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I. Úvod 
 
Podľa posledného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa realizoval v júni 2015, až 50 % 
Slovákov a Sloveniek, ktorí sa ho zúčastnili, nepozná svoje práva, keby sa stali 
obeťou diskriminácie. Nízke povedomie o nediskriminácii a celkovo rovnosti 
príležitostí sa premietlo aj do vyššej miery predsudkov. V odpovediach na otázky, 
keby mali mať za kolegov a kolegyne ľudí na základe rôznych kategórií, uviedli, že by 
im v 44 % vadilo, keby išlo o transrodové osoby, moslima v 38 %, Róma/Rómku v 36 
%, v 34 %, keby išlo o geja alebo lesbu, v 9 %, keby išlo o osobu s postihnutím. 
Mnohí z respondentov a respondentiek považujú diskrimináciu za rozšírenú z 
viacerých dôvodov, u osôb starších ako 55 rokov si to myslí 50 % ľudí, u osôb so 
zdravotným postihnutím 39%, z hľadiska pohlavia 24 %. Výsledky pre Slovenskú 
republiku dopadli spomedzi krajín EÚ najhoršie.1 
Práve štrukturálne fondy v programovom období 2007 – 2013 mali zlepšiť 
mechanizmy nediskriminácie a prierezovo, ako aj špecificky riešiť problematiku 
rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v projektoch. Výsledky v tejto oblasti na 
základe hodnotenia v tejto správe však nie sú veľmi lichotivé. Rovnosť príležitostí 
ako aj nediskriminácia bola vo väčšine projektov deklarovaná formálne, bez nejakých 
konkrétnych opatrení a krokov, ktoré by zásadne zmenili situáciu. Takisto výsledky 
na základe merateľných ukazovateľov HP RP sú pomerne nízke, resp. čísla o tom, 
ako na nich participovali znevýhodnené skupiny sú skryté. Pár príkladov dobrej 
praxe, ktoré sa vyskytli, nemôže nahradiť mainstreaming a aplikáciu rovnosti v praxi.  
Najmä v kontexte prijatej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v 
SR2  by v ďalšom programovom období mali byť podporené kvalitatívne opatrenia, 
ktoré umožnia rodovú rovnosť a nediskrimináciu v praxi a nielen na papieri. 
Predkladaná správa tak môže napomôcť zhodnotením výsledkov predchádzajúceho 
programového obdobia, analýz súčasnej situácie a výzvami a odporúčaniami do 
budúcnosti ako implementovať túto problematiku v európskych štrukturálnych a 
investičných fondoch.  

 
  

                                                 
1Európska komisia. EUROBAROMETER. 2015  
2 Dostupná na: http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/ 

http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
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II. Zhrnutie  
 
Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR a OP  
Hodnotenie výsledkov implementácie počtu a hodnoty  projektov s príspevkom 
k HP RP na úrovni na OP 
 
• Z uvedených výsledkov teda možno zhodnotiť, že z hľadiska cieľov HP rovnosť 

príležitostí NSRR najviac prispieval v týchto oblastiach: zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, regionálna infraštruktúra – vzdelávacia, sociálna atď., oblasť 
informatizácie, dopravy. Najmenej bola podporená oblasť vzdelávania a 
životného prostredia.   

• V rámci OP ZaSI najväčší podiel projektov s príspevkom k HP RP bol v rámci 
prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie (47,4 % na celkovom počte), ale 
z hľadiska hodnoty dominovala prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti (69 % 
na celkovom počte), kde najviac financií ide do oblasti zamestnanosti a na 
aktívne politiky trhu práce. Najmenej projektov s najmenšou hodnotou bolo 
podporených v rámci daných oblastí v Bratislavskom kraji. 

• Podiel projektov s príspevkom k HP RP bol v rámci OP V jeden z najmenších, aj 
keď ide o oblasť, kde by mala byť rovnosť príležitostí riešená v každom projekte. 
Najviac bolo podporené klasické vzdelávanie a jeho reforma, v ktorom ale, zdá 
sa, podpora rovnosti príležitostí chýba. Malú podporu malo ďalšie vzdelávanie, čo 
sa odráža aj na minimálnej účasti osôb na celoživotnom vzdelávaní na 
Slovensku.  

• V rámci OP VaV z hľadiska prioritných osí najväčšia podpora HP RP bola v rámci 
prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja - 33,6 %. Z hľadiska hodnoty projektov 
s príspevkom k HP RP tiež dominovala prioritná os 2, teda Podpora výskumu 
a vývoja mimo Bratislavského kraja (36,8 % na celkovej hodnote za program). 
Najmenej projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 5 
Infraštruktúra vysokých škôl a prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji, kde sa riešila aj bezbariérovosť.  

• V rámci OP Z z hľadiska počtu projektov bola väčšia podpora v rámci prioritnej osi 
2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám (53,8 %), z hľadiska 
hodnoty zas v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému 
nemocníc (76,1 %). Zdroje išli najmä na podporu zdravotníckej infraštruktúry a v 
rámci nej zabezpečenia jej dostupnosti pre všetkých.   

• V rámci OP KaHR najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola 
v rámci prioritnej osi 1 Inovácia a rast konkurencieschopnosti, a to 58 % na 
celkovom počte a tiež bola v rámci nej najvyššia hodnota projektov, a to 54,1 %. 
Najmenej projektov s príspevkom k HP RP sa realizovalo v rámci prioritnej osi 
Energetika. Najvyššia podpora rovnosti príležitostí teda bola v oblasti technológií 
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a cestovného ruchu a najnižšia v oblasti energetiky, kde je podiel pracujúcich žien 
nízky.  

• V rámci OP D najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci 
prioritných osí 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov (9,6 %), 1 
Železničná infraštruktúra (7,5 %) a prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná 
doprava (1,1 %). Z hľadiska hodnoty dominovala prioritná os 1 s podielom 24 % 
na celkovej hodnote. Nulová podpora bola v rámci cestnej infraštruktúry.  

• V rámci OP IS najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo podporených v rámci 
prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb (75,7 
%). Najmenej v rámci prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému 
internetu. Pozitívom je, že rovnosť príležitostí sa rieši vo všetkých projektoch OP 
IS.  

• V rámci ROP najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 4 
Regenerácia sídiel (37,3 %) a prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania (30,9 %), 
kde bola zároveň aj najväčšia hodnota projektov (33,1  

• %). Najmenšia podpora bola v rámci prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie a 3 
Posilnenie kultúrneho potenciálu a infraštruktúra cestovného ruchu.  

• V rámci OP ŽP najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci 
prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo (17,8 %), a to aj v rámci ich hodnoty (11,4 
%). Najmenší podiel bol v rámci prioritnej osi 5 Ochrana a regenerácia prírodného 
prostredia a krajiny (0,7 %). Nízky bol vplyv ostatných oblastí životného prostredia 
na rovnosť príležitostí, výzva pre budúcnosť. Celkovo v téme životného prostredia 
rovnosť príležitostí absentovala.  

• V rámci OP BK najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci 
prioritnej osi 1 Infraštruktúra (21 %), aj najvyššia hodnota 34,1 % na celkovej 
hodnote. Nižšia bola podpora rovnosti príležitostí v rámci prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika (13,9 %). Celkovo podiel projektov s príspevkom k HP 
RP a ich hodnota bol v rámci Bratislavského kraja nižší.  

 
Zhodnotenie  výsledkov  v oblasti HP RP cieľov rodovej rovnosti  
• V programovom období 2007 – 2013 sa do konca roka 2014 zúčastnilo na úrovni 

ESF operačných programov 626 648 žien. Podiel žien na celkovom počte 
zapojených osôb bol 45,3 %, to znamená že ich zastúpenie bolo v porovnaní 
s mužmi nižšie. V rámci OP ZaSI bol ich podiel tiež nižší, a to 44,1 %. Naopak 
v rámci OP Vzdelávanie bol ich podiel výrazne vyšší, a to 82,7 %. Dosiahnutý 
výsledok možno čiastočne pripísať aj rodovej segregácii žien a mužov 
v sektoroch, v ktorých sú zamestnaní.  

• Špecifických projektov rodovej rovnosti sa v programovom období (v rámci OP 
ZaSI) zúčastnilo 2475 osôb v prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie 
2.2 zameraného na rovnosť príležitostí. Na problematiku zabezpečenia 
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mechanizmov rodovej rovnosti nebola vyhlásená špecificky žiadna dopytovo 
orientovaná výzva.  

 
Zhodnotenie cieľov rodovej rovnosti 1.1 
• Z hľadiska ukazovateľov kontextu miera zamestnanosti žien vo veku 15 – 64 

počas programového obdobia vzrástla o 2,4 % - z 51,9 % v roku 2006 na 54,3 % 
v roku 2014. Trend bol mierne naplnený. Miera nezamestnanosti žien vo veku 15 
– 64 podľa Eurostatu sa počas programového obdobia znížila o 1 %, zo 14,7 % 
v roku 2006 na 13,7 % v roku 2014. Došlo teda k malému poklesu 
nezamestnanosti žien na trhu práce. Trend bol opäť mierne naplnený. Iná situácia 
bola v rámci dosiahnutých mier evidovanej nezamestnanosti žien, teda 
registrovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, keď medzi rokmi 2006 
a 2014 sa táto zvýšila o 2,3 %, z 10,7 % na 13 %.  

• Na úrovni NSRR bolo celkovo vytvorených 57 786,8 pracovných miest, z čoho 
podiel žien bol v porovnaní s mužmi nižší, a to 45,3 %. Najväčším podielom na 
vytvorené pracovné miesta prispel OP ZaSI. V ostatných OP boli príspevky 
minimálne.  

• Čo sa týka štrukturálnych fondov, tak vplyv OP ZaSI na tento rodový rozdiel 
v aktívnych politikách trhu práce čiastočne preukazuje aj skutočnosť, že v rámci 
prioritnej osi Podpora zamestnanosti bol podiel žien zapojených do projektov 
zameraných najmä na podporu vytvárania a udržania pracovných miest len 42 %.  
Problémom je, že pri poskytovaní jednotlivých opatrení aktívnych politík trhu 
práce nie sú k dispozícii rodovo členené dáta využívania jednotlivých opatrení a 
príspevkov, ako aj rodové členenie vynaložených prostriedkov, tak by bola možná 
hlbšia rodová analýza.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.2  
• Miera ekonomickej aktivity žien v programovom období 2006 – 2013 vzrástla na 

62,9 % v roku 2014, a to o 12,2 % oproti roku 2006. Rodový rozdiel bol v roku 
2014 stále výrazne v neprospech žien, pričom oproti roku 2006 sa znížil len o 2,9 
%. V programovom období teda došlo k zvýšeniu participácie žien na trhu práce, 
ale v porovnaní s mužmi stále výrazne zaostávajú.   

• Miera zamestnanosti žien vo veku 20 – 49 s deťmi do 6 rokov bola v roku 2014 
len 37,6 %, oproti roku 2006 sa nepatrne zvýšila o 0,5 %. Miera zamestnanosti 
mužov s týmito charakteristikami bola v roku 2014 až 86,5 %, oproti roku 2006 sa 
zvýšila o 1,8 %. Rodový rozdiel bol v roku 2014 teda výrazne v neprospech žien, 
a to až 49,2 %, pričom oproti roku 2006 sa zvýšil ešte o 1,3 %. Nedošlo teda 
vôbec k zníženiu rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi, 
čo môže znamenať, že opatrenia na zosúlaďovanie pracovného a rodinného 
života sa do praxe nedostávajú a že pretrvávajú rodovo stereotypné delenia rolí 
medzi ženami a mužmi, kde ženy sa v prevažnej miere starajú o deti.  
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• Minimálny príspevok fondov k zosúladeniu pracovného a rodinného života 
dokazuje aj nulové plnenie ukazovateľov v rámci OP ZaSI Počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného 
života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní v členení ženy a muži a Počet 
zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a 
politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku. 

• Počet materských škôlok sa v roku 2014 oproti roku 2006 znížil o 32 takýchto 
zariadení. Ich počet klesal až do roku 2011, pričom od roku 2012 začal opäť rásť 
a približuje sa k úrovni z roku 2006. Išlo hlavne o zníženie počtu štátnych 
materských škôlok o 4,4 %. K septembru 2014 bolo v materských škôlkach 
zapísaných 156 402 detí, ide o nárast oproti roku 2006 o 16 388 detí. To 
znamená, že počet škôlok sa znižuje, zatiaľ čo počet detí, ktoré potrebujú rodičia 
umiestniť do škôlky rastie. To má obrovský vplyv na mieru zamestnanosti žien 
s deťmi, keďže sa stále vo väčšej miere venujú starostlivosti o deti (97 % na 
rodičovskej dovolenke). Absentujú údaje o alternatívnych formách starostlivosti 
o deti, ako sú napr. firemné škôlky, v štrukturálnych fondoch nedošlo k ich 
systematickej podpore. Do roku 2013 bola v rámci ROP podporená infraštruktúra 
62 materských škôlok.   

