
 
 

 
 

 

Príloha č. 4c  
 

Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky 
projektov vybraných operačných programov s ohľadom 
na rovnosť príležitostí z hľadiska veku a zdravotného 
postihnutia 
(hodnotiaci dotazník pre zber a analýzu údajov)   
 

 
 
Základné informácie 
 
Operačný program, v rámci ktorého sa projekt realizoval/realizuje 
o OP ZaSI 
o OP V 
o OP VaV 
 
Názov projektu ....  

 
Opatrenie OP ....  

 
ITMS kód projektu ....  

 
Prijímateľská organizácia, ktorá realizuje projekt  ....  
 
Zazmluvnená výška NFP projektu ....  
  
Trvanie projektu (v mesiacoch)....  

 
Uveďte o aký typ projektu ide z hľadiska realizácie 
o riadne ukončený projekt 
o projekt v realizácii 
o Iné: ...  
 



 
 

 
 
 

Uveďte o aký typ projektu ide z hľadiska výberovej vzorky 
o  náhodne vybraný projekt 
o  tematicky / cielene vybraný projekt 
 
Ukončenie projektu (dátum) ....  
 

Celkové čerpanie projektu (podľa ITMS) ....  
 
 

FORMÁLNE HODNOTENIE PROJEKTU za HP RP 
o Aký popis príspevku k rovnosti príležitosti je uvedený v projekte? 

...............  
 
Je k dispozícii hodnotenie RO/SORO (hodnotiteliek a hodnotiteľov) za HP RP? 
o  áno 
o  nie 
o  iné: ... 
 
Aké bodové hodnotenie za rovnosť príležitostí získal projekt? .... 
 
Ako vysoko skóroval projekt v hodnotení za rovnosť príležitostí? 
o  nie je možné posúdiť, max. bodové hodnotenie nie je k dispozícii 
o  projekt získal plný počet bodov za HP RP  
o  projekt získal iba časť bodov za HP RP 
o  projekt nezískal žiadne body za HP RP 
o  Iné: ... 
 
Poznámka k bodovému hodnotenie za HP RP 

...............  
 

Do akej miery je uvádzané hodnotenie prínosu k HP RP primerané k uvádzanému zameraniu 
projektu (ciele, aktivity a cieľové skupiny) 
o Je bodové hodnotenie za rovnosť príležitostí relevantné vzhľadom na navrhované ciele a aktivity 

projektu? 
o  bodové hodnotenie nie je k dispozícii 
o  áno, bodové hodnotenie primerane reflektuje uvádzaný prínos projektu k  HP RP 
o  nie, bodové hodnotenie nereflektuje primerane uvádzaný prínos projektu k  HP RP 
o  Iné: .... 



 
 

 
 
 

 
KOMENTÁR k relevantnosti hodnotenia 

...............  
 
KVALITA POPISU príspevku k HP RP 
Ako konkrétne je popísaný príspevok vo vzťahu ku podpore rovnosti príležitostí? 
o nie je možné posúdiť pretože projekt nepopisuje príspevok k HP RP vôbec alebo nie je dostatočne 

konkrétny 
o príspevok je formálne deklarovaný ako rovnaký prístup všetkých k aktivitám alebo výstupom projektu 

(ako všeobecný nediskriminujúci prístup)  
o obsahuje popis znevýhodnenia resp. východiskovej situácie konkrétnej znevýhodnej cieľovej skupiny  
o obsahuje navrhované vyrovnávacie opatrenia pre konkrétnu znevýhodnenú skupiny ako súčasť 

projektu  
o  obsahuje stereotypy o konkrétnej znevýhodnenej skupine  
o  Iné: .... 
 
