č. 4:  
Odporúčame zabezpečiť, aby pri vyhlasovaní výziev boli do zdôvodnenia výzvy adekvátne  
zapracované prepojenia na konkrétne aspekty rovnosti príležitostí (vrátane hľadiska veku a ZP) 
podľa miery identifikovanej relevancie.  
Konkrétnejšie, odporúčame pri dizajnovaní textu výzvy zabezpečiť, aby prepojenie na príslušné 
relevantné aspekty rovnosti príležitostí (vrátane hľadiska veku a ZP) boli zapracované do 
vyhlasovanej výzvy explicitne v rámci základného nastavenia, resp. zarámcovania výzvy: t.j. 
najmä v rámci zadefinovaného problému, na ktorý výzva reaguje, v rámci zadefinovania 
špecifických cieľov výzvy,  rámcových aktivít, v rámci vymedzenia oprávnených cieľových skupín 
(vrátane explicitného zdôraznenia konkrétnych zraniteľných cieľových skupín s ohľadom na vek či 
ZP), ako aj do ponuky povinných, resp. odporúčaných merateľných ukazovateľov na podporu HP 
RP v zmysle relevancie k aspektom podpory RP.  
Tieto odporúčania navrhujeme zapracovať napr. formou metodických usmernení, ktoré by 
garantovali štandardizáciu tohto postupu naprieč všetkými OP a výzvami. 
 
 

RO/SORO Budúce PO 
 
Súčasné PO  
len pre 
prípadné 
plánované 
výzvy  



  
  Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania  

                                                         horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 
 

298 
 

Odporúčanie č. 5:  
Odporúčame posilniť pri vypracovaní podpornej dokumentácie k výzve a najmä podporných 
dokumentov pre žiadateľov o NFP zapracovanie systematických a štandardizovaných inštrukcií 
pre žiadateľské subjekty v jednotlivých položkách tak, aby sa venovala adekvátna pozornosť 
rôznym hľadiskám rovnosti príležitostí, minimálne s dôrazom na znevýhodnené skupiny 
z hľadiska veku a ZP v kombinácii s hľadiskom pohlavia/rodu. Navrhujeme napr. zahrnúť do 
inštrukcie: 

a) pri definovaní zamerania a cieľov projektov aby žiadateľ zohľadnil prípadné prepojenie na 
priamu, resp. nepriamu podporu relevantných znevýhodnených skupín, resp. aspektov RP, 
ku ktorým plánuje prispieť 

b) pri definovaní a analyzovaní východiskovej situácie vyžadovať štandardne všetky údaje 
podelené nielen podľa pohlavia/rodu, ale aj veku a ZP a ich zohľadnenie v nastavení 
projektu 

c) pri vymedzení cieľových skupín vyžadovať štandardne údaje podelené nielen podľa 
pohlavia/rodu, ale aj veku a ZP, ak je to možné a relevantné a objasnenie špecifických 
potrieb cieľových skupín s ohľadom na tieto aspekty  

d) pri vymedzení plánovaných aktivít vyžadovať štandardne aj objasnenie prínosu 
realizovaných aktivít k priamej podpore rovnosti príležitostí, resp. objasnenie, ktorými 
konkrétnymi prístupmi žiadateľ plánuje podporiť svoj zámer prispieť k posilneniu 
zraniteľných skupín podľa jednotlivých aspektov, 

e) pri monitorovaní projektov v rámci ich formulárov uvádzať aj kvalitatívne informácie 
a vyhodnotenie aktivít a príspevku projektu z hľadiska ZP a veku .   

 

CKO, 
SORO/RO 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 6:  
Odporúčame, aby sa do správ o vyhodnotení výziev po formálnej stránke zahrnulo aj  
zhodnotenie prínosu danej výzvy na podporu všetkých aspektov nediskriminácie (vrátane ZP 

CKO, RO 
SORO 

Budúce PO 
 
Súčasné len 
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a veku) v rámci daného OP, konkrétne cez sledovanie a monitorovanie aspoň základných 
príslušných parametrov v správe z vyhodnotenia výzvy (počet podaných žiadostí s príspevkom 
k danej HP, počet schválených žiadostí, objem prostriedkov vyčlenených na tieto typy projektov). 
  

pre aktuálne 
výzvy  

Odporúčanie č. 7:   
Odporúčame pri vyhodnocovaní projektov s príspevkom k HP RP vrátane ZP a veku zohľadniť aj 
skutočnosti týkajúce sa odborných kapacít organizácií pri zaistení kvality implementácie projektov 
z hľadiska podpory vekových skupín a zdravotne postihnutých ľudí, resp. rovnosti príležitostí. 
Napr. organizácie by mohli mať povinnosť v dokumentácii uviesť, či majú adekvátne odborné 
kapacity, ktoré plánujú využiť pri implementácii projektu z hľadiska rovnosti príležitostí na základe 
veku a zdravotného postihnutia, resp. ako zaistí organizácia (napr. aj z externých zdrojov) kvalitu 
implementácie z hľadiska rodovej rovnosti, resp. rovnosti príležitostí.  
 

CKO, 
SORO/RO 

Budúce PO 

Odporúčanie č. 8:  
Odporúčame podporiť opatrenia na dodatočné posilňovanie kapacít a zvyšovanie povedomia 
(prostredníctvom tréningov, školení) potenciálnych, alebo aspoň úspešných žiadateľských 
subjektov v oblasti praktickej implementácie rovnosti príležitostí na základe veku a zdravotného 
postihnutia pri využívaní prostriedkov EÚ, ako vo verejnej, tak neziskovej, ale aj ziskovej sfére (t.j. 
u podnikateľských subjektov využívajúcich schémy de minimis).  
 

SORO /RO  
v spolupráci 
s koordinátorom 
HP RP 

Súčasné PO 
Budúce PO 
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XI. Prílohy  
 

Príloha č. 1 Zadávacie podmienky pre zabezpečenie externého  hodnotenia 
uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len HP RP) na úrovni 
programov 
Príloha č. 2 Zoznamy dopytových výziev pre výberovú vzorku na analýzu výziev 
v členení podľa operačných programov 
Príloha č. 3 Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky výziev vybraných 
operačných programov 
Príloha č. 4a Náhodné výberové vzorky projektov vo vybraných operačných 
programoch  
Príloha č. 4b Tematické výberové vzorky projektov vo vybraných operačných 
programoch  
Príloha č. 4c Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky projektov vybraných 
operačných programov s ohľadom na rovnosť príležitostí z hľadiska veku a 
zdravotného postihnutia 
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