• Počet zariadení sociálnych služieb sa počas programového obdobia podľa údajov 
Štatistického úradu SR zvýšil o 540 zariadení, čo je nárast o 68 % oproti roku 
2006, z čoho sa dá vyvodiť pozitívny trend. Do roku 2013 bola podporená v rámci 
ROP infraštruktúra 180 zariadení sociálnych služieb. 

• V rámci dopytovo orientovaných projektov boli vyhlásené len 2 výzvy v rámci 
opatrenia 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. V rámci nich 
bolo schválených 18 projektov zameraných na zosúlaďovanie pracovného a 
rodinného života s alokáciou 2 994 743 eur, pričom v rámci prioritnej osi 2 išlo o 
podiel projektov 2,3 % a hodnotu 1,64 %. Projekty boli hlavne zamerané na 
podporu femkubátorov, služieb pre osoby s rodinnými povinnosťami ako PC 
zručnosti, aktivity pre zamestnávateľov podporujúcich politiky zosúlaďovania na 
pracovisku. Ako problematickú vnímame podporu organizácií, ktoré vo svojej 
činnosti idú proti ľudským právam žien a princípom rodovej rovnosti. Aj 
kvalitatívna analýza týchto projektov ukázala, že nie všetky tieto projekty riešili 
problematiku adekvátne.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.3 
• Počas programového obdobia sa rodový mzdový rozdiel, teda rozdiel v mzdách 

žien a mužov, znížil o 2,2 %, a to na 19,8 % v roku 2014. V roku 2006 bol 22 %. 
To znamená, že došlo k jeho zníženiu, ale ženy stále zarábajú o štvrtinu menej 
ako muži.  
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• Špecifické projekty a merateľné projektové ukazovatele, ktoré by sa zaoberali 
problematikou rodového mzdového rozdielu sa nerealizovali. Čiastočne sa 
analýzy zamerané na túto tému realizovali v rámci národného projektu Inštitút 
rodovej rovnosti.  

• V programovom období sa zastúpenie žien vo vybraných ekonomických 
sektoroch, v ktorých majú nižší podiel, výrazne nemenilo. Napríklad v sektore 
stavebníctva sa ich zastúpenie zvýšilo o 1 % na 6,4 % v roku 2013, v sektore 
priemyselnej výroby sa dokonca znížilo o 2,7 % na 33,1 % a v sektore informácie 
a komunikácia došlo dokonca k výraznejšiemu zníženiu o 4,6 %, na 33,1 %. 
Podobne je to aj vo vybraných ekonomických sektoroch u mužov. V sektore 
zdravotníctva a sociálnej pomoci sa znížil ich podiel o 2,2 % na 16,8 %, v sektore 
vzdelávania o 0,2 % na 21,1 %. Z uvedeného možno konštatovať, že stále 
pretrváva horizontálna rodová segregácia v odvetviach a k zvyšovaniu kvalifikácie 
s cieľom zvýšenia zastúpenia poddimenzovaného rodu nedochádza. Neriešenie 
tejto problematiky v štrukturálnych fondoch znamenalo zabetónovanie situácie v 
jednotlivých sektoroch.  

• Počas programového obdobia tiež nedošlo k výraznému nárastu počtu žien vo 
vybraných zamestnaniach, v ktorých majú nízke zastúpenie. V zamestnaní 
zákonodarkyne, riadiace pracovníčky došlo k zvýšeniu ich zastúpenia o 2,3 % na 
30,2 % v roku 2013, v zamestnaní kvalifikované pracovníčky a remeselníčky 
k zníženiu o 1,7 % a v zamestnaní operátorky a montérky strojov a zariadení 
k zvýšeniu o 0,3 % na 23,8 % v roku 2013. To znamená, že naďalej pretrváva 
vertikálna rodová segregácia v zamestnaniach, najmä v neprospech žien.  

• Čo sa týka príspevku štrukturálnych fondov k rodovej desegregácii, tak v rámci 
OP ZaSI bolo v programovom období úspešne vyškolených 5207 žien 
v porovnaní s 2038 mužmi, ich podiel bol 71,9 %. Aj keď by vzdelávanie v rámci 
tohto cieľa malo byť zamerané na rodovú desegregáciu, najviac osôb bolo 
vyškolených v rámci prioritnej osi 4, teda v oblastiach štátnej a verejnej správy, 
neziskového sektora, kde dominujú ženy. V rámci OP V sa v programovom 
období na projektoch zúčastňovali vo výraznej miere najmä ženy, a to (44 117) 
s 82,6 % podielom. 

• V programovom období ku koncu roka 2013 podiel žien výskumníčok rástol 
minimálne, a to o 0,8 % na 44 % v roku 2013, u mužov bol podiel 56 %. Rodový 
rozdiel sa znížil o 1,6 %. V rámci sektora bol zachovaný celé obdobie status quo.   

• V programovom období do konca roku 2014 bolo v rámci OP VaV podporených 
1774 žien výskumníčok, čo bol nižší podiel v porovnaní s mužmi (predstavovali 
podiel 34,3 %). V OP VaV bolo podporených tiež 1364 študentiek 
doktorandského štúdia, ich počet mierne prevažoval nad mužmi s podielom 51,1 
%. Negatívom je nižšia podpora výskumníčok vzhľadom na ich podiel v celom 
sektore (44 %). Pozitívom je vyššia podpora mladých výskumníčok, čo naznačuje 
pozitívny trend v zapájaní sa žien do vedy a výskumu.  
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• V programovom období sa podiel žien na SZČO zvýšil o 3 % na 28,6 %, rodový 
rozdiel v podiele SZČO sa medzi rokmi 2006 a 2013 znížil o 6 %. To znamená, že 
došlo k miernemu zvýšeniu podielu žien na SZČO, pričom ale stále výrazne 
v tejto kategórii prevládajú muži. Čo sa týka príspevku štrukturálnych fondov 
k počtu podporených SZČO, podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach 
v ESF projektoch bol podiel žien a mužov približne rovnaký, mierne vyšší u žien. 
Problémom je, že nie je možné zistiť, aké opatrenia im boli poskytnuté. 

• V programovom období sa podiel žien podnikateliek zvýšil o 3,8 % na 28,3 % 
v roku 2014. Rodový rozdiel medzi ženami a mužmi sa znížil o 5,3 %. Čiže tiež 
došlo k miernemu zvýšeniu podielu podnikateliek žien, ale stále v tejto oblasti vo 
viac ako dvoch tretinách prevládajú muži. V programovom období podiel žien 
manažérok rástol minimálne, a to o 2,1 % na 30 % v roku 2014. Rodový rozdiel 
medzi ženami a mužmi sa v tomto období znížil o 4,2 %. Rastúci trend bol 
mierny.  

• Čo sa týka štrukturálnych fondov, problémom je nesledovanie podpory 
podnikateliek a podnikateľov v rámci projektov. Výnimkou je OP BK, kde sa 
v rámci merateľných ukazovateľov HP RP podpora malých a stredných podnikov, 
sledovali aj podniky, kde boli vo vedení ženy boli len 3 z 11, ktoré viedli ženy. Čo 
sa týka špecifických projektov zameraných na podporu žien podnikateliek, tak 
v rámci OP ZaSI sa realizovali len 3 projekty, s takýmto zameraním. 

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.4  
• V programovom období do konca roku 2014 sa podiel žien v riziku chudoby, 

alebo sociálneho vylúčenia znížil o 7,4 % na 20,2 %, u mužov sa znížil na 19,3 %.  
Čo sa týka žien nad 65 rokov tak ich riziko chudoby, alebo sociálne vylúčenie sa 
znížilo o 13,1 % na 15,5 % a u mužov to bolo zníženie na 10,4 % v roku 2014. 
Rodový rozdiel je stále v neprospech žien, a to 4,6 %, znížil sa o 3,5 % oproti 
roku 2006.  

• Špecificky sa problematika feminizácie chudoby v štrukturálnych fondoch 
neriešila. Nepriamo mohli byť pozitívne efekty na zníženie rizika chudoby v rámci 
OP ZaSI, kde otázky sociálnej inklúzie riešila najmä prioritná os 2, kde sa 
realizoval aj najväčší počet dopytovo orientovaných projektov, ich podiel 
predstavoval 47,7 % na celkovom počte.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.5  
• Podľa reprezentatívneho výskumu IVPR, ktorý sa realizoval v roku 2008, každá 

piata dospelá žena, ktorá mala v čase jeho konania partnera, zažila z jeho strany 
násilné správanie – presnejšie 21,2 % dospelých žien SR vo veku 18-64 rokov, 
ktoré mali v čase výskumu partnera, zažilo z jeho strany násilie. Na porovnanie 
podľa reprezentatívneho prieskumu FRA, ktorý sa realizoval aj na Slovensku, 
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partnerské fyzické a/alebo sexuálne násilie zažilo počas svojho dospelého života 
23 % žien (priemer EÚ-28 je 22 %).  

• Na základe monitoringu sociálnych služieb prvého svojho druhu, ktorý sa 
realizoval v roku 2012, je v oblasti násilia na ženách v regiónoch Slovenska 
dostupných 52 subjektov poskytujúcich služby tejto cieľovej skupine; z toho je ale 
iba 16, ktoré majú potenciál napĺňať Minimálne štandardy RE a poskytovať 
špecializované služby ženám zažívajúcim násilie. V zariadeniach, ktoré poskytujú 
pobytové služby ženám ohrozeným násilím a spĺňajú minimálne štandardy Rady 
Európy na 75 %, je celkovo 238 miest pre ženy a ich deti.   

• Podpore týchto cieľov sa v štrukturálnych fondoch venovali najmä opatrenia 
a projekty OP ZaSI. Čo sa týka výsledkov merateľných ukazovateľov, tak v rámci 
nich bolo zatiaľ 0 osôb vyvzdelaných v oblasti  v oblasti problematiky násilia 
páchaného na ženách a deťoch, čo možno hodnotiť negatívne z hľadiska 
príspevku k tomuto cieľu.  

• Až v roku 2014 sa začali realizovať dva národné projekty zamerané na Podporu 
a prevenciu eliminácie násilia páchaného na ženách. Čo sa týka dopytovo 
orientovaných projektov, bola vyhlásená 1 výzva pre SVK a 1 pre BSK a celkovo 
bolo realizovaných 6 špecifických dopytovo orientovaných projektov na túto 
problematiku. Nedostatkom je, že národné projekty boli spustené až v poslednom 
roku programového obdobia a dopytovo orientované projekty boli nie všetky 
špecificky zamerané na problematiku násilia páchaného na ženách, ale riešili 
problematiku násilia vo všeobecnosti.  

 
Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí a zdravotného postihnutia  
• Aktuálna terminologická situácia vo verejných politikách zdravotného postihnutia 

sa vyznačuje vysokou mierou terminologickej rôznorodosti s ohľadom na rozličné 
vecné oblasti a stanovené účely verejnej podpory, napr. v oblasti zamestnanosti 
sa sledujú osoby so zdravotným postihnutím a v oblasti vzdelávania osoby so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

• Vyše 470 tis. osôb bolo k roku 2013 uznaných za osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, čo pokrýva takmer 9 % celkovej populácie SR. Podľa Eurostatu bolo 
v roku 2012 814,1 tis. zdravotne postihnutých osôb, z toho 61 % žien.  
Predpokladáme, že do roku 2014 sa počet zdravotne postihnutých osôb zvýšil, 
ale ani na úrovni SR a ani na úrovni EÚ sa údaje o ich počte nezisťujú pravidelne 
a využívajú rôzne definície a metódy na to, koho považujú za osobu so 
zdravotným postihnutím.  

• Čo sa týka štrukturálnych fondov, v rámci ESF sa podľa merateľných 
ukazovateľov HP RP zúčastnilo na projektoch 39 402 osôb so zdravotným 
postihnutím (99 % v rámci OP ZaSI a 1 % v rámci OP V), čo bol podiel na 
celkovom počte zapojených osôb do projektov 2,8 %. To znamená, že to bolo 
o cca 5 % nižšie číslo, ako je posledné uvádzané číslo podielu ťažko zdravotne 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

13 
 

postihnutých osôb v populácii a o 15 % nižšie ako podiel v populácii uvádzaný 
Eurostatom. Podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach sa na projektoch 
v rámci ESF zúčastnilo 7,5 % z celkového počtu osôb, z toho len 35,6 % ženy.3 
V rámci OP ZaSI to bol podiel 8,5 % na celkovom počte osôb a podiel žien 34,4 
%. Podiel na OP V bol 7,5 % na celkovom počte a podiel žien 35,6 %. To 
znamená, že to bolo približne rovnaké číslo, ako je posledné uvádzané číslo 
podielu zdravotne postihnutých osôb v populácii a o 10 % nižšie ako uvádzajú 
podiel v populácii zdroje Eurostatu. Problémom je nízky podiel zdravotne 
postihnutých žien na projektoch napriek tomu, že v populácii tvoria vyšší podiel 
na zdravotne postihnutých osobách.   

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 2.1  
• V roku 2014 bolo v evidencii ÚPSVaR v priemere 12 800 občanov so zdravotným 

postihnutím, podiel na celkovom počte bol 3,32 %. V roku 2007 ich priemerný 
počet bol 9673 osôb a podiel na celkovom počte 3,9 %. To znamená, že na 
jednej strane podiel zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie klesol na 
celkovom počte, v absolútnom počte medzi rokmi 2007 a 2014 narástol o 3127 
osôb. Dá sa teda 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.  

