
 
 

 
 

Príloha č. 3  
 

Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky výziev 
vybraných operačných programov  

(Hodnotiaci dotazník pre zber a analýzu údajov k hľadisku veku a 
zdravotného postihnutia) 
 

 
 
Základné informácie 
 
Kód výzvy 

...  
 

Operačný program 
...  
 

Opatrenie Operačného programu 
...  
 

Aká je verejne dostupná zdrojová stránka k výzve a dokumentácii k výzve? 
  

Aký je dátum vyhlásenia? 
  

Aký je dátum ukončenia (uzávierky) výzvy? 
  

Aká je maximálna dlžka realizácia projektu (v mesiacoch)? 
zaokrúhlene na celé čísla 

  
Aká je minimálna výška príspevku (EUR)? 
zaokrúhlene na celé čísla 

  
Aká je maximálna výška príspevku (EUR)? 
zaokrúhlene na celé čísla 

  
Koľko prostriedkov bolo predbežne alokovaných vo výzve (EUR)? 
zaokrúhlene na celé čísla  

 
 

Zameranie výzvy 
 

Aké ciele si výzva vytyčuje ? 
 ... 
 

Aké je zameranie výzvy: rámcová aktivita, resp. podaktivity? 



 
 

 
 
 

 ... 
 

Indikuje zameranie výzvy priamu relevanciu k rovnosti príležitostí z hľadiska ZP? 
(zameranie sa posudzuje cez ciele resp. rámcovú aktivitu a podaktivity) 
o áno, výzva je priamo zameraná na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska ZP  
o NIE, ALE výzva má potenciál riešiť problém alebo tému, ktorá je z hľadiska RP ZP relevantná, ale 

výzva to nereflektuje 
o NIE, PRETOŽE výzva nie je relevatnná pre hľadisko ZP, pretože nie je relevantné pre danú výzvu 

(nerieši problém relevantný z hľadiska HP RP ZP) 
o INÉ …  

 
Indikuje zameranie výzvy priamu relevanciu k rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU? 
zameranie sa posudzuje cez ciele resp. rámcovú aktivitu a podaktivity 
o áno, výzva je priamo zameraná na podporu špecifickej vekovej skupiny, resp. rovnosti príležitostí 

z hľadiska VEKU  
o  NIE, ALE výzva má potenciál riešiť problém alebo tému, ktorá je z hľadiska VEKU relevantná, ale 

výzva to nereflektuje  
o NIE, PRETOŽE výzva nie je relevantná pre hľadisko VEKU, pretože žo nie je relevantné pre danú 

výzvu (nerieši problém relevantný z hľadiska HP RP VEK) 
o INÉ … 

 
Ktoré ciele HP RP sú UVEDENÉ vo výzve podľa SKI HP RP? 
o Cieľ 1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  
o Cieľ 1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
o Cieľ 1.2 a) Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 

pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života).  

o Cieľ 1.2 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 
o Cieľ 1.3 a)  Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 
o Cieľ 1.3 b) Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová 

desegregácia).  
o Cieľ 1.3 c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a v riadiacich pozíciách v podnikateľských subjektoch. 
o Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 
o Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien. 
o Cieľ 1.5 b) Zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia. 
o Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím.   
o Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 

zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  
o Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 



 
 

 
 
 

o Ciele 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich 
integrácie medzi zdravú populáciu (prieskum v rámci externého hodnotenia).  

o Ciele 2.3 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania  (prieskum v rámci externého 
hodnotenia). 

o Cieľ 3.1 a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvo zvyšovania kvalifikácie).  
o Cieľ 3.1 b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek.  
o Cieľ 3.1 c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní. 
o Cieľ 3.2 a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 15 – 24 rokov.  
o Cieľ 3.2 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ. 
o Cieľ 4) Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám.  
o Cieľ 5 a) Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu.  
o Cieľ 5 b) Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním. 
o výzva nešpecifikuje prepojenie na ciele  HP RP  