Ako je v projekte popísaný v rámci príspevku k rovnosti príležitostí aj príspevok k hľadisku 
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA? (iba jedna voľba)  
o nie je možné posúdiť pretože projekt nepopisuje príspevok k HP RP vôbec, resp. nie je dostatočne 

konkrétny 
o nešpecifikuje ZP: projekt uvádza prínos k HP RP, ale nešpecifikuje prínos z hľadiska zdravotného 

postihnutia 
o formálne: prínos pre RP z hľadiska ZP  je popísaný formálne ako rovnaký prístup všetkých (bez 

ohľadu na zdravotný stav/postihnutie, medzi inými charakteristikami) k aktivitám alebo výstupom 
projektu resp. formou deklarovaného rovnakého zaobchádzania resp. nediskriminácie  

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

o problematicky: prínos je deklarovaný, avšak obsahuje stereotypy o znevýhodnenej skupine osôb / 
situácii z hľadiska zdravotného postihnutia 

o iné  … 
 
Doplňujúce poznámky k príspevku HP RP z hľadiska ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA  
Bližšie sa špecifikuje akou konkrétnou formou je v rámci príspevku k HP RP podporená RP z hľadiska ZP, 
napr. obsahuje opisu problému / znevýhodnenia vo vzťahu k ZP, ponúka odstraňovanie konkrétnych bariér 
najmä vo fyzickom prostredí, či ponúka návrh podporných alebo vyrovnávacich opatrení s ohľadom napr. 
na rôzne potreby ZP osôb, či je inak zameraný na RP z hľadiska ZP. Zachytia sa aj prípadne stereotypy.  

......... 
 



 
 

 
 
 

Ako je v projekte popísaný v rámci príspevku k rovnosti príležitostí aj príspevok k hľadisku VEKU? 
(iba jedna voľba)  
o nie je možné posúdiť pretože projekt nepopisuje príspevok k HP RP vôbec, resp. nie je dostatočne 

konkrétny 
o nešpecifikuje sa VEK: projekt uvádza prínos k HP RP, ale nešpecifikuje prínos z hľadiska VEKU 
o formálne: prínos pre RP z hľadiska VEKU je popísaný formálne ako rovnaký prístup všetkých (bez 

ohľadu na VEK, medzi inými charakteristikami) k aktivitám alebo výstupom projektu formou 
deklarovaného rovnakého zaobchádzania resp. nediskriminácie  

o komplexne: prínos pre RP z hľadiska VEKU je popísaný nad rámec formálneho (nediskriminujúceho 
prístupu), t.j. je podporený konkrétnymi informáciami či návrhmi  

o problematicky: prínos je deklarovaný, avšak obsahuje stereotypy o konkrétnej znevýhodnenej 
skupine z hľadiska VEKU 

o iné: …  
 
Doplňujúce poznámky k príspevku HP RP z hľadiska VEKU  
Bližšie sa špecifikuje akou konkrétnou formou je v rámci príspevku k HP RP podporená RP z hľadiska veku, 
napr. obsahuje opisu problému / znevýhodnenia vo vzťahu k veku, či návrh vyrovnávacich opatrení 
s ohľadom napr. na rôzne vekové skupiny, či je inak zameraný na RP z hľadiska VEKU. Zachytia sa aj 
prípadne stereotypy.  

......... 
 

 
CIEL - ZAMERANIE PROJEKTU 
 
Aký hlavný cieľ si stanovil projekt? 

......... 
 
Aké špecifické ciele si stanovil projekt? 

......... 
 
Vzťahujú sa ciele projektu (hlavný alebo špecifické) explicitne k rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia?  
o Nie je vôbec relevantné, pretože ciele projektu sa nevzťahujú k rovnosti príležitostí ako takej  
o Nie - iba potencionálne, ciele projektu síce riešia problematiku, ktorá má relevanciu k rovnosť 

príležitosti z hľadiska zdravotného postihnutia, ale vek sa explicitne nespomína   
o áno, ciele projektu priamo indikujú relevantnosť zamerania vo vzťahu k podpore rovnosti príležitostí z 

hľadiska zdravotného postihnutia 
o Iné: ... 



 
 

 
 
 

 
Vzťahujú sa ciele projektu (hlavný alebo špecifické) explicitne k rovnosti príležitostí z hľadiska 
veku ?  
o Nie je vôbec relevantné, pretože ciele projektu sa nevzťahujú k rovnosti príležitostí ako takej  
o Nie, iba potencionálne, ciele projektu síce riešia problematiku, ktorá má relevanciu k rovnosť 

príležitosti z hľadiska veku, ale vek sa explicitne nespomína   
o áno, ciele projektu priamo indikujú relevantnosť zamerania vo vzťahu k podpore rovnosti príležitostí z 

hľadiska VEKU  
o Iné: ... 