• Z hľadiska štrukturálnych fondov k zamestnanosti osôb so zdravotným 
postihnutím najviac prispel OP ZaSI. V rámci prioritnej osi 1 Podpora 
zamestnanosti sa zúčastnilo na projektoch 31 813 osôb so zdravotným 
postihnutím, išlo najmä o aktívne politiky trhu práce. Ich podiel na celkovom počte 
podporených osôb v rámci prioritnej osi bol 2,5 %, čo je nižšie číslo ako ich podiel 
v populácii. 5573 osôb so zdravotným postihnutím bolo zapojených v rámci 
projektov prioritnej osi 2, kde boli predovšetkým cieľovou skupinou podporených 
sociálnych služieb a programov. Z dostupných údajov nie je možné presne určiť,  
koľko osôb so zdravotným postihnutím sa zamestnalo v rámci bežného 
zamestnania a koľko osôb v segregovaných chránených dielňach. 

• 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 zdravotným postihnutím v pozícii samozamestnávateľov, podpôr pre 
zamestnávateľov, ktorí žiadajú o príspevok na udržanie ich zamestnancov so 
zdravotným postihnutím.   

                                                 
3 Zatiaľ čo merateľné ukazovatele HP RP prijímatelia museli presne vykázať, v informáciách o účastníkoch a účastníčkach nie 
je možné reálne skontrolovať, či sa dané osoby zúčastnili na projektoch. 
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Zhodnotenie dosiahnutia cieľov v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 2.2  
• V programovom období bolo podporených 3549,5 opatrení alebo projektov 

zameraných na zlepšenie dostupnosti prostredia pre zdravotne postihnuté osoby 
a osoby s obmedzenou mobilitou, ako sú napr. starší ľudia či rodičia s deťmi. Išlo 
najmä o prístupnosť infraštruktúry štátnej, verejnej a miestnej správy, 
infraštruktúry verejných priestranstiev a informačnej infraštruktúry. Ich podiel na 
celkovom počte podporených projektov v rámci NSRR bol 41 %, čiže skoro 
polovica projektov riešila uvedenú problematiku. Najviac sa dostupnosť riešila 
v rámci OP Doprava s podielom 37,4 % na celkovom počte opatrení a v rámci 
Regionálneho operačného programu s podielom 33,1 %. Tretí v poradí bol OP 
Bratislavský kraj, kde bolo v programovom období vytvorených 528,5 
bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie,  v rámci OP Z bolo  
vytvorených 128 opatrení a v rámci OP VaV 30,8 opatrení zabezpečujúcich 
bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu, čo je pomerne malý 
počet.  

• Dá sa povedať, že bezbariérovosť a dostupnosť verejnej infraštruktúry bola 
výrazne podporovaná v rámci štrukturálnych fondov, ale viac-menej ako vedľajšia 
– doplnková vec projektov. Otázkou však je, či vo väčšine prípadov nejde len o 
naplnenie základných podmienok bez vyrovnávacích opatrení, ktoré by išli nad 
rámec zákonov.  

• V rámci NSRR bolo v programovom období vytvorených 358 elektronických 
služieb dostupných pre zdravotne postihnuté osoby, čo na celkovom počte 
projektov predstavoval podiel 4,1 %. Paradoxne predpokladáme, že takmer 
v každom projekte bola projektová webová stránka, otázkou je však dostupnosť 
informácií pre zdravotne postihnuté osoby na webstránkach.  

• V rámci OP IS bolo v programovom období vytvorených 170 zavedených 
elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny. Tiež bolo podporených v rámci OP BK 188 elektronických a online 
služieb prístupných zdravotne postihnutým osobám v rámci prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika, čo bolo viac ako 50 % zo všetkých zavedených 
elektronických služieb. 

• Opäť platí, že zo zákona by mali byť všetky informačné služby dostupné pre 
zdravotne postihnuté osoby, ale napríklad Výnos Ministerstva financií č. 55/2014 
Z. z. nestanovuje konkrétne podmienky prístupnosti elektronických služieb vo 
verejnej správe pre zdravotne postihnuté osoby.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 2.3   
• Celkový počet žiakov a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aj 

špeciálne školy a triedy, aj individuálna integrácia) bol k 15.9.2013 (údaje za rok 
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2014 zatiaľ neboli k dispozícii) 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 %. To by mohlo naznačovať, že 
došlo k zlepšeniu podmienok vzdelávania pre tieto deti aj vďaka štrukturálnym 
fondom.  

• Čo sa týka štrukturálnych fondov, v rámci OP V sa v programovom období 
zúčastnilo na projektoch 834 osôb so zdravotným postihnutím, čo predstavovalo 
podiel 1,9 % na celkovom počte. Najviac sa ich zúčastnilo na projektoch v rámci 
prioritnej osi 3, ktorá bola zameraná na vzdelávanie žiakov a žiačok s osobitnými 
vzdelávacími potrebami. Čo je výrazným negatívom, v Bratislavskom kraji sa na 
projektoch zúčastnilo 0 takýchto osôb. Ide o pomerne nízky počet žiakov a žiačok 
so zdravotným postihnutím, ktorí sa zúčastnili takto špecificky zameraných 
projektov, čo môže byť spôsobené malým počtom projektov, ktoré boli zamerané 
na túto cieľovú skupinu, resp. že sa cieľová skupina v rámci merateľných 
ukazovateľov nesledovala.  

• V rámci OP V bola vyhlásená len 1 dopytovo orientovaná výzva v rámci opatrenia 
2.3, ktorá sa zameriavala na osoby so špecifickými vzdelávacím potrebami. 
Schválených bolo 22 projektov v hodnote 3 881 775 eur, z toho však len 3 
projekty uvádzali príspevok k HP RP. V danom opatrení sa realizuje len 1 
národný projekt. 

• Zo zdrojov Eurostatu vyplýva, že v roku 2011 navštevovalo terciálne vzdelávanie 
23 600 osôb so zdravotným postihnutím. Problémom projektov v štrukturálnych 
fondoch je absencia podporných programov tranzície mladých ľudí so zdravotným 
postihnutím zo sveta školskej prípravy a prípravy na prácu do sveta práce. 
Problémom je tiež absencia ich nových kľúčových zručností a kompetencií 
prenositeľných v rámci viacerých pracovných oblastí a možných pracovných 
uplatnení (najmä ovládanie cudzích jazykov a IKT zručnosti). 

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí na základe veku  
• Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo k decembru 2014 737 276 obyvateľov 

vo veku 55-64 rokov, teda seniorov a senioriek, z toho 52,5 % žien (vo veku 50- 
54 rokov to bolo 369 432 obyvateľov, z toho 50,5 % žien). Ich podiel na celkovom 
počte obyvateľov bol 13,6 %. Vo veku 15- 24 žilo na Slovensku 659 235 mladých 
ľudí, z toho 48,8 % žien. Ich podiel na celkovom počte bol 12,2 %.  

• V rámci štrukturálnych fondov sa v programovom období k decembru 2014  
zúčastnilo na projektoch NSRR z hľadiska merateľného ukazovateľa HP RP 
„Počet osôb zapojených do projektov – 55-64“ 26 383 starších ľudí, pričom podiel 
na celkovom počte bol 1,9 %. Z toho viac ako 84 % sa zúčastnilo na projektoch 
OP V a len 16 % na projektoch OP ZaSI. V rámci merateľného ukazovateľa 
„Počet osôb zapojených do podporených projektov“ sa na projektoch zúčastnilo 
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49 162 mladých ľudí. Ich podiel na celkovom počte bol 3,6 %. Z toho 54,8 % sa 
zúčastnilo projektov v rámci OP ZaSI a 45,2 % v rámci OP V. 

• Z hľadiska informácií o účastníkoch a účastníčkach sa na projektoch v rámci 
NSRR zúčastnilo 648 495 mladých ľudí, čo predstavovalo podiel na celkovom 
počte 32,4 %, z toho 46,5 % žien. Z toho podiel mladých ľudí v rámci OP ZaSI bol 
85 % ( z toho 45,4 % ženy) a v rámci OP V 15 % ( z toho 52,7 % ženy).  

• Z hľadiska Informácií o účastníkoch a účastníčkach sa na projektoch v rámci 
NSRR zúčastnilo 165 819 starších ľudí, čo predstavovalo podiel na celkovom 
počte 8,4 %, z toho 46,7 % žien. Z toho podiel starších ľudí v rámci OP ZaSI bol 
88 % ( z toho 42,2 % ženy) a v rámci OP V 12 % ( z toho 81,9 % žien).  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov  rovnosti príležitostí na základe veku 3.1  
• V programovom období miera zamestnanosti seniorov a senioriek vo veku 55-64 

rástla, oproti roku 2006 o 11,7 % na 44,8 % v roku 2014. Na celkovom počte 
uchádzačov o zamestnanie predstavoval podiel uchádzačov o zamestnanie 
starších ako 50 rokov 24,43 %, čo bol v porovnaní s rokom 2006 (21,5 %) nárast 
o 2,9 %.  

• Čo sa týka vplyvu štrukturálnych fondov na zamestnanosť seniorov, tak v rámci 
OP ZaSI bolo v programovom období zapojených do projektov 4173 osôb vo 
veku 55-64, čo bol podiel na celkovom počte 0,31 %. Najviac ich bolo zapojených 
do prioritnej osi 1 Podpora zamestnanosti, keďže sú jednou zo znevýhodnených 
skupín uchádzačov o zamestnanie. Ide o nízky podiel zapojenia tejto cieľovej 
skupiny. V rámci národných projektov zameraných na vybrané opatrenia 
aktívnych politík trhu práce a podporu vytvárania pracovných miest sa táto 
cieľová skupina  v merateľných ukazovateľoch tiež nesledovala.  

• V programovom období miera zamestnanosti žien vo veku 55-64 rástla o 18,3 % 
na 37,2 % v roku 2014. Rodový rozdiel medzi ženami a mužmi sa v tejto vekovej 
kategórii znížil o 15 %, stále však pretrváva v neprospech žien. Trend bol teda 
naplnený, vplývalo naň najmä zavedenie neskoršieho odchodu do dôchodku, 
ktoré sa dotklo najmä žien. V programovom období rástla miera nezamestnanosti 
žien vo veku 55-64 o 2,4 % na 11,9 % v roku 2014. Rodový rozdiel sa prehupol 
v neprospech žien a dosiahol hodnotu 1,4 % v roku 2014. Trend teda nebol 
naplnený.  

• Čo sa týka štrukturálnych fondov, v programovom období sa nerealizovali 
projekty zamestnanosti, ktoré by špecificky riešili situáciu starších žien a ich 
uplatnenie na trhu práce.  

• V programovom období dosiahol podiel seniorov a senioriek na celoživotnom 
vzdelávaní len 1 % v roku 2014, oproti roku 2006 sa znížil o 0,8 %. Podiel 
senioriek na celoživotnom vzdelávaní bol 1 %, znížil sa o 0,7 %, u mužov sa znížil 
až o 0,9 % v roku 2014. Trend nebol naplnený.  
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• Čo sa týka vplyvu štrukturálnych fondov na celoživotné vzdelávanie seniorov 
a senioriek, v rámci OP V sa v programovom období na projektoch zúčastnilo 
3921 osôb vo veku 55-64, ich podiel na celkovom počte bol 8,8 %. Najviac ich 
bolo zastúpených v rámci prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie zamerané na 
univerzity tretieho veku a špecifické vzdelávanie seniorov a vzdelávanie starších 
pedagogických zamestnancov a zamestnankýň. Bola vyhlásená 1 dopytovo 
orientovaná výzva pod názvom OPV-2012/2.1/03-SORO - Aktívne starnutie 
prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života 
seniorov. V rámci nej bolo schválených 36 projektov v hodnote 4 043 988,84 eur.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 3.2   
• V programovom období miera zamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 rokov 

poklesla o 4,1 % na 21,8 % v roku 2014. Miera nezamestnanosti rástla o 3,1 % až 
na 29,7 % v roku 2014. Miera zamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 rokov 
klesla až o 6 % na 16,5 % v roku 2014, u mužov klesla o 2,4 %. Rodový rozdiel 
zostal v neprospech žien a ešte narástol o cca 2,8 % na 10,3 % v roku 2014.  
Miera nezamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 vzrástla o 3,1 % na 30,1 % 
v roku 2014, u mužov podobne. Rodový rozdiel v neprospech žien sa nezmenil a 
ostal zachovaný na úrovni 0,6 %.  

• Celkovo možno povedať, že ide o znevýhodnenú skupinu, ktorá je nezamestnaná 
v najvyššej miere, pričom výrazne sa zmenšila zamestnanosť mladých žien, čo je 
trend, ktorý by vyžadoval podrobnejšie preskúmanie.  

• Čo sa týka štrukturálnych fondov, tak v rámci OP ZaSI bolo v programovom 
období zapojených do projektov 26 952 osôb vo veku 15-24, čo predstavovalo 
podiel na celkovom počte 2 %. Najviac ich bolo zapojených do projektov v rámci 
prioritnej osi 1 Podpora zamestnanosti, kde bol výrazný vplyv národného projektu 
Absolventská prax. Vybrané opatrenia aktívnych opatrení trhu práce boli vo 
výraznej miere zamerané na túto vekovú skupinu. Celkovo však nie je možné 
zistiť, koľko mladých ľudí sa vďaka podpore zamestnalo, resp. sa toto číslo 
nevykazuje v rámci výročných správ.  

• Priemerný mesačný počet uchádzačov z radov absolventov a absolventiek škôl 
bol v roku 2014 27 085 osôb. Podiel predstavoval 7,19 % na celkovom počte 
uchádzačov. V roku 2006 bol ich počet 17 183 osôb a ich podiel bol 5,7 %. 

• Zameranie na uplatnenie absolventov a absolventiek bolo aj súčasťou OP V. 
V programovom období sa v OP V na projektoch zúčastnilo 22 210 mladých ľudí 
vo veku 15-24, čo bol podiel na celkovom počte zúčastnených osôb  50 %. 
Najviac sa ich zúčastnilo na projektoch v rámci ďalšieho vzdelávania (prioritná os 
2), a to 15 574, kde išlo o mládež zapojenú do neformálneho vzdelávania, 
občianske zručnosti a podporu mladých učiteľov a učiteliek. V rámci prioritnej osi 
1 jedna OP V išlo hlavne o podporu rozvoja odborného vzdelávania  a zúčastnilo 

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20122103-soro/
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sa jej 6433 osôb vo veku 15-24. Problémom je,  že v oblasti vzdelávania sú mladí 
ľudia skôr nepriamou cieľovou skupinou, málo sa využíva kariérne poradenstvo.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľa 4  
• Aj v roku 2012 aj v roku 2008 vnímalo diskrimináciu na základe rodu ako 

rozšírenú 31 % respondentov a respondentiek, v roku 2014 ju vnímalo ako veľmi 
rozšírenú 24 %. 

• Oproti roku 2008 sa zvýšil počet respondentov a respondentiek, ktorí osobne 
zažili diskrimináciu na základe rodu o 1 %, a to zo 4 % na 5 %. Počet svedkov 
takejto diskriminácie sa zvýšil o 2 % zo 7 % na 9 %.  

• Čo sa týka pretrvávania rodových stereotypov, tak tými sa zaoberal osobitný 
prieskum Eurobarometra zameraný na rodovú rovnosť realizovaný v roku 2014. 
Ten odhalil, že stále 58 % Slovákov a Sloveniek si myslí, že všetci v rodine trpia, 
ak matka ma prácu na plný úväzok. Paradoxne ale väčšina z nich, 61 %, si myslí, 
že ženy sú platené menej za tú istú prácu. Keď sa pýtali na to, ako sú rozšírené 
nerovnosti medzi ženami a mužmi, tak až 61 % ich považuje za rozšírené. 
Rodové stereotypy sú podľa nich najviac rozšírené v práci, a to 51 %. 

• 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 v roku 2015 viac ako 50 %. 
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.   

• 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 
2014 to bolo 39 %. V roku 2008 zažilo, alebo bolo svedkami diskriminácie na 
základe zdravotného postihnutia 10 % Slovákov a Sloveniek, v roku 2012 to bolo 
už 14 %. Čo sa týka štrukturálnych fondov, tak najmä v oblasti vzdelávania v 
rámci OP V boli vytvárané vzdelávacie programy s príspevkom k rovnosti 
príležitostí, ktoré boli zamerané aj na zdravotne postihnuté osoby.  

• Oproti roku 2008 pokleslo vnímanie diskriminácie na základe etnicity ako 
rozšírené o 7 % na 44 % v roku 2012. Vnímanie diskriminácie na základe 
sexuálnej orientácie naopak vzrástlo o 2 % na 32 % v roku 2012 a diskriminácie 
na základe vierovyznania o 1 % na 12 % v roku 2012. V roku 2014 vnímalo 
diskrimináciu na základe etnického pôvodu až 64 % Slovákov a Sloveniek, na 
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základe sexuálnej orientácie 38 % a na základe vierovyznania 15 %, čiže vo 
všetkých troch oblastiach diskriminácia rástla.  

• Osobne, alebo ako svedkovia/svedkyne zažili diskrimináciu na základe etnicity 17 
% respondentov a respondentiek, stav sa oproti roku 2008 nezmenil, podobne 
ostal nezmenený stav pri zážitku diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, 
bola 4 % a na základe vierovyznania bola 2 % v roku 2012.  

• Z hľadiska etnicity sa fondy prednostne venovali diskriminácii marginalizovaných 
rómskych komunít, ktoré mali osobitnú horizontálnu prioritu. Ostatné etniká boli 
do projektov zahrnuté minimálne. Diskriminácii na základe sexuálnej orientácie sa 
projekty štrukturálnych fondov nevenovali vôbec, alebo len veľmi okrajovo. 
Podobne to bolo aj s diskrimináciou na základe vierovyznania. 

• Až 50 % Slovákov a Sloveniek má nízke povedomie o svojich právach a 
antidiskriminačných mechanizmoch na základe rôznych dôvodov. To znamená, 
že štrukturálne fondy k informovanosti prispeli len v malej miere.  

• Z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP bolo v programovom období 
vytvorených 80 opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie 
a zosúladenie pracovného a rodinného života. Z toho v rámci OP ZaSI bolo 
vytvorených 72 opatrení, pričom 54 ich bolo vytvorených v rámci prioritnej osi 1 
Podpora zamestnanosti, 14 bolo zameraných na oblasť sociálnej inklúzie a 4 
vznikli v Bratislavskom kraji. V rámci OP V bolo vytvorených v programovom 
období 6 opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie 
a zosúlaďovanie pracovného života. Realizovali sa v osiach zameraných na 
reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy a boli zamerané najmä na 
zdravotne postihnuté osoby a marginalizované rómske komunity. Problémom je, 
že z dostupných údajov nie je možné zistiť, pre aké znevýhodnené skupiny sa 
opatrenia vytvárali.  

• V programovom období bolo v OP V podporených 123 programov vzdelávania 
s príspevkom k rovnosti príležitostí. Najviac ich bolo vytvorených v rámci prioritnej 
osi 3 zameranej na žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami. Vzhľadom na 
zameranie prioritných osí predpokladáme, že boli podporené programy, ktoré 
prispievajú k rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých študentov a študentiek a 
študentov a študentiek  z marginalizovaných rómskych komunít.  

 

Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 5  
• V programovom období miera dlhodobej nezamestnanosti (ľudia nezamestnaní 

dlhšie ako 12 mesiacov) klesla o 1 % na úroveň 9,3 % v roku 2014. Trend bol 
teda čiastočne naplnený. Miera dlhodobej nezamestnanosti žien v programovom 
období klesla o 2,2 % z 11,3 % v roku 2006 na 9,1 % v roku 2014. Rodový rozdiel 
v mierach dlhodobej nezamestnanosti sa v sledovanom období prehupol 
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v neprospech mužov na 0,3 %, pričom v roku 2006 bol v neprospech žien, a to 
1,8 %.  

• Podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach projektov sa na projektoch ESF 
zúčastnilo 315 597 dlhodobo nezamestnaných, čo predstavovalo podiel 15,7 % 
na celkovom počte, z toho 41,8 % boli ženy. 99 % účastníkov a účastníčok 
dostalo intervenciu v rámci OP ZaSI. Veľké množstvo intervencií bolo na túto 
cieľovú skupinu zameraných v rámci aktívnych politík trhu práce, čo bolo 
pozitívnym trendom. 

• Miera nezamestnanosti ľudí s nízkym vzdelaním sa v programovom období 
znížila o 7,3 % na úroveň 41,4 % v roku 2014, stále však ostáva vysoká. U žien 
sa znížila o 7,1 % na úroveň 37,2 % v roku 2014 a u mužov o 9 % na úroveň 44,5 
%. Rodový rozdiel je v neprospech mužov, a to 7,8 %, znížil sa o 1,4 % oproti 
roku 2006. Trend bol teda čiastočne naplnený.  

• V rámci projektov NSRR sa zúčastnilo na základe informácií o účastníkoch 
a účastníčkach až 1 078 425 ľudí s nízkym vzdelaním, čo predstavovalo podiel na 
celkovom počte 45,3 % a taký istý bol podiel žien. Z toho v rámci OP ZaSI sa 
aktivít zúčastnilo 92,6 % ľudí s nízkym vzdelaním. Z tohto sa javí, že cieľovou 
skupinou projektov boli najmä ľudia s nízkym vzdelaním, čo je pozitívom. 

• V programovom období bolo vytvorených 987 pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny, ktoré sú zadefinované podľa zákona o službách 
zamestnanosti. Najviac ich bolo vytvorených v rámci OP ZaSI, a to 716, v OP 
KaHR 171 a v OP ŽP 100. Ide o pomerne malý počet pracovných miest. Chýba 
mainstreaming podpory znevýhodnených skupín vo všetkých projektoch a 
rôznych sektoroch.  

 

Analýza kvality projektov z hľadiska implementácie HP RP na úrovni 
operačných programov a s ohľadom na efektívnosť SKI HP RP 
• V analýze vybraných projektov sme sa zamerali najmä na to, ako zohľadnili 

prínos k podpore implementácie HP RP v deklarovanom projektovom zámere. 
• Finálna vzorka na analýzu pozostávala z 98 projektov s príspevkom k HP RP.  

Väčšina (73) bola z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 14 projektov bolo z OP 
Vzdelávanie a 11 z OP Výskum a vývoj. Podskupina náhodne vyberaných 
projektov tvorila takmer 2/3 vzorky (64 %, ďalej iba „náhodná vzorka“) a viac ako 
1/3 vzorky  tvorili cielene vyberané projekty (36 %, ďalej iba „tematická vzorka“). 
Dopytovo orientované projekty predstavujú viac ako 4/5 vzorky (83 %) a zbytok 
predstavujú národné projekty (17 %).  
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Bodové hodnotenie príspevku HP RP  
• Analýza bodového hodnotenia prínosu k HP RP, ktoré schválené projekty získali 

v procese výberu, ukázala, že viac ako polovica projektov (55 %) dosiahla 
maximálny možný počet bodov za kritériá súvisiace s HP RP.  

• V priemere získali projekty 2,57 bodov, avšak medián bol na úrovni 2 bodov, 
inými slovami väčšina projektov nezískala viac ako 2 body (60 projektov z 98).  

• V prípade dopytovo orientovaných projektov sme približne v polovici (40 z 81) 
identifikovali hodnotenie osobitným kritériom. Zároveň však musíme konštatovať, 
že v obdobnej miere (38 projektov) sa projekty pri hodnotení museli uspokojiť s 
bodmi za spoločné kritérium pre všetky HP, pričom tento typ kritéria sa využíval 
výlučne v OP ZaSI.  

• Vo viac ako tretine (35 %) projektov sme však konštatovali, že bodové hodnotenie 
nereflektuje primerane uvádzaný prínos projektu k HP RP. 

 

Kvalita popísaného príspevku k HP RP  
• Najčastejšie sa projekty obmedzovali iba na uvádzanie formálne deklarovaného 

rovného prístupu všetkých k aktivitám alebo výstupom projektu, teda odvolávkami 
na všeobecný nediskriminujúci prístup aplikovaný na rôzne charakteristiky. 
Celkovo sa výlučne na formálny prístup obmedzilo 40 projektov, pričom 8 z nich 
sa obmedzilo iba na jedno hľadisko RP (7 na hľadisko pohlavia/rodu a 1 na 
hľadisko etnického pôvodu, čím došlo k prekrývaniu s HP MRK). Formálne 
deklarovaný príspevok k HP RP sme našli dokonca aj v tretine projektov (12 z 35) 
z tematickej vzorky, kde by sme predpokladali komplexnejšie, resp. konkrétnejšie 
popísaný príspevok aspoň k jednému aspektu. 

• Pätina projektov (21) sa síce hlásila k HP RP nad rámec formálneho 
nediskriminujúceho prístupu, avšak formulácie boli málo konkrétne, resp. 
poskytovali nejasné alebo veľmi limitované informácie o tom, ako konkrétne 
podporia rovnosť príležitostí s ohľadom na deklarovaný prínos.  

• Len o čosi viac ako 30 % projektov (35) naformulovala príspevok k HPRP 
konkrétnejšie s ohľadom prevažne na jeden konkrétny cieľ HP RP, prípadne 
občas aj v kombinácii viacerých. Takéto projekty reflektovali na znevýhodnenie, 
resp. východiskovú situáciu konkrétnej zraniteľnej cieľovej skupiny, deklarovali 
osobitné zameranie sa na konkrétne znevýhodnené skupiny, či už formou 
vyrovnávacích opatrení (v prípade niektorých projektov boli opatrením samotné 
projekty, najmä ak išlo o národné projekty), prípadne objasnili, ako budú 
podpornými aktivitami uľahčovať prístup k hlavným aktivitám, či výstupom 
projektu. Komplexnejšie popísalo príspevok k HP RP 50 % projektov zo vzorky z 
OP V (7 z 14), 36 % projektov zo vzorky z OP VaV (4 z 11) a 33 % projektov z 
OP ZaSI (24 zo 73). Príklad formálneho príspevku OP V DOP: “V cieľovej skupine 
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sú zastúpení muži aj ženy, pričom obe pohlavia majú zaručenú rovnosť 
príležitostí.“ 

• Napriek tomu, že sme iba 2 projekty vyhodnotili ako poskytujúce neadekvátny 
popis prínosu HP RP, vo viacerých, najmä formálne zameraných príspevkoch 
sme identifikovali do istej miery problematické, často nekonzistentné, resp. 
protirečivé, či v istom náznaku až stereotypne založené vnímanie príspevku k HP 
RP.  