 
Ktoré RELEVANTNÉ ciele HP RP   CHÝBAJÚ vo výzve? 
Chýbajúce ciele vzhľadom na zameranie výzvy a relevanciu k pretrvávajúcim nerovnostiam 
o výzva uvádza všetky relevantné ciele  
o Cieľ 1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  
o Cieľ 1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
o Cieľ 1.2 a) Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 

pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života).  

o Cieľ 1.2 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 
o Cieľ 1.3 a)  Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 
o Cieľ 1.3 b) Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová 

desegregácia).  
o Cieľ 1.3 c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a v riadiacich pozíciách v podnikateľských subjektoch. 
o Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku). 
o Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien. 
o Cieľ 1.5 b) Zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia. 
o Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím.   
o Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 

zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  
o Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 
o Ciele 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich 

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

hodnotenia). 
o Cieľ 3.1 a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvo zvyšovania kvalifikácie).  



 
 

 
 
 

o Cieľ 3.1 b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek.  
o Cieľ 3.1 c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní. 
o Cieľ 3.2 a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 15 – 24 rokov  
o Cieľ 3.2 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ. 
o Cieľ 4) Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám.  
o Cieľ 5 a) Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu  
o Cieľ 5 b) Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním. 

 
Doplňujúce poznámky k chýbajúcim cieľom 

....... 
 
  

 

Cieľové skupiny 
 
Aké cieľové skupiny sa uvádzajú vo výzve ? 
Uveďte cieľové skupiny výzvy 

….  
 
Uvádzajú sa vo výzve cieľové skupiny špecifikované z hľadiska VEKU? 

• Áno, ako súčasť širšieho spektra cieľových skupín 
• Áno, výzva je výlučne zameraná na cieľové skupiny zadefinované s ohľadom na VEK  
• Nie 
• Iné: … 

 
Ktoré cieľové skupiny sa uvádzajú z hľadiska  VEKU? 

….  
 

Uvádzajú sa vo výzve cieľové skupiny špecifikované z hľadiska ZP? 
• Áno, ako súčasť širšieho spektra cieľových skupín 
• Áno, výzva je výlučne zameraná na cieľové skupiny zadefinované s ohľadom na ZP  
• Nie 
• Iné: … 
 

Ktoré cieľové skupiny sa uvádzajú z hľadiska  ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA? 
….  

 
 
 

Merateľné ukazovatele 
 
 
Ktoré merateľné ukazovatele  sú vo výzve uvedené podľa SKI HP RP? 



 
 

 
 
 

Uvedú sa všetky MU HP RP v plnom znení  (aj v prípade, že nezodpovedajú SKI HP RP) 
….. 

 
HĽADISKO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA 
 
Zahŕňajú merateľné ukazovatele HP RP ukazovateľe zamerané na aspekty zdravotného postihnutia?  
o Áno -  ako súčasť širšej ponuky MU 
o Áno, všetky MU ktoré výzva uvádza, sú zamerané na RP z hľadiska  ZP  
o Nie 
o Iné …  

 
Ktoré konkrétne MU HP RP sú zamerané na hľadisko ZP? 

…. 
 

Vzhľadom na zameranie výzvy, chýbali niektoré ukazovatele HP RP z hľadiska ZP, ktoré by boli 
relevantné?  
o Všetky ukazovatele pre ZP sú dostatočne relevantné 
o žiadalo by s doplniť releventné indikátori (vzhľadom na zameranie výzvy) 
o nie je relevantné, výzva nie je relevantná pre podporu RP z hľadiska ZP 
 

Ktoré MU z hľadiska ZP v danej výzve chýbali (a boli by vzhľadom na zameranie výzvy relevantné)? 
…. 

 
 

HĽADISKO VEKU 
 

Zahŕňajú merateľné ukazovatele HP RP ukazovateľe zamerané na hľadisko veku?  
o Áno - ako súčasť širšej ponuky MU 
o Áno, všetky MU ktoré výzva uvádza, sú zamerané na RP z hľadiska VEKU 
o Nie 
o Iné …  
 

Ktoré konkrétne MU HP RP sú zamerané na hľadisko VEKU? 
…. 