 
Na ktoré špecifické ciele HP RP uvádza projekt prepojenia (explicitne) ? 
o projekt neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele 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 populácie (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  Iné: ... 
 
Sú prepojenia na ciele HP RP dostatočne relevantné vzhľadom na zameranie projektu? 
o projekt prepojenie na ciele HP RP neuvádza, relevanciu nie je možné posúdiť 
o dostatočne relevantné, projekt uvádza prepojenie na väčšinu, resp. všetky relevantné ciele HP RP  
o čiastočne relevantné, projekt uvádza prepojenie na niektoré ciele HP RP, niektoré relevantné ciele 

chýbajú   
o nedostatočne, uvedené ciele nie sú relevantné k zameraniu projektu  
o Iné: ... 

 
S ohľadom na zameranie projektu, ktoré špecifické ciele HP RP by boli relevantné a CHÝBAJÚ? 
o projekt neuvádza žiadne prepojenie na špecifické ciele 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 populácie (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 Iné: ... 
 
 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

 
Obsahuje popis východiskovej situácie projektu aj popis znevýhodnenia na základe zdravotného 
postihnutia, či inak popísanú situáciu rôznych skupín podľa zdravotného stavu? 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o Áno, východisková situácia obsahuje hlbšiu analýzu nerovností či znevýhodnenia z hľadiska 

zdravotného postihnutia. 
o Nie. Popis východiskovej situácie nezohľadňuje hľadisko zdravotného postihnutia a neposkytuje v tejto 

súvislosti špecifické informácie  
o Iné: ... 
 

Čo konkrétne z hľadiska zdravotného postihnutia popis východiskovej situácie obsahuje 
Pozn: Uvádzajú sa konkrétne informácie napr. štatistiky / dáta o potencionálnej cieľovej skupine z hľadiska 
zdravotného postihnutia, potreba analýz či zberu dát v tomto ohľade, popisuje znevýhodnenia osôb so 
zdravotným postihnutím, špecifické či vyrovnávacie opatrenia pre posilnenie osôb so ZP, resp. na 
odstraňovanie nerovností a pod ..  

......... 
 

Obsahuje popis východiskovej situácie projektu aj popis znevýhodnenia na základe VEKU, či inak 
popísanú situáciu rôznych vekových skupín? 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska veku  
o Áno, východisková situácia obsahuje hlbšiu analýzu nerovností či znevýhodnenia z hľadiska veku. 
o Nie. Popis východiskovej situácie nezohľadňuje hľadisko veku a neposkytuje v tejto súvislosti 

špecifické informácie  
o Iné: ... 
 

Čo konkrétne z hľadiska veku popis východiskovej situácie obsahuje 
Pozn: Uvádzajú sa konkrétne informácie napr. štatistiky resp. dáta delené podľa veku, potreba analýz či 
zberu dát v tomto ohľade, popisuje znevýhodnenia konkrétnych vekových skupín, navrhuje špecifické či 



 
 

 
 
 

vyrovnávacie opatrenia pre posilnenie nejakej znevýhodnenej skupiny z hľadiska veku, resp. na 
odstraňovanie nerovností  a pod ..  

......... 
 
 

AKTIVITY v projekte 

 
Aké aktivity projekt realizoval? (úplne znenie podľa projektu) 

.... 
 
Aké konkrétne aktivity sa v projekte realizovali (vytýčené a realizované podľa monitorovacích správ) 
na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA? 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o Konkrétne aktivity na podporu RP z hľadiska ZP sa neuvádzajú 
Príklady možných aktivít  
o odstraňovanie bariér / zlepšenie prístupnosti vo fyzickom prostredí pre osoby so ZP  
o zlepšenie dopravných služieb (rekonštrukcia, dobudovanie, technické vybavenie) pre osoby so ZP  
o zlepšenie služieb v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb pre osoby so 

ZP (rekonštrukcia, budovanie, technické vybavenie, tréning personálu) 
o  zamestnanie osoby so ZP priamo na projekte, resp. ako výsledok projektu 
o podpora vytváranie pracovných miest pre osoby so ZP  (chránené dielne) 
o poradenstvo pre zlepšenie zamestnanosti určené osobám so ZP 
o vzdelávanie posilňujúce zručnosti pre trh práce špecificky pre osoby so ZP 
o iné vzdelávanie posilňujúce zručnosti pre osoby so ZP  (napr. životné, sociálne zručnosti) 
o publicita / budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rovnosť príležitostí z hľadiska 

zdravotného postihnutia 
o prevencia alebo eliminácia násilia páchaného na osobách so ZP 
o INÉ: … (špecifikuje sa v poznámkach) 

 
Popis aktivít na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia (všetky vyššie 
uvedené bližšie popísané – vrátane iné)  
 …..  
 