• Ukázalo sa, že najčastejšie projekty v rámci príspevku k HP RP uvádzali 
referenciu k hľadisku pohlavia/rodu. Celkovo ho nejakým spôsobom reflektuje 88 
% projektov z analyzovanej vzorky (85 z 97 projektov).  

• Často projekty deklarujú aj podporu rovnosť príležitostí z hľadiska veku. K tomuto 
hľadisku sa vyjadrilo 61 projektov (65 % z celkovej vzorky). V 70 % však opäť 
dominuje formálne deklarované hľadisko (45 projektov zo 64). Z hľadiska veku 
bol prínos k HP RP konkrétnejšie popísaný iba v 7 projektoch.  

• Hľadisko zdravotného postihnutia, prípadne niekedy aj zdravotného stavu 
deklarovalo v rámci prínosu k HP RP iba čosi viac ako tretina projektov – 
presnejšie 37 %, pričom viac ako polovica z nich (21 z 35, t.j. 58 %) ho uvádza 
iba v rámci formálneho prístupu. Konkrétnejšie podporu v tejto oblasti objasnilo 
iba 10 projektov a ďalšie 3 projekty ho reflektovali limitovane.  

• Viac ako 60 % projektov deklarovalo aj prínos z hľadísk, ktoré by sme mohli 
súhrnne označiť etnickou príslušnosťou, zahŕňajúc aj rasu, farbu pleti či 
národnosť. Drvivá väčšina, 88 % (52 z 58) je však deklarovaná iba formálne, t.j. 
ako nediskriminujúci prístup. Menej ako polovica projektov (46 %, resp. 45 z 97) 
sa prihlásila aj k podpore rovnosti príležitostí z hľadiska náboženskej príslušnosti, 
resp. viery, avšak všetky ho referovali iba v rámci formálneho prístupu. Podobne 
to bolo aj v prípade hľadiska sexuálnej orientácie, ktoré síce reflektuje 40 % 
projektov (39 z 97), avšak všetky ho uvádzajú iba formálne. 
 

Ciele HP RP  
• Celkovo sa ku konkrétnym cieľom HP RP prihlásilo iba 18 projektov z 97. Väčšina 

týchto projektov (15) bola z programu OP ZaSI. Tri takéto projekty pochádzali z 
OPV. V OP VaV takúto afinitu neuvádzal ani jeden projekt.   

• Tretina z týchto projektov (6 z 18) uviedla afinitu k jednému konkrétnemu cieľu HP 
RP, ostatné sa prihlásili k viacerým cieľom, pričom často to boli vzájomne 
prepojené ciele jedného z hlavných 5 okruhov, resp. podskupín cieľov.  

• Najčastejšie – 5 prípadov – sa projekty prihlásili k cieľu 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).” 
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• Cieľ, ku ktorému sa neprihlásil ani jeden z 18 projektov uvádzajúcich HP RP ciele 
explicitne, bol Cieľ 1.4 “Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v 
dôchodkovom veku)”. 

 

Cieľové skupiny   
• 40 % projektov (39 z 98) bolo nastavených bez toho, aby boli konkrétne 

znevýhodnené skupiny osobitne zdôraznené alebo zohľadnené pri plánovaní 
intervencie. 

• Z celkovej vzorky čosi viac ako polovica – 53 % (52 projektov) deklarovala prínos 
k HP RP, ktorý zohľadnil aspoň jednu, niekedy aj viaceré znevýhodnené skupiny 
osôb v rámci predkladaných projektoch. V % vyjadrení  tieto projekty tvoria iba 
dve tretiny (66 %) tematickej vzorky.  

 

Merateľné ukazovatele  
• V zmysle SKI HP RP každý zazmluvnený projekt s príspevkom k HP RP bolo 

povinný sledovať aspoň 1 MU k HP RP. V prípade 9 projektov sme bohužiaľ 
museli konštatovať, že podľa dostupných údajov sa ukázalo, že táto podmienka 
nebola splnená, nakoľko žiadne MU k HP RP neboli v ITMS uvedené. V prípade 
ďalších 6 projektov sme museli konštatovať, že uvádzaný MU k HP RP nemožno 
považovať za dostatočný, nakoľko sa obmedzoval iba na sledovanie počtu 
novovytvorených pracovných miest bez bližšieho určenia znevýhodnených 
skupín, ktorým mohol byť projekt v tomto ohľade nápomocný.  

• Podmienku sledovať minimálne 1 MU splnilo celkovo 85 % vzorky (83 projektov), 
pričom 23 projektov sa obmedzilo iba na sledovanie tohto minima – t.j. uvádzali 
iba 1 MU k HP RP (viď ďalej). Ostatných 60 projektov sledovalo najmenej 2 a 
najviac 7 MU k HP RP.  

• Celkovo dominovali projekty, ktoré uvádzali MU k HP RP diferencované podľa 
pohlavia. Takýchto projektov bolo 66. MU k HP RP zamerané na hľadisko 
zdravotného postihnutia sledovalo iba 8 projektov z našej vzorky. Toto zistenie 
nekorešponduje so skoršie uvádzaným zistením, že najmenej 21 projektov 
deklarovalo formálnu podporu RP z tohto hľadiska a ďalších 13 projektov v rámci 
prínosu k HP RP konkrétnejšími opatreniami. Rovnaký počet, t.j. 8 projektov 
sledoval MU k HP RP kombinujúce členenie podľa veku a pohlavia súčasne. 
Ďalších 5 projektov sledovalo MU k HP RP špecifikované s ohľadom na vekové 
kategórie 55-64 rokov a/alebo 15-24 rokov.  

 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

24 
 

Monitorovanie výsledkov s ohľadom na HP RP  
• 55 % celkovej vzorky uvádzalo iba dáta o napĺňaní povinných (t.j. 

zazmluvnených) MU k HP RP a ďalšie informácie, ani okrajovo potenciálne sa 
vzťahujúce k HP RP sme v nich neidentifikovali.  

• Nad rámec minimálneho štandardu išla celkovo menej ako tretina projektov (29 
projektov). Z nich sme komplexnejšie informácie, ako kvantitatívneho, aj 
kvalitatívneho charakteru (vrátane údajov k povinne zazmluvneným MU k HP RP) 
identifikovali iba v 11 projektoch.  

• Tieto zistenia implikujú, že ak nie sú žiadateľské subjekty štruktúrou MS explicitne 
navádzané uvádzať aj komplexnejšie informácie ohľadom prínosu ich projektu 
k HP RP počas realizácie (tak ako boli povinné to uviesť v rámci predkladania 
projektového zámeru), väčšina z nich má tendenciu si splniť formálnu povinnosť a 
okrem údajov k MU ďalšie informácie neprezentujú.  

Hodnotenie fungovania systému implementácie a koordinácie HP RP 
v programovom období 2007 – 2013 

Analýza obsahu SKI HP RP 
• SKI HP RP je dokument, ktorý definuje, akým spôsobom implementovať a riadiť 

proces implementácie HP RP v jednotlivých operačných programoch, ako aj na 
úrovni koordinátora HP RP. Systém bol vypracovaný v súlade so systémom a 
usmerneniami CKO a pravidelne aktualizovaný v prípade, že došlo k zmenám v 
systéme, ktoré sa dotýkali HP RP. Za programové obdobie bolo vypracovaných 7 
verzií SKI HP RP, pričom verzia 4.0 mala dodatok v podobe verzie 4.1. To 
znamená, že systém bol upravovaný v priemere raz ročne, čo považujeme za 
primerané. 

• V rámci analýzy východiskovej situácie boli tieto mínusy fungovania SKI HP RP: 
Nepokrytie všetkých oblastí nerovností najmä na základe etnicity, sexuálnej 
orientácie, rodovej identity, vierovyznania, ktoré by tiež mali byť osobitné 
rozpracované. Chýbala analýza situácie, teda toho, čo už bolo v rámci 
štrukturálnych fondoch spravené a naviazanie na realizované kroky a dobrú prax. 
V rámci ex ante analýzy sa nerealizovali dodatočné prieskumy, ktoré by 
analyzovali situáciu konkrétnych znevýhodnených skupín v oblasti navrhovaných 
intervencií, (týkalo sa to napríklad bezbariérovosti), tak, aby sa potom dal 
zhodnotiť dopad štrukturálnych fondov. 

• V rámci definovania cieľov rovnosti príležitostí boli tieto mínusy fungovania SKI 
HP RP: Veľký počet zadefinovaných cieľov orientovaný na kvantitatívne dáta, ale 
opomínajúci kvalitatívne opatrenia, ktoré v rámci daných cieľov majú byť 
dosiahnuté. Chýbajúce prepojenie jednotlivých cieľov na opatrenia a rámcové 
aktivity jednotlivých operačných programov a ich premietnutie do ich 
programových dokumentov. Nekonkrétnosť cieľov pri dosahovaní výsledkov. 
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• V rámci relevancie prioritných osí OP k cieľom HP RP boli tieto mínusy 
fungovania SKI HP RP: Jednotná  miera relevancie cieľov HP RP pre všetky OP, 
chýba rozdelenie relevancie na priamu prioritu pre jednotlivé opatrenia – týka sa 
najmä ESF –  a na doplnkovú prioritu k projektom v prípade nepriamych dopadov 
na ciele HP RP. Niektoré ciele HP RP napriek ich relevantnosti pre daný OP 
neboli priradené k zodpovedajúcim opatreniam, napr. cieľ 1.2 k prioritným osiam 
1 a 4 OP Vzdelávanie. Chýba vymenovanie konkrétnych rámcových aktivít v 
prioritných osiach, ktorými sa cieľ bude napĺňať a v prípade potreby zadefinovanie 
konkrétnych aktivít, ako sa budú ciele napĺňať.   

• V rámci administratívneho zabezpečenia boli tieto mínusy fungovania SKI HP RP: 
Nedostatočné postavenie koordinátora z hľadiska inštitucionálnej  sily vo vzťahu k 
ostatným orgánom verejnej správy a vo vzťahu k riadiacim orgánom OP, z toho 
vyplývajúce problémy s akceptovaním problematiky. Nedodržanie navrhnutého 
administratívneho zabezpečenia počas programového obdobia vzhľadom na 
rozsah úloh a cieľov, ako aj v porovnaní s inými koordinátormi HP. Fluktuácia 
zamestnancov a zamestnankýň zaoberajúcich sa problematikou HP RP. 
Pracovná skupina pre HP RP nedávala hlasovacie právo zástupcom a 
zástupkyniam občianskej spoločnosti a MVO. 

• V rámci postupu žiadateľa o NFP pri deklarovaní vplyvu na HP RP boli tieto 
mínusy fungovania SKI HP RP: Nevytvorený zoznam rámcových aktivít, ku 
ktorým môžu žiadatelia prispievať z hľadiska rovnosti príležitostí a rodovej 
rovnosti. Nedostatočné vymedzenie znevýhodnených cieľových skupín, ku ktorým 
môžu prispievať z hľadiska rovnosti príležitostí. Chýbalo zdôraznenie, že 
príspevok k rovnosti príležitostí nemá byť formálny (dať konkrétne príklady), v 
prípade formálnosti neprideliť body, vylúčiť projekt, chýba prepojenie na odborné 
hodnotenie. 

• V rámci odborného hodnotenia ŽoNFP a hodnotiacich kritérií vo vzťahu k HP RP 
boli tieto mínusy fungovania SKI HP RP: Chýba zdôraznenie neudeľovania bodov 
za formálny príspevok k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Nízka váha 
hodnotiacich kritérií v rámci jednotlivých OP za príspevok k rodovej rovnosti a 
rovnosti príležitostí. Chýba zadefinovanie diskvalifikačného kritéria v prípade, keď 
projekt negatívne prispieva k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti a obsahuje v 
sebe predsudky a stereotypné presvedčenia. Chýbala zásadná povinnosť, aby sa 
odborní hodnotitelia a hodnotiteľky vzdelávali v tejto problematike.   

• V rámci merateľných ukazovateľov HP RP boli tieto mínusy fungovania SKI HP 
RP: Obmedzenie na povinnosť uviesť len 1 ukazovateľ HP RP, čo znamenalo 
podľa analýzy projektov, že prijímatelia si nevyberali viac ukazovateľov. 
Komplikovanosť systému ukazovateľov HP RP, komplikovanosť ich vykazovania, 
nejednotná metodológia a ich napojenie na ITMS. Nezohľadnenie špecifík 
vykazovania takýchto ukazovateľov v rámci ITMS. Nízke zameranie na 
kvalitatívne ukazovatele rovnosti príležitostí. 
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• V rámci monitorovania boli tieto mínusy fungovania SKI HP RP: Slabé 
zdôraznenie povinnosti  kvalitatívnej analýzy  prínosu  jednotlivých OP k cieľom 
HP RP. Zbytočná rozsiahlosť výročnej správy HP RP. Malá orientácia na príklady 
dobrej praxe v rámci monitorovania.  