 
 
Vzhľadom na zameranie výzvy, chýbali niektoré ukazovatele HP RP z hľadiska VEKU, ktoré by boli 
relevantné?  
o Všetky ukazovatele z hľadiska VEKU sú dostatočne relevantné 
o žiadalo by s doplniť releventné indikátori (vzhľadom na zameranie výzvy) 
o nie je relevantné, výzva nie je relevantná pre podporu RP z hľadiska VEKU 
 



 
 

 
 
 

 
Ktoré MU z hľadiska VEKU v danej výzve chýbali (a boli by vzhľadom na zameranie výzvy 
relevantné? 

…. 
 
 

 
Poznámky k MU 
 
MU z hľadiska VEKU, ktoré budú primárne sledované  
o počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí  
o Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 rokov 
o Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 rokov 
o Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch 
o Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu - muži 
o Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu - ženy 
o Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži 
o Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy 
o Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži 
o Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy  
o Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - 

muži 
o Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja - 

ženy 
o Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja 

- muži  
o Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja 

- ženy 
 
 
MU z hľadiska zdravotného postihnutia, ktoré budú primárne sledované  
o počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí  
o Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby  
o Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu 
o počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného 

života 
o Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené 

skupiny 



 
 

 
 
 

o Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu 
o hodnota projektov zameraných na debariérizáciu zariadení vzdelávacej infraštruktúry 
o počet debarierizovaných zariadení vzdelávacej infraštruktúry 
o hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí 
o počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti 

príležitostostí 
o hodnota projektov zameraných na debariérizáciu zariadení kultúrnej  infraštruktúry 
o počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry 
o hodnota projektov regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na debariérizáciu 
o počet projektov regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu 
o hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb, ktoré sú zamerané 

na debariérizáciu 
o počet debarierizovaných zariadení infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb 
o Počet opatrení na zlepšenie bezbarierového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov 

aktivít projektu znevýhodnenými skupinami 
o Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbarierový prístup k výsledkom projektu 
o hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu 

 
 
 

Obsahová podpora RP 
(výzva, príručka a podporná dokumentácia) 

  
 

V akej miere výzva a/alebo príručke pre žiadateľa informuje o legislatíve a relevantných politických 
dokumentoch vzťahujúcich sa na rovnosť príležitostí najmä s ohľadom na hľadisko veku alebo 
zdravotného postihnutia  
o výzva ani príručka pre žiadeľa neobsahujú informácie o legislatíve a dokumentoch vzťahujúcich sa na 

rovnosť príležitostí  
o odkaz na ústavu SR v súvislosti s podporou rovnosti príležitostí  
o odkaz na antidiskriminačný zákon (zásada rovnakého zaobchádzanie a povinnosť predchádzať 

diskriminácii) 
o odkaz na národné strategické dokumenty relevantné pre rovnosť príležitostí  
o odkaz na legislatívu EÚ relevantnú pre rovnosť príležitostí (napr. zmluva EÚ, smernice, nariadenia) 
o odkaz na európske strategické dokumenty relevantné pre rovnosť príležitostí  
o Iné: ... 

 
 

 
Čo príručka alebo výzva uvádza k otázkam rovnosti príležitostí z hľadiska ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA?  (napr. definície, odkazy na špecifické dokumenty, príklady vyrovnávacich opatrenií 
a pod... pozn: ak sa neuvádza nič konkrétne k hľadisku ZP, špecifikuje sa to tiež) 



 
 

 
 
 

 ... 
 
 

Čo príručka alebo výzva uvádza k otázkam rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU? (napr. definície, 
odkazy na špecifické dokumenty, príklady vyrovnávacich opatrení a pod... pozn: ak sa neuvádza nič 
konkrétne k hľadisku VEKU, špecifikuje sa to tiež) 

 ... 
 