 
Aké konkrétne aktivít sa v projekte realizovali (vytýčené a realizované podľa monitorovacích správ) 
na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU? 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska veku  
o Konkrétne aktivity na podporu RP z hľadiska VEKU sa neuvádzaju 



 
 

 
 
 

Príklady možných aktivít  
o podpora voľnočasových centier pre deti a mládež (rekonštrukcia/vybudovanie, aktivity) 
o podpora voľnočasových centier pre starších (rekonštrukcia/vybudovanie, aktivity) 
o zlepšenie dostupných služieb pre deti predškolského veku (rekonštrukcia, budovanie, technické 

zariadenie v zariadeniach poskytujúcich predškolskú starostlivosť) 
o zlepšenie kvality služieb  pre deti mládež (rekonštrukcia, budovanie, technické zariadenie v školských 

zariadeniach - ZŠ, SŠ)  
o zlepšenie kvality služieb pre seniorov a seniorky (rekonštrukcia, budovanie, technické zariadenie v 

zariadeniach sociálnych služieb  
o zamestnanie osoby v ohrozenej vekovej kategórii priamo na projekte, resp. ako výsledok projektu  
o poradenstvo pre zlepšenie zamestnanosti určené ohrozeným vekovým kategóriám  
o vzdelávanie posilňujúce zručnosti pre trh práce určené špecifickým vekovým kategóriám  
o iné vzdelávanie posilňujúce zručnosti určené špecifickým vekovým kategóriám 
o budovanie povedomia v širšej verejnosti so zameraním na rovnosť príležitostí z hľadiska veku 
o prevencia alebo eliminácia násilia páchaného na deťoch 
o prevencia alebo eliminácia násilia páchaného na starších 
o INÉ: … (špecifikuje sa v poznámkach) 

 
Popis aktivít na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia (všetky vyššie 
uvedené bližšie popísané – vrátane iné)  
 …..  
 
 

 CIEĽOVÉ SKUPINY 

 
Na aké cieľové skupiny sa projekt zameriava  (úplné znenie) 

...... 
 
 
Ako je zadefinovaná cieľová skupina? 
o cieľová skupina je popísaná všeobecne, zahŕňajúc bližšie nešpecifikovanú resp. najmä bežnú 

populáciu 
o cieľové skupiny majú široký záber - zahŕňajúc rôznorodé skupiny, vrátane bežnej aj znevýhodnenej 

populáciu 
o cieľové skupiny sú špecifikované primárne s ohľadom na konkrétne znevýhodnené skupiny (uvedie sa 

konkrétne hľadisko do poznámky)  
o Iné: ...  
 



 
 

 
 
 

Aké typy cieľových skupín projekt zahŕňa 
o uchádzači o zamestnanie 
o znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 
o študenti a absolventi stredných a vysokých škôl 
o samostatne zárobkové činné osoby 
o zamestnanci verejnej správy 
o deti 
o zdravotne postihnuté osoby 
o ženy 
o marginalizované komunity 
o rodičia po rodičovskej dovolenke 
o osoby s rodinnými povinnosťami  
o žiaci základných škôl 
o žiaci stredných škôl 
o študenti vysokých škôl 
o študenti doktorandského štúdia 
o manažment škôl 
o absolventi škôl (SŠ,VŠ)  
o verejnosť/miestna komunita 
o zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 
o výskumníci 
o mimovládne organizácie 
o inštitúcie výskumu 
o zamestnanci prijímateľa pomoci  
o Iné:  

 
Kto je explicitnou súčasťou cieľových skupín projektu z hľadiska zdravotného postihnutia? 
(uvedie sa iba explicitne pomenovaná skupina) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o Neuvádza sa žiadna cieľová skupina z hľadiska ZP 
o Osoby so ZP nie sú súčasťou cieľových skupín  
o zdravotne postihnuté osoby (bez špecifikácie) 
o konkrétne skupiny osôb so zdravotným postihnutím (uvedie sa špecifikácia  ….) 
o iné:  

 
Sú potreby cieľových skupín popísané v projekte explicitne aj z hľadiska zdravotného postihnutia?  
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o Neuvádza sa žiadna cieľová skupina z hľadiska ZP 



 
 

 
 
 

o áno 
o nie 
o iné: ...  