• V rámci hodnotenia HP RP boli tieto mínusy fungovania SKI HP RP: Nejasné 
oddelenie interného a externého hodnotenia v rámci štruktúr koordinátora HP RP. 
Nie je uvedená povinnosť RO realizovať hodnotenia HP RP v rámci OP v 
pravidelných intervaloch. Nie je jasný mechanizmus odpočtu odporúčaní z 
hodnotenia  zo strany koordinátora HP RP a RO jednotlivých OP a mechanizmus 
ich sledovania.  

• V rámci publicity a informovania boli tieto mínusy fungovania SKI HP RP: V 
systéme chýba zabezpečenie kontroly úloh, ako aj spolupráca s tlačovým 
servisom ministerstva. Chýba povinnosť pravidelne každý rok vzdelávať v 
problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí projektových manažérov a 
manažérky RO a odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky.   

• V rámci podpory ITMS v procese implementácie HP boli tieto mínusy fungovania 
SKI HP RP: Chýba špeciálna aplikácia, ktorá by umožňovala sledovať projekty 
podľa cieľových skupín, rámcových aktivít, merateľných ukazovateľov HP 
relevantných k rovnosti príležitostí. 

 

Analýza obsahu informácií o príspevku OP k HP RP vypĺňaných RO OP 
• Pri hodnotení kvality vypracovaných informácií o príspevku OP k HP RP sme 

vychádzali z kontrolného listu otázok, na ktoré sme samohodnotením odpovedali 
áno, nie, čiastočne, minimálne. Vychádzali sme z informácií o príspevku OP k HP 
RP za roky 2014 a takisto z prílohy č.4 SKI HP RP ako metodického usmernenia 
k vypĺňaniu informácie. Informácia o príspevku OP TP k HP RP nebola 
k dispozícii, preto sa hodnotenia zúčastnilo 10 OP.   

• Kvalitatívnu analýzu počtu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP uviedli len 
2 OP z desiatich (OP D a OP BK), to znamená aj konkrétny príspevok k cieľom 
HP RP. 4 OP (OP KaHR, ROP, OP IS, OP Z) takúto analýzu neposkytli.  

• V 9 z 10 OP boli uvedené výsledky merateľných ukazovateľov HP RP v súlade 
s prílohou č.4 SKI HP RP, pričom ale v 3 OP boli nezrovnalosti v poskytnutí 
informácií podľa prioritných osí, buď ich neuviedli, alebo len čiastočne (OP IS, OP 
BK, OP ZP). Len v 1 OP (OP D) bola poskytnutá kvalitatívna analýza výsledkov 
ukazovateľov HP RP vo vzťahu k cieľom HP RP. V 4 OP nebola uvedená žiadna 
analýza údajov (OP IS, ROP, OP BK, OP ZP). V 5 OP bola poskytnutá čiastočná 
analýza dosiahnutých výsledkov, napr. len stručný popis konštatovania 50:50 
dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k mužom a ženám a uvedenie, že rodová 
rovnosť nie je prioritou OP (OP KaHR). 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

27 
 

• V 8 OP boli uvedené výsledky merateľných ukazovateľov aj podľa prioritných osí, 
pričom v 2 OP tieto informácie chýbali (OP D, OP ZP). Úplná analýza výsledkov 
bola poskytnutá len v 1 OP (a to OP BK), teda boli popísané čísla, ich vzťah  k 
cieľom HP RP a nediskriminácia.  

• 3 OP neuviedli žiadne informácie o publicite vzdelávaní o HP RP v ich operačnom 
programe (OP ZaSI, OP IS, OP KaHR). 6 OP uviedlo len všeobecnú informáciu, 
že zabezpečovali uvedenú úlohu v OP, ale bez konkrétnych príkladov v danom 
roku. Konkrétne ako zabezpečovali publicitu uviedli len v 1 OP (OP BK). V 7 OP 
neboli uvedené žiadne informácie o odbornom hodnotení HP RP v danom OP 
a v 3 OP išlo len o všeobecné informácie, ako napr. že zabezpečili vzdelávanie, 
ale bez bližších informácií o termínoch, rozsahu, obsahu. V ani jednom OP neboli 
uvedené informácie o vykonaných hodnoteniach na úrovni OP.  

• V 2 OP (OP IS a ROP) neboli uvedené žiadne príklady dobrej praxe. V 6 OP boli 
uvedené príklady dobrej praxe projektov, pričom v 2 OP boli uvedené 3 projekty, 
v 2 OP 2 projekty a v 3 OP jeden projekt.  

• V 7 OP vôbec neboli uvedené údaje o problémoch v implementácii HP RP. V 3 
OP išlo len o všeobecné konštatovanie, že v sledovanom roku neboli žiadne 
problémy. Ani v jednom OP nie sú uvedené návrhy na zlepšenie situácie 
v napĺňaní cieľov HP RP v OP. 

• V 6 OP nebola uvedená žiadna rodová analýza prezentovaných výsledkov 
v informácii. V 3 OP (OP ZaSI, OP V a OP KaHR) bola uvedená minimálne. V 9 
OP nie je uvedená analýza rovnosti príležitostí na základe veku, v  OP V je 
uvedená čiastočná kvantitatívna analýza.  V 4 OP nie je uvedená žiadna analýza 
rovnosti príležitostí na základe zdravotného postihnutia a v 1 OP len minimálna 
(ROP).  

 

Prieskum medzi kontaktnými bodmi HP RP o koordinácii a implementácii HP 
RP v programovom období 2007 – 2013  
• Prieskumu sa zúčastnilo 8 osôb, členov a členiek pracovnej skupiny pre HP RP. 

Z nich 4 boli ženy, 2 muži a dvaja nechceli uviesť svoj rod. Väčšina z nich bola vo 
veku 25 až 45 rokov a mali ukončené vysokoškolské vzdelanie. Dvaja 
respondenti majú napríklad zdravotné postihnutie a traja patria medzi inú 
znevýhodnenú skupinu. To znamená, že aj samotní členovia a členky pracovnej 
skupiny patria medzi znevýhodnené skupiny, ktorých situácia sa v rámci 
problematiky rovnosti príležitostí rieši. 

• Najviac z respondentov a respondentiek pracuje na pozícii programových 
manažérov a manažérok (3), v dvoch prípadoch ide o projektových manažérov 
a po jednom prípade o metodika, manažéra monitorovania a hodnotenia a v 
jednom prípade sa vyskytla všeobecná odpoveď „štátny radca“. To znamená, že 
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sa téme HP RP venujú rôzne úrovne riadenia, cez programovú úroveň, 
projektovú úroveň, špecifické úlohy monitorovania a metodického usmerňovania.  

• Vyskytol sa pomerne vysoký počet odpovedí “neviem posúdiť”, čo indikuje 
skutočnosť, že buď sa problematike venujú minimálne, alebo sa jej nevenujú 
vôbec, alebo dotazník vypĺňala osoba, ktorá nie je za rovnosť príležitostí 
zodpovedná. 

• Respondenti a respondentky považujú spoluprácu s koordinátorom HP RP vo 
viac ako 50 % ako dobrú v oblasti komunikačných tokov, zrozumiteľnú 
v metodických usmerneniach a plnenie úloh zo strany koordinátora HP RP tiež vo 
väčšej miere vnímajú pozitívne. Negatívne odpovede sa vyskytli pri efektivite 
spolupráce koordinátora HP RP a RO OP a zrozumiteľnosti usmernení. Najviac 
respondentov a respondentiek nevedelo posúdiť odborné poradenstvo 
koordinátora HP RP, keďže sami zrejme nemajú expertízu v predmetnej oblasti.  

• Za hlavné obmedzenia a problémy v rámci spolupráce medzi koordinátorom HP 
RP a RO jednotlivých OP považujú respondenti a respondentky v najväčšej miere 
problémy s merateľnými ukazovateľmi HP RP (4 x), čo potvrdzujú aj ostatné časti 
hodnotiacej správy. Po jednej odpovedi vnímali medzi obmedzeniami náročnosť 
problematiky rovnosti príležitostí, nedostatok školení a diskusií a nedostatočné 
metodické usmernenia.  

• Respondenti a respondentky si myslia, že RO OP si plnia úlohy najmä tie, ktoré 
im vyplývajú so SKI HP RP, ako kontrola dodržiavania princípu rovnosti 
príležitostí v projektoch, zakomponovanie rovnosti príležitostí do výziev, 
vyhodnocovanie prínosu k rovnosti príležitostí vo výročných správach, pričom sú 
im k tomu nápomocné metodické usmernenia koordinátora HP RP. V realite, ako 
vyplýva z našich hodnotiacich správ, kontrola zabezpečenia rovnosti príležitostí je 
formálna a nerieši sa, či už nejakými krokmi na zlepšenie, alebo sankciami. 
Zjavné je, že RO OP pravidelne neaktualizuje informácie o rovnosti príležitostí a 
rodovej rovnosti vo svojich dokumentoch, nepracuje s témou. Je to aj tým, ako 
uvádzajú v obmedzeniach, že majú malé vzdelávacie možnosti a čas, ktorý by 
mohli venovať téme. Najmenej pozornosti sa venuje téme rovnosti príležitostí na 
základe veku.  

• Viac ako 2 roky sa venujú problematike HP RP 4 respondenti a respondentky 
(dvaja viac ako 5 rokov), okolo jedného roka sa jej venujú dvaja a dvaja uviedli, 
že nemajú na zodpovednosť HP RP. V opise pracovnej činnosti má koordináciu 
HP RP uvedených 5 respondentov a respondentiek a 3 nie, pričom problematike 
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v priemere venujú 10 % pracovného času 
(1 respondent/respondentka sa venuje HP RP 30 % pracovného času). Väčšina 
respondentov a respondentiek považuje čas, ktorý venujú HP RP, za postačujúci 
(priemer na škále od jednoznačne súhlasím po jednoznačne nesúhlasím bol 
2,75), iba 1 respondent/respondentka ho považuje za nepostačujúci. 
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• Piati respondenti a respondentky uviedli, že nevyužívali odbornú podporu ľudí 
s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí. Jeden respondent a jedna 
respondentka uviedli, že využívali spoluprácu s koordinátorom HP RP, interné 
kapacity a čiastočne externé.  

• Až 6 respondentov a respondentiek uviedlo, že neabsolvovali vzdelávanie 
s osobitným zameraným na rovnosť príležitostí a len dvaja absolvovali. Z tých čo 
ho absolvovali, to v jedno prípade bola 1 hodina a v jednom 1 deň 
a zabezpečoval ho koordinátor HP RP. Respondenti a respondentky vôbec 
nerealizovali školenia pre svoj riadiaci manažment v rámci OP. Najviac traja 
respondenti a respondentky organizovali školenie v predmetnej oblasti pre 
hodnotiteľov a hodnotiteľky, dvaja pre svojich kolegov a kolegyne a len jeden pre 
prijímateľov.  

• Z odpovedí vyplýva, že respondenti a respondentky využívajú pravidelne SKI HP 
RP a príručku uplatňovania rovnosti príležitostí, pričom ich kvalitu a obsah 
hodnotia vo väčšej miere pozitívne, negatívne odpovede sa nevyskytli. 
Vyzdvihujú ich zrozumiteľnosť a praktickú použiteľnosť. Napr. medzi silné stránky 
príručky tí čo odpovedali, považujú obsah kontrolného hárka, dobré príklady 
praxe a prehľadnosť. Medzi slabé stránky príručky zas previazanosť na aktivity. 

• Väčšina respondentov a respondentiek si myslí, že prijímatelia prikladajú HP RP 
formálnu alebo nízku váhu (7 z 8). Keď mali uviesť konkrétny príklad projektu, 
ktorý považujú za dobrú prax pri podpore rovnosti príležitostí, tak takýto príklad 
uviedli len 3 respondenti a respondentky.  

• Čo sa týka zabezpečenia publicity venovanej rovnosti príležitostí, paradoxne 
medzi odpoveďami sa vyskytli dve, že ju „zabezpečujú v rámci príkladov dobrej 
praxe, zahŕňame aj príklady prispievajúce k HP RP“ a potom ešte „webová 
stránka“ (2 odpovede). V jednom prípade uviedli, že informačné materiály OP pre 
verejnosť explicitne uvádzajú aj prínos HP RP a v jednom, že tlačové správy 
zohľadňujú HP RP. 

• Z hľadiska tém rodovej rovnosti dominujú opatrenia na zníženie rodového 
mzdového rozdielu, zosúladenie pracovného a rodinného života a elimináciu 
násilia páchaného na ženách. Opatrenia zamerané na rodové stereotypy, teda 
štrukturálne príčiny rodových nerovností sú buď nepochopené, alebo 
nevýznamné. Z hľadiska zdravotného postihnutia dominujú témy dostupnosti 
zdravotne postihnutých ľudí do rôznych prostredí. Z hľadiska veku je to najmä 
prevencia a eliminácia násilia na deťoch a starších ľuďoch.  