 

Obsahuje podporná dokumentácia doplnkové infomácie alebo dokumenty na podporu 
implementácie HP RP? 
(okrem hodnotiacich kriterií, merateľných ukazovateľov a odkazu na ciele HP RP) 
o áno  
o nie 
o Iné: ...  

 
Aké ďalšie informácie alebo dokumenty obsahuje podporná dokumentácia výzvy na podporu 
implementácie HP RP (okrem hodnotiacich kriterií, merateľných ukazovateľov a odkazu na ciele HP RP)? 
o Dokumentácia výzvy neobsahuje podpornú dokumentáciu na podporu implementácie HP RP  
o Dokumentácia výzvy neobsahuje odkazy na dokumenty na podporu implementácie HP RP  
o Podporná dokumentácia vyzvy obsahuje odkaz na príručku HP RP  
o Podporaná dokumentácia výzvy obsahuje priamo elektronickú podobu príručky HP RP  
o Podporaná dokumentácia explicitne uvázda možnosť informačných seminárov zodpovedať aj na 

 otázky k  HP RP  
o Podporaná dokumentácia explicitne odkazuje na možnosť konzultovať osobitne otázky HP RP  
o Iné: .... 

 
Poznámky k doplnkovej podpornej dokumentácii (s dôrazom na hľadisko VEKU / ZP): 

 ... 
 
 
Hodnotiace kriteriá 

 
 
Aký je maximálny počet bodov v hodnotení, ktorý projekt môže celkovo získať? 

 … 
 
 

Akou formou je uvedené kritérium rovnosť príležitostí (vzhľadom na bodové hodnotenie)? 
o rovnosť príležitostí nie je explicitne pomenovaná v žiadnom kritériu 
o RP je súčasťou ďalších horizontálnych priorít, o ktoré sa delí s bodovým ohodnotením  
o RP má špecifické kritérium s osobitným bodovým ohodnotením 
o RP je rozpracované na viac osobitných kritérií podľa aspektov RP, každé s osobitným bodovým 

ohodnotením 
o RP je zohľadnená vo viacerých kritériách  (napr. cieľové skupiny, aktivity a podobne) 



 
 

 
 
 

o Iné: .... 
 

Aký je maximálny počet bodov, ktorý projekt môže získať za HP RP? 
Ak je viac kritérií, spočítajú sa max. body za všetky kritéria súvisiace z HP RP 

 ... 
 

Aká je váha kritéria za HP RP? 
Ak je viac kritérií, napíše sa najnižšia váha a v poznámkach sa objasnia iné váhy 

 ... 
 

Je zapracované osobitné kritérium na RP z hľadiska ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA (explicitne)? 
o  ÁNO 
o  NIE 
o  Iné:  .... 

 
Je zapracované osobitné kritérium na RP z hľadiska VEKU (explicitne)? 
o  ÁNO 
o  NIE 
o  Iné:  .... 

 
Poznámky k hodnotiacim kritériám (k hľadisku VEKU a ZP) 

... 
 
 

Správa o vyhodnotení výzvy 
 

 
Je verejne dostupná správa o vyhodnotení výzvy ? 
o  áno, správa je verejne dostupná  
o správa na mieste, kde sú uvedené dokumenty výzvy sa nenašla 
o Iné:  ... 

 
Ak je správa dostupná, obsahuje táto správa o vyhodnotení výzvy informácie o podpore rovnosti 
príležitostíspráva nie je dostupná 
o správa je dostupná, ale napĺňanie princípu HP RP nezahŕňa 
o áno, správa je dostupná reflektuje napĺňanie princípu HP RP bez špecifikácie aspektov 
o áno, správa reflektuje napĺňanie princípu HP RP vrátané otázok veku 
o áno, správa reflektuje napĺňanie princípu HP RP vrátané otázok ZP 
o Iné:   

 
Čo presnejšie správa reflektuje? 

...  
 

OSTATNÉ POZNÁMKY K HODNOTENIU VÝZVY 
... 

Iné – k ZP či priamo vyžaduje bezbariérovosť? 
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