 
Kto je explicitnou súčasťou cieľových skupín projektu z hľadiska VEKU? 
(uvedie sa iba explicitne pomenovaná skupina) 

….. 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU  
o Neuvádza sa žiadna cieľová skupina z hľadiska VEKU 
o chlapci 
o dievčatá 
o všeobecne detí (bez rodovej špecifikácie)  
o mladí ľudia 
o starší ľudia   (uvedie sa veková kategória ak je špecifikovaná) 
o iné: …. 

 
Sú potreby cieľových skupín popísané v projekte explicitne aj z hľadiska VEKU?  
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU  
o Neuvádza sa žiadna cieľová skupina z hľadiska VEKU 
o áno 
o nie 
o iné: ...  

 
Poznámky k objasneniu potrieb cieľových skupín z konkrétneho hľadiska veku alebo ZP? 
(kvalitatívny popis) 
 ...... 
 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
 

Uvádzajú sa v projekte vybrané merateľné ukazovatele projektu (uvedú sa ukazovatele sledované 
projektom)    
o MU HP RP neboli zazmluvnené 

Príklady MU 
o počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy  
o počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži 
o počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 
o počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 - 64 
o počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby  



 
 

 
 
 

o počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 
o počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu 
o počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a 

pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní   - muži  
o počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a 

pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní   -  ženy 
o počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch  
o počet úspešne umiestnených UOZ - ženy 
o počet úspešne umiestnených UOZ - muži 
o počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na 

podporu rodovej rovnosti na pracovisku 
o počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami 
o počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi 
o počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť  
o počet úspešne vyškolených osôb - muži 
o počet úspešne vyškolených osôb - ženy  
o počet podporených programov  vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí  
o počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného 

života 
o počet žien využívajúcich výsledky projektu 
o počet mužov využívajúcich výsledky projektu 
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 
o počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu 



 
 

 
 
 

o počet vytvorených pracovných miest  pre výskumníkov - muži 
o počet vytvorených pracovných miest  pre výskumníkov - ženy  
o iné:...  
 

KOĽKO MU k HP RP bolo uvedených v ITMS (t.j. zazmluvnené?) Uvedie sa celkový počet  relevantných 
MU HP RP, ktoré sú sledované V ITMS bez ohľadu na konkrétne hľadisko RP 
       …. 
 

HĽADISKO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA 
 
Zahŕňajú merateľné ukazovatele HP RP ukazovatele zamerané na aspekty zdravotného postihnutia?  
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o Áno - ako súčasť viacerých MU HP RP, ktoré projekt sleduje 
o Áno, všetky MU HP RP, ktoré projekt sleduje, sú zamerané na RP z hľadiska  ZP  
o Nie, projekt nesleduje MU HP RP zamerané na ZP  

 
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 Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o Všetky ukazovatele pre ZP sú dostatočne relevantné 
o áno, žiadalo by s doplniť relevantné indikátory (vzhľadom na zameranie projektu) 
o * nie je relevantné, projekt nie je relevantný pre podporu RP z hľadiska ZP 
 

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

 
Doplňujúce poznámky k merateľným ukazovateľom z hľadiska ZP  

…. 
 
 

HĽADISKO VEKU 
 

 
Zahŕňajú merateľné ukazovatele HP RP ukazovatele zamerané na aspekty veku?  
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU 
o žiadne MU HP RP neboli zazmluvnené napriek tomu, že projekt sa hlási k príspevku k HP RP 
o Áno, sú súčasť viacerých MU HP RP, ktoré projekt sleduje 
o Áno, všetky MU k HPRP, ktoré projekt sleduje, sú zamerané na RP z hľadiska VEKU 
o Nie, projekt nesleduje žiadne MU k HP RP z hľadiska veku  



 
 

 
 
 

 
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 Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU  
o Všetky ukazovatele z hľadiska VEKU sú dostatočne relevantné 
o žiadalo by s doplniť relevantné indikátory (vzhľadom na zameranie projektu) 
o Nie je relevantné, projekt sa nezameriava na HP RP z hľadiska veku.  
 