• Čo sa týka ďalších oblastí rovností príležitostí, tak viac respondentov 
a respondentiek skôr súhlasí s podporou prevencie a odstraňovania diskriminácie 
na základne etnickej alebo národnostnej príslušnosti (priemer 2,125). O čosi nižší 
súhlas majú s podporou prevencie a odstraňovania diskriminácie na základe 
sexuálnej orientácie (priemer 2,375, jedna vyslovene negatívna odpoveď), ale 
súhlasné stanovisko prevláda. Podľa väčšiny respondentov a respondentiek by 
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sa osobitná pozornosť  mala v programovom období 2014 – 2020 venovať 
podpore opatrení s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí čelia viacnásobnému 
znevýhodneniu (priemer 1,75). 

 

Efektívnosť SKI HP RP z hľadiska vyhlasovaných výziev 
• Vzorka 50 výziev pokrývala šesť operačných programov. Dvanásť výziev bolo 

vybraných z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Rovnaký počet výziev bolo z 
OP Vzdelávanie. Desať výziev z OP Výskum a vývoj, rovnaký počet z 
Regionálneho OP. Štyri výzvy z OP Zdravotníctvo a 2 výzvy z OP Informatizácia 
spoločnosti.  

• Celkovo menej ako polovica analyzovaných výziev (44 %) uvádzala prepojenie na 
niektoré z cieľov HP RP.  

• S ohľadom na podporu rodovej rovnosti sa explicitne k podpore v tejto oblasti 
nehlásila žiadna výzva, avšak 12 výziev sa prepojilo na túto oblasť aspoň 
čiastočne, a to tým, že uviedli problémy, resp. témy relevantné pre oblasť rodovej 
rovnosti, hoci explicitne pojem rodovej nerovnosti nepoužili. Podpora rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých ľudí bola reflektovaná vo východiskách u 
celkovo 8 výziev. Najviac pozornosti venovali RO/SORO rovnosti príležitostí na 
základe veku.   

• Z 22 výziev, ktoré deklarovali prepojenie výzvy na konkrétne ciele HP RP, iba 
necelá tretina výziev . 

• Necelá polovica výziev (23) neuvádzala žiadne, ani nepriamo dotknuté cieľové 
skupiny, hoci užívateľky a užívatelia výstupov projektu by teoreticky v mnohých 
prípadoch mohli byť bližšie špecifikovaní. Táto prax sa týkala všetkých výziev z 
OP VaV a OP Z, a až na jednu aj všetkých výziev z ROP. Rôzne znevýhodnené 
skupiny uviedlo explicitne celkovo iba 18 výziev, t.j. čosi viac ako tretina výziev 
(36 %). Celkovo 9 výziev znevýhodnené skupiny osobitne neuvádzali a 
deklarovali, že projekty by mali byť prínosné pre bežnú populáciu. 

• Najčastejšie sa objavili cieľové skupiny bližšie špecifikované z hľadiska veku. 
Takéto cieľové skupiny uvádzalo 17 výziev, pričom v nich dominovali výzvy z OP 
V a OP ZaSI. Cieľové skupiny z hľadiska zdravotného postihnutia, resp. 
nepriaznivého zdravotného stavu boli zaradené do 12 výziev, pričom išlo výlučne 
o výzvy z OP ZaSI a OP V. Z hľadiska rodu/ pohlavia cieľové skupiny explicitne 
bližšie špecifikovalo iba 6 výziev. Znevýhodnené cieľové skupiny na trhu práce 
uvádzalo 5 výziev, pokiaľ išlo o nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, 
presnejšie „bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami 
čítania, písania a počítania“, resp. 4 výzvy v prípade dlhodobo nezamestnaných, 
resp. osoby dlhodobo vzdialené od trhu práce.  

• Zatiaľ čo väčšina výziev MU k HP RP ponúkala, našli sa aj výzvy, ktoré tento 
minimálny štandard nenaplnili vôbec, alebo ho naplnili nedostatočne. V jednej 
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výzve (OP ZaSI) sme neidentifikovali žiadne MU k HP RP. V piatich výzvach sme 
identifikovali MU k HP RP, ktoré nezodpovedali súboru MU v aktuálne platnej 
verzii SKI HP RP, resp. neboli súčasťou ITMS.  

• Väčšina výziev ponúkala MU k HP RP zamerané na viac ako jedno hľadisko. 
Najčastejšie sa objavila kombinácia takých MU k HP RP, ktoré zohľadňovali 
aspekt rodu/pohlavia a veku. Výzvy najčastejšie zaradili medzi MU k HP RP také, 
ktoré zohľadňovali aspekt veku. Takéto MU k HP RP sme identifikovali vo viac 
ako polovici výziev (27 výziev). V menej ako polovici všetkých výziev (23) sa 
objavilo MU k HP RP zohľadňujúce rovnosť príležitostí s ohľadom na zdravotné 
postihnutie. MU k HP RP zohľadňujúce aspekt rodu/pohlavia uvádzalo 20 výziev.  

• Napriek tomu, že väčšina výziev osobitné kritérium pre HP RP do hodnotiacich 
matríc zaradia, váha tohto kritéria bola v porovnaní s celkovým hodnotením nízka. 
Presnejšie, za položky venované prínosu k HP RP mohli projekty získať relatívne 
nízky podiel bodov. Rozsah bodov za HP RP sa pohyboval 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.  

• 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.  

• Celkovo tak možno konštatovať, že iba pätina analyzovaných výziev (11 z 50) 
čiastočne špecifikovala v rámci hodnotiaceho kritéria pre prínos k HP RP vybraný 
aspekt podpory rovnosti príležitostí, pričom išlo výlučne o hľadisko zdravotného 
postihnutia, a tieto informácie sa obmedzili na bezbariérovosť vo fyzickom 
prostredí, presnejšie pri realizácii stavebno-technických riešení.  

• Z hľadiska podpory pri uplatňovaní HP RP, celkovo 13 výziev ponúklo doplňujúce 
zdroje informácií k napĺňaniu HP RP, presnejšie buď odkázali žiadateľský subjekt 
na SKI HP RP alebo na príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch 
spolufinancovaných EÚ vydanú MPSVR SR. Iba dve výzvy uvádzali explicitnú 
možnosť obrátiť sa v prípade otázok ohľadom HP RP na pomoc kontaktných 
bodov, presnejšie ponúkli mailový kontakt na osoby v SORO/RO.  

• Celkovo iba päť výziev, všetky boli z OP V, ponúkalo žiadateľom aj navádzacie 
otázky pre vyhodnotenie prínosu k HP RP, pričom tieto zahrňovali viaceré 
aspekty, jednak zaradenie a aktívne zapojenie znevýhodnených skupín, ako aj 
špecifické otázky aspektov podpory rovnosti príležitostí a napĺňania potrieb 
cieľových skupín (viď nižšie). Iba tri výzvy, všetky z OP V, explicitne uviedli 
možnosť aplikovať prierezový prístup k popisu prínosu k HP RP. 

 

Efektívnosť SKI HP RP z hľadiska prieskumu medzi prijímateľmi 
• Najčastejšie uvádzali projekty posilňujúce rodovú rovnosť, t.j. rovnosť príležitostí 

žien a mužov (49 %) a rovnosť príležitostí z hľadiska veku (37 %), rovnosť 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

32 
 

príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (32 %) a s ohľadom na hľadisko 
etnickej/národnostnej príslušnosti (32 %). Veľmi často sa objavila aj kombinácia 
hľadísk v jednom projekte, túto možnosť označilo až 39 % organizácií, ktoré 
realizovali projekty s príspevkom k HP RP.  

• Organizácie skrz svoje projekty najčastejšie prispievali k cieľu zmiernenie 
rozdielov v zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov. K tomuto cieľu sa 
prihlásilo až 49 % organizácií. Druhým najčastejšie uvádzaným cieľom bolo 
zlepšenie mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo vzťahu k 
znevýhodneným skupinám (26 %) a cieľ zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre ľudí 
so zdravotným postihnutím (25 %).  

• Viac ako polovica – 55 %, resp. 122 organizácií uvádza, že v ich organizácii 
žiadne expertky ani experti nepracujú s témou rovnosti príležitostí. Inými slovami 
väčšina organizácií nemá odborné ľudské kapacity, ktoré by mali skúsenosti 
s témou rovnosti príležitostí, a to napriek tomu, že ich projekty deklarovali prínos 
k HP RP.  

• Organizácie s 1 a viac expertkami a expertmi so skúsenosťami s témou RP 
naozaj najčastejšie uviedli, že využívajú interné kapacity.  

• Traja zo štyroch (78 %) nevedelo odpovedať na otázku, či je hodnotiace kritérium 
za rovnosť príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, pretože im nie je 
známy podiel bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti celkovému 
počtu bodov. Z ostatných ho väčšina považuje za adekvátne (16 % z celkového 
súboru). Tieto zistenia indikujú, že drvivá väčšina organizácií, resp. osoby, ktoré 
dotazník vypĺňajú, nepozná váhu kritéria rovnosti príležitosti. 

• Pre väčšinu – 61% – bola inštrukcia k samohodnoteniu príspevku k HP RP  
zrozumiteľná (22 % súhlasí a 39 % skôr súhlasí), pričom každá desiata osoba sa 
vyjadrila, že s tým nesúhlasí. Podobne vnímali inštrukcie aj s ohľadom na to, či je 
výstižná a použiteľná.  

• Viac ako polovica respondentov a respondentiek uviedla, že príručku HP RP 
pozná (134 z 223, t.j. 60 %). Zo 134, ktoré uviedli, že príručku poznala štvrtina – 
presnejšie 33 organizácií – uviedlo, že ju napriek tomu nevyužili. Ostatní ju 
zvyčajne využili na niekoľko účelov; najčastejšie uvádzali, že ju využívali na popis 
príspevku k HP RP v žiadosti o NFP (42 %) ale aj na prípravu viacerých častí 
projektového zámeru (ciele, aktivity, ukazovatele, 43 %).  

• Ako silné stránky príručky viacerí opätovne zdôrazňovali najmä zrozumiteľnosť 
a jasnosť príručky (14 x), napr. „Informácie boli jasné a zrozumiteľné“. Pozitívne 
hodnotili aj jej prehľadnosť (12 x), napr. „Dá sa v nej pomerne dobre orientovať, 
chronologicky usporiadaná“, alebo „Príručka je dobre koncipovaná a 
štruktúrovaná”. Mnohí ocenili aj to, že je konkrétna, resp. názorná (8 x), napr. 
„Uvádzanie kontrolných otázok, uvádzanie konkrétnych príkladov, uvádzanie 
príkladov z praxe, dáva presný návod, praktické príklady“. Iní zdôraznili napr. 
stručnosť, adekvátnosť, primeranosť, ale aj dôkladnosť, dostupnosť či 
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jednoduchosť, ale aj jej komplexnosť. Opakovane zdôraznili, že je nápomocná pri 
príprave projektu (4 x). 

• Zo slabých stránok viacerí príručke HP RP vytýkali jej rozsiahlosť (11 x) napr. 
„Príručky sú písané veľmi rozsiahlo – stačilo by zadefinovať základné veci do 
bodov, v prípade potreby konzultácie”, „Je rozsiahla – mala by byť stručnejšia”, či 
“Je príliš podrobná a rozsiahla”.  Niektorí sa domnievali, že je málo zrozumiteľná, 
komplikovaná, resp. neprehľadná (5 x) ako napr. „Vysoká odbornosť použitých 
výrazov", “Príliš zložité kauzálne vyjadrovanie" či ”Veľa odvolaní na 
predchádzajúce strany a iné zákony”, prípadne že neposkytuje dostatok 
praktických rád a príkladov, (5 x) „V príručke mi chýbajú konkrétnejšie príklady 
praxe,” či “Potrebných viac príkladov a riešenie zložitejších situácií.” Dve 
organizácie upozornili aj na slabú publicitu ohľadom príručky: “O príručke sme sa 
dozvedeli, až keď sme projektové žiadosti predložili, teda malá publicita”. 

• Viac ako polovica organizácií (53 %) uviedlo, že podporu SORO/RO alebo 
koordinátora nevyužili, pričom väčšina z nich najmä preto, že ju podľa vlastného 
uváženia nepotrebovali. Vyskytlo sa však aj 24 organizácií (pätina z tých, ktoré 
podporu nevyužili), ktoré to zdôvodnili tým, že o tejto možnosti podpory nevedeli, 
inak by ju využili. 

• Najprv sme sa informovali, či organizácie zástupcovia SORO alebo RO 
kontaktovali v súvislosti s príkladmi dobrej praxe v oblasti rovnosti príležitostí 
(napr. pre potreby publicity alebo hodnotenia programov). Pozitívne odpovedalo 
iba 22 organizácií z celkového súboru 223 organizácií, ktoré uviedli aspoň jeden 
realizovaný projekt s príspevkom k HP RP, čo predstavuje menej ako 10 % 
organizácií. Príklady dobrej praxe, ktoré by sa priamo zamerali na viacnásobnú 
diskrimináciu sme nezaznamenali. 

• Celkovo sa 43 % respondentiek a respondentov vyjadrilo, že súhlasí s tým, že 
rovnosť príležitostí ako prierezový princíp je potrebné v budúcom programovom 
období posilniť. Iba 16 % s týmto výrokom nesúhlasilo, avšak až 42 % sa v tejto 
otázke nevedelo rozhodnúť.  

• 76 % súhlasí s tým, že by povinnosť zabezpečiť bezbariérový  prístup pre ľudí s 
obmedzenou mobilitou a/alebo senzomotorickou orientáciou mala patriť medzi 
povinné kritériá investičných projektov. 