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

 
Doplňujúce poznámky k merateľným ukazovateľom z hľadiska VEKU  

…. 

 
Je k dispozícii formulár účastníkov (v zmysle povinnosti pre projekty financované z programov ESF) 
o Áno  
o Nie 
o Nie je relevantné (pre OP VaV).  

 
Koľko osôb sa uvádza vo vybraných kategóriach podľa formulára účastníkov (pre projekty 
financované z ESF)  
o Celkový počet účastníkov projektu  … 
o Osoby vo veku 15-24 rokov (spolu) …  
o Osoby vo veku 15-24 rokov (ženy) …  
o Osoby vo veku 55-44 rokov (spolu) …  
o Osoby vo veku 55-44 rokov (ženy) …  
o Osoby so ZP (spolu) …  
o Osoby so ZP (ženy) …  

 
 

VÝSLEDKY projektu monitorovacie a záverečné správy 

 
Sú v ITMS dostupné priebežné MS?  
o Áno  
o Nie 

 
Je v ITMS dostupná záverečná MS?  



 
 

 
 
 

o Áno  
o Nie 
o Nie je relevantné (pre neukončené projekty).  

 
Sú v ITMS dostupné následné MS? 
o Áno  
o Nie 
o Nie je relevantné (pre neukončené projekty, resp. projekty ukončené po 31.12.2013).  

 
Obsahujú (priebežné) monitorovacie správy informáciu o napĺňaní príspevku k rovnosti príležitostí z 
hľadiska ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA? (zohľadnia sa okrem napĺňania zazmluvnených ukazovateľov 
HP RP aj ďalšie informácie - kvalitatívne alebo kvantitatívne popísanie prínosu k HP RP) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o nie je možné posúdiť, žiadna priebežná správa nie je k dispozícii  
o nie, dostupné priebežné správy neobsahujú nič špecifické k podpore HP RP z hľadiska ZP (ani 

príslušné ukazovatele HP RP vzťahujúce sa k zdravotného postihnutia)  
o limitovane, správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP 

vzťahujúcich sa k zdravotného postihnutia 
o správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rovnosti príležitostí z 

hľadiska zdravotného postihnutia (nad rámec ukazovateľov) 
o iné: ...  
 

Obsahujú (priebežné) monitorovacie správy informáciu o napĺňaní príspevku k rovnosti príležitostí z 
hľadiska VEKU? (zohľadnia sa okrem napĺňania zazmluvnených ukazovateľov HP RP aj ďalšie informácie 
- kvalitatívne alebo kvantitatívne popísanie prínosu k HP RP) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU 
o nie je možné posúdiť, žiadna priebežná správa nie je k dispozícii  
o nie, správy neobsahujú nič špecifické k podpore HP RP z hľadiska veku (ani príslušné ukazovatele HP 

RP vzťahujúce sa k veku)  
o limitovane, správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP 

vzťahujúcich sa k veku   
o správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rovnosti príležitostí z 

hľadiska veku (nad rámec ukazovateľov) 
o iné: ...  
 
ZAVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

 



 
 

 
 
 

Obsahuje záverečná monitorovacia správa informáciu o napĺňaní príspevku k rovnosti príležitostí z 
hľadiska ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA? (zohľadnia sa okrem napĺňania zazmluvnených ukazovateľov 
HP RP aj ďalšie informácie - kvalitatívne alebo kvantitatívne popísanie prínosu k HP RP) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o nie je možné posúdiť, záverečná správa nie je k dispozícii  
o nie, záverečná správa neobsahuje nič špecifické k podpore HP RP z hľadiska ZP - ani príslušné 

ukazovatele HP RP vzťahujúce sa k zdravotnému postihnutiu 
o limitovane, záverečná správa obsahuje iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP 

vzťahujúcich sa k zdravotnému postihnutiu 
o záverečná správa obsahuje informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rovnosti 

príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia - nad rámec ukazovateľov 
o iné: ...  
 

Obsahujú (priebežné) monitorovacie správy informáciu o napĺňaní príspevku k rovnosti príležitostí z 
hľadiska VEKU? (zohľadnia sa okrem napĺňania zazmluvnených ukazovateľov HP RP aj ďalšie informácie 
- kvalitatívne alebo kvantitatívne popísanie prínosu k HP RP) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU 
o nie je možné posúdiť, žiadna záverečná správa nie je k dispozícii  
o nie, záverečná správa neobsahuje nič špecifické k podpore HP RP z hľadiska veku - ani príslušné 

ukazovatele HP RP vzťahujúce sa k veku 
o limitovane, záverečná správa obsahuje iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP 

vzťahujúcich sa k veku   
o záverečná správa obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktívít, resp. výsledkov k rovnosti 

príležitostí z hľadiska veku (nad rámec ukazovateľov) 
o iné: ...  
 
DOPADOVÁ (NÁSLEDNÁ) MONITOROVACIA SPRÁVA, resp. správy 

 
Obsahuje dopadová (následná) monitorovacia správa, resp. správy informáciu o napĺňaní príspevku 
k rovnosti príležitostí z hľadiska ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA? (zohľadnia sa okrem napĺňania 
zazmluvnených ukazovateľov HP RP aj ďalšie informácie - kvalitatívne alebo kvantitatívne popísanie 
prínosu k HP RP) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP  
o nie je možné posúdiť, žiadna dopadová správa nie je k dispozícii  
o nie, správa/správy neobsahujú nič špecifické k podpore HP RP z hľadiska ZP (ani príslušné 

ukazovatele HP RP vzťahujúce sa k zdravotného postihnutia)  
o limitovane, následná správa/správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov 

HP RP vzťahujúcich sa k zdravotnému postihnutiu 



 
 

 
 
 

o následná správa/správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k 
rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia (nad rámec ukazovateľov) 

o iné: ...  
 

Obsahuje dopadová (následná) monitorovacia správa, resp. správy informáciu o napĺňaní príspevku 
k rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU? (zohľadnia sa okrem napĺňania zazmluvnených ukazovateľov 
HP RP aj ďalšie informácie - kvalitatívne alebo kvantitatívne popísanie prínosu k HP RP) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska VEKU 
o nie je možné posúdiť, žiadna dopadová správa nie je k dispozícii  
o nie, správa/správy neobsahujú nič špecifické k podpore HP RP z hľadiska veku (ani príslušné 

ukazovatele HP RP vzťahujúce sa k veku)  
o limitovane, správa/správy obsahujú iba informáciu o napĺňaní zazmluvnených ukazovateľov HP RP 

vzťahujúcich sa k veku   
o správa/správy obsahujú informáciu o prínose realizovaných aktivít, resp. výsledkov k rovnosti 

príležitostí z hľadiska veku (nad rámec ukazovateľov) 
o iné: ...  

 
Poznámky k obsahovému popisu prínosu HP RP v priebežných monitorovacích správach, 
záverečnej správe a následných správach: (zahrnie sa aj prípadné hľadisko veku alebo zdravotného 
postihnutia, ak bolo súčasťou správ) 

...... 
 

PUBLICITA 

 
 
Aké informácie s ohľadom na RP zohľadnil projekt v rámci publicitných výstupov projektu? 
(Zohľadňujú sa informácie o zabezpečovaní publicity z monitorovacích, vrát. záverečnej správy. Posudzujú 
sa najmä články a inzercia v bežných médiách, Formulár dobrej praxe, webstránka projektu alebo sociálne 
siete sa posúdia osobitne.) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP ani VEKU 
o publicitné výstupy z monitorovacích správ nebolo možné identifikovať  
o publicitné výstupy sú k dispozícii, neuvádzajú však žiadnu referenciu na rovnosť príležitostí 
o limitovane, publicitné výstupy obsahuje referenciu na všeobecný nediskriminujúci prístup (rovnaké 

šance pre všetkých) – vrátane hľadiska VEKU alebo ZP 
o áno, so zameraním na RP - publicitné výstupy obsahujú referenciu na podporu rovnosti príležitostí 

ilustrovanú konkrétnou aktivitou alebo príkladom – vrátane hľadiska VEKU alebo ZP 
o iné: ... 
 