• Viac ako polovica respondentiek a respondentov – 62 % – sa vyjadrila, že by v 
budúcom programovom období bolo vhodné venovať viac pozornosti a pomôcť 
ľuďom čeliacim viacnásobnému znevýhodneniu. Menej ako polovica – 48 % – 
podporila prevenciu a odstraňovanie diskriminácie na základe etnickej alebo 
národnostnej príslušnosti. Najmenšiu podporu získala podpora prevencie a 
odstraňovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, za ktorú sa vyjadrilo 
34 % respondentiek a respondentov, pričom v tejto otázke sa až 41 % nevedelo 
rozhodnúť, či súhlasia alebo nesúhlasia. 
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III. Východiská, cieľová skupina a témy hodnotenia 
 

3.1. Aké sú východiskové rámce pre toto hodnotenie?  
 
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.4  

Podľa plánu hodnotení HP RP5 je strategické hodnotenie ku koncu programovacieho 
obdobia, resp. teda záverečné hodnotenie HP RP vo vzťahu k prioritám ES 
a národným prioritám. Pri strategickom hodnotení HP RP sa hodnotí vývoj HP RP 
v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami v oblasti rovnosti 
príležitostí, hodnotí sa relevancia cieľov HP RP k prioritným osiam jednotlivých OP. 
Podľa plánu koordinátor HP RP vykoná strategické hodnotenie v rokoch 2010 a 2013 
po schválení príslušnej Výročnej monitorovacej správy NSRR Národným 
monitorovacím výborom. Strategické hodnotenie sa môže vykonať aj na podnet EK 
podľa čl. 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1083/2006. Zároveň má hodnotenie prvky 
záverečného hodnotenia, ktoré  sa zaoberá sumarizáciou faktorov, ktoré prispievajú 
k úspechu alebo zlyhaniu implementácie, dosiahnutými cieľmi a výsledkami 
kvantifikujúcimi účinnosť a efektivitu štrukturálnej pomoci v podmienkach Slovenskej 
republiky, vrátane ich trvalej udržateľnosti. Cieľom je zistiť efektívnosť, účinnosť 
a užitočnosť programu vo vzťahu k HP RP, odhadnúť dosiahnuté dopady, vyvodiť 
závery, ktoré môžu byť zovšeobecnené pre iné intervencie/programy. 
Referenčným rámcom pre hodnotenie Systému koordinácie a implementácie HP RP, 
v ktorom sú zadefinované ciele HP RP, relevancia OP, ako aj spôsob jej 
implementácie. Účelom hodnotenia je zhodnotiť jeho efektívnosť pri implementácii 
HP RP v programovom období 2007 – 2013.  
V zmysle SKI HPRP mali riadiace orgány v rámci programovania povinnosť 
zabezpečiť, aby sa ciele HP RP (aj z hľadiska rodovej rovnosti) a ich implementácia 
premietli do operačných programov, programových manuálov, usmernení, do 
dopytovo orientovaných výziev a priamych vyzvaní, ich podpornej dokumentácie  
a monitorovať ich plnenie vo výročných správach, ktoré sú ďalším zdrojom tohto 
hodnotenia.   
Za obdobie 2007 – 2010 bola vypracovaná externá hodnotiaca správa, ktorá sa 
zamerala na odporúčania k implementácii projektov, ako aj SKI HP RP a je 

                                                 
4 Dostupné na: www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/SKI-7.0-finalna-verzia.pdf 
5 Dostupné na: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Plan_hodnoteni.pdf 
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východiskom aj pre toto hodnotenie.6 Zásadným problémom, ktorý vyplynul z tohto 
hodnotenia a ktorý ovplyvnil aj charakter implementácie HP RP bolo stanovenie 
cieľov (aj rodovej rovnosti) a k vytvoreniu celého systému koordinácie došlo až po 
schválení NSRR a OP, v ktorých nebola urobená (alebo len veľmi okrajovo) ex ante 
rodová analýza stanovených cieľov a zavádzaných opatrení, a preto bolo výzvou pre 
koordinátora HP RP adekvátne nastaviť ciele HP RP vrátane cieľov rodovej rovnosti. 
Strategické hodnotenie tiež nadväzuje na ad hoc hodnotenia vykonané v rokoch 
2014 a 2015 zamerané na:  
• ad hoc hodnotenie uplatňovania HP RP v kritických oblastiach vykazujúcich 

najväčší odklon od stanovených cieľov v zmysle IMP 5.0 zameraných na vek a 
zdravotné postihnutie a 

• 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. 

Strategické hodnotenie využíva dáta a strategické zistenia z realizovaných hodnotení 
a dopĺňa ich o nové. Zároveň v rámci týchto ad hoc hodnotení boli identifikované isté 
bariéry a limity, ktoré sa dotkli aj strategického hodnotenia, a to:  
• neboli zadefinované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni 

NSRR a OP, 
• niektoré ukazovatele 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,  
• v niektorých OP, napr. v rámci OP V sa sledovali v rámci ukazovateľov aj také, 

ktoré zachytili aj žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, ale 
neboli zaradené medzi ukazovatele HP RP.  

 

3.2. Komu sú výsledky hodnotenia určené?  
 
Očakávame, že výsledky hodnotenia budú nápomocné predovšetkým koordinátorovi 
HP RP, ktorému by mali poslúžiť pri nastavení implementácie HP rodová rovnosť a 
nediskriminácia počas programového obdobia 2014 – 2020 a zadefinovať 
mechanizmy a témy, ktorým sa treba venovať. Tiež môžu byť výsledky nápomocné 
pre RO OP pri odstraňovaní nedostatkov zistených v rámci implementácie a 
vyvarovaní sa chýb v ďalšom programovom období. Môže poskytnúť návody, ako 
postupovať v ďalšom programovom období. Výsledky pomôžu aj CKO pri 
vypracovaní metodických usmernení a zabezpečení potrebných údajov z ITMS pre 
HP. V neposlednom rade budú slúžiť zástupcom a zástupkyniam Národného 
                                                 
6 Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-
content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_2._%C4%8Dast.pdf 
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monitorovacieho výboru a Európskej komisie ako referenčný rámec pre 
rozhodovanie, kam sa v problematike uberať ďalej a posúdenie, či výsledky, ktoré sa 
dosiahli, sú relevantné.  

 

3.3. Cieľ a témy hodnotenia 
 
Cieľ: 
• pri strategickom záverečnom hodnotení HP RP sa má hodnotiť vývoj HP RP 

v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami v oblasti rovnosti 
príležitostí, hodnotí sa relevancia cieľov a merateľných ukazovateľov HP RP 
k prioritným osiam jednotlivých OP, 

• strategické záverečné hodnotenie poskytne celkový obraz o implementácii HP 
RP v  programovom období  2017 – 2013 a bude slúžiť ako východisko pre 
nastavenie a úpravy systému v nasledujúcom programovom období. 

 
Témy:  
1. Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni Národného 
strategického rámca  
Hodnotiace otázky: 

o Aké sú výsledky implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR 2017 – 
2013, popis prostredníctvom merateľných ukazovateľov kontextu?  

o Sú dosiahnuté výsledky relevantné? 
o Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, 

zmenu systému do budúcnosti? 
o Aké sú príklady dobrej praxe? 

 
2: Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni operačných 
programov 
Hodnotiace otázky: 

o Aké sú výsledky implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR 2017 – 
2013, popis prostredníctvom merateľných ukazovateľov na úrovni OP? 

o Aké je hodnotenie kvality projektov z hľadiska implementácie HP RP na 
úrovni operačných programov?  

o Aké sú odporúčania na základe dosiahnutých výsledkov pre úpravy, 
zmenu systému do budúcnosti? 

o Aké sú príklady dobrej praxe? 
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3: Hodnotenie fungovania systému implementácie a koordinácie HP RP 
v programovom období 2007 – 2013.  
Hodnotiace otázky: 

o Bol stanovený systém implementácie efektívny? 
o Aké boli nedostatky systému implementácie a koordinácie? 
o Aké sú odporúčania pre zabezpečenie systému implementácie 

a koordinácie pre nasledujúce programové obdobie?  
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IV.  Prístup, metodológia a obmedzenia 
 
 
Dva základné prístupy, ktoré sme v rámci realizovaného hodnotenia využili, bola 
analýza sekundárnych zdrojov – teda analýza dostupnej dokumentácie a druhým 
prístupom bola komplementárna analýza zameraná na kľúčové primárne zdroje 
informácií.  
Do analýzy sekundárnych zdrojov sme zaradili nasledovnú dokumentáciu: 
• Systém koordinácie implementácie HP RP v programovom období 2007 – 2014 
• Výročná správa HP RP za rok 2014 
• Výročné správy o vykonávaní OP za rok 2014  
• informácie o príspevku OP k HP RP za rok 2014 
• dokumentácia na úrovni výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov 

v rámci OP (znenie výziev, príručky pre žiadateľov atď.)  
• dokumentácia na úrovni realizovaných projektov – zahŕňajúc ako národné, tak aj 

dopytovo orientované projekty (údaje zo žiadostí o NFP a ITMS)7, 
• ostatná dokumentácia na podporu analýzy širšieho kontextu (napr. štatistické 

údaje, súhrnné správy atď.). 
Jednotlivé okruhy analyzovaných aspektov vykonaných na základe analýzy 
dostupných dokumentov bližšie približujú nasledované podkapitoly.  
V rámci analýzy primárnych zdrojov sme sa zamerali v rámci prieskumu na 
informáciu od tých, čo realizovali schválené projekty, t.j. prijímatelia pomoci. Tiež 
sme realizovali prieskum medzi kontaktnými bodmi HP RP na jednotlivých RO OP.  
 

4.1. Analýza výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR a 
OP z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP 
 
Cieľom tejto časti bolo zhodnotiť výsledky implementácie cieľov HP RP na úrovni 
NSRR v programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom kontextových 
ukazovateľov HP RP získaných z dostupných štatistických zdrojov a prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov HP RP OP uvedených v prílohe č. 4 SKI HP RP a na 
základe toho vyvodiť nedostatky a načrtnúť odporúčania a výzvy.  
V prvej fáze sme analyzovali počty projektov s príspevkom k HP RP a ich hodnotu v 
rámci NSRR a jednotlivých OP, pričom sme sa zamerali na:  
• zistenie podielu projektov s príspevkom HP RP na celkovom  počte projektov na 

úrovni NSRR a jednotlivých OP,  
• zistenie nárastu projektov s príspevkom k HP RP medzi rokmi 2010 a 2014, 

                                                 
7 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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• zhodnotenie podielu projektov realizovaných v rámci jednotlivých prioritných osí 
OP, 

• zhodnotenie, na aké oblasti z hľadiska rovnosti príležitostí sa v prevažnej miere 
zameriavali projekty OP z hľadiska zamerania ich prioritnej osi. 

Pri hodnotení sme využili najmä: 
• informácie o príspevku OP k HP RP za rok 2014, 
• výročné správy o vykonávaní OP za rok 2014.  
V ďalšej fáze sme sa zamerali na zhodnotenie príspevku výsledkov jednotlivých OP k 
trendom kontextových ukazovateľov podľa jednotlivých cieľov HP RP.  
 
Sledovali sme teda nasledovné oblasti: 
 
Ciele v oblasti rodovej rovnosti:  

• Ciele 1.1 zamerané na rodové rozdiely v zamestnanosti a nezamestnanosti, 
teda na trhu práce. 

• Ciele 1.2 zamerané na vplyv na starostlivosť o deti a blízkych, na ekonomickú 
aktivitu žien a ich zamestnanosť, neplatenú prácu, rozdelenie času v práci 
a domácnosti.   

• Ciele 1.3 zamerané na ekonomickú nezávislosť žien, ktorú dokumentuje 
rodový mzdový rozdiel, rodová segregácia v sektoroch a povolaniach, ako aj 
zastúpenie na úrovni SZČO, podnikateliek, výskumníčok a rozhodovacích 
pozícií vo firmách.  

• Ciele 1.4 sa zameriavajú na indikátory feminizácie chudoby, najmä mieru 
rizika chudoby, dôchodky, ale aj problémy s bývaním, osamelých rodičov, 
špecificky staršie ženy.  

• Ciele 1.5 sa špecificky venujú vývoju v problematike násilia páchaného na 
ženách, sumarizáciu toho, aké výskumy sa urobili, kam sa výsledky posunuli. 

 
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.  
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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. 
 
Ciele 5: 

• 5a Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu. 
• 5b Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním. 

 
V rámci hodnotenia sme sa zamerali na:  
• zhodnotili sme 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. overovali 
sme možné riziká negatívneho dopadu na prehlbovanie nerovností, 

• zhodnotili sme aj 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 jednotlivých 
cieľov HP RP, 

• zhodnotili sme špecifické projekty s potenciálom príkladov dobrej praxe, ktoré sa 
realizovali v rámci jednotlivých cieľov rovnosti príležitostí, 

 
Pri hodnotení a analýze sme vychádzali z nasledovných sekundárnych zdrojov:  
• údaje EUROSTATU  
• údaje Štatistického úradu SR  
• Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2014 
• Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za roky 2014, 2006, 2007 
• informácie o príspevku