 
 

 
 
 

Ako reflektuje RP v rámci WEBSTRÁNKY alebo inej internetovej prezentácie projektu (SOCIÁLNE 
SIETE)? (Zohľadňujú sa informácie na webstránke projektu, organizácie alebo sociálnych sieťach, ak sa 
tieto uvádzajú ako forma zabezpečenie publicity v rámci monitorovacích, vrát. záverečnej správy) 
o Nerelevantné - projekt sa nehlási k HP RP z hľadiska ZP ani VEKU 
o správy neuvádzajú webovské stránky alebo sociálne siete relevantné k projektu 
o webovské stránky alebo sociálne siete k projektu existujú avšak neuvádzajú však žiadnu referenciu na 

rovnosť príležitostí  
o limitovane, webovské stránky alebo sociálne siete k projektu existujú avšak obsahujú referenciu na 

všeobecný nediskrimininujúci prístup (rovnaké šance pre všetkých) – vrátane hľadiska VEKU alebo ZP 
o áno, so zameraním na RP - webovské stránky alebo sociálne siete k projektu obsahujú referenciu na 

podporu rovnosti príležitostí ilustrovanú konkrétnou aktivitou alebo príkladom– vrátane hľadiska VEKU 
alebo ZP 

o iné:  ... 
 

Akým spôsobom RP zohľadňuje FORMULÁR DOBREJ PRAXE, ktorý je projekt povinný zaslať po 
ukončení projektu? 
Zohľadňujú sa iba informácie v dostupnom formulári dobrej praxe.  
o formulár dobrej praxe v systéme ITMS nebolo možné identifikovať  
o formulár neuvádza žiadnu referenciu na rovnosť príležitostí 
o limitovane, formulár obsahuje referenciu na všeobecný nediskriminujúci prístup (rovnaké šance pre 

všetkých) – vrátane hľadiska VEKU alebo ZP 
o áno, so zameraním na RP - formulár objasňuje podporu rovnosti príležitostí ilustrovanú konkrétnou 

aktivitou alebo príkladom  – vrátane hľadiska VEKU alebo ZP 
o iné: ...  
 

Poznámky k publicitným výstupom projektu z hľadiska RP s dôrazom na VEK alebo ZDRAVOTNÉ 
POSTIHNUTIE (ukážky z výstupov, formulára dobrej praxe, z webu ako aj linky na príslušné weby alebo 
sociálne siete) 

...... 
 

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE Celkové zhodnotenie projektu na základe deklarovaných 
cieľov, zrealizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov 

 
 
Z ohľadom najmä na dopady projektu, prispievali realizované aktivity a výsledky projektu k rovnosť 
príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia? 
o projekt nebol relevantný, resp. nedeklaroval podporu HP RP z hľadiska ZP  



 
 

 
 
 

o projekt deklaroval formálny – nediskriminujúci prístup. Pro-aktívny, resp. konkrétny prínos k 
posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska zdravotného postihnutia sa nepreukázal 

o aktivity a výsledky indikujú skôr negatívny posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU 
o iné: ...  
 
POZNÁMKY - Ako konkrétne výsledky projektu prispievajú k rovnosti príležitostí z hľadiska 
zdravotného postihnutia (resp. v čom bol pozitívny/negatívny prínos)?  

...... 
 

Z ohľadom najmä na dopady projektu, prispievali realizované aktivity a výsledky projektu k rovnosť 
príležitostí z hľadiska veku? 
o projekt pozitívne prispel k posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU  
o projekt sa držal formálneho – nediskriminujúceho prístupu, pro-aktívny, resp. konkrétny prínos k 

posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU nepriniesol.  
o aktivity a výsledky indikujú skôr negatívny posilňovaniu rovnosti príležitostí z hľadiska VEKU 
o iné: ...  
 
 
POZNÁMKY - Ako konkrétne výsledky projektu prispievajú k rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
(resp. v čom bol pozitívny/negatívny prínos)?  

...... 
 


	Príloha č. 4c
	Matica hodnotenia pre analýzu výberovej vzorky projektov vybraných operačných programov s ohľadom na rovnosť príležitostí z hľadiska veku a zdravotného postihnutia(hodnotiaci dotazník pre zber a analýzu údajov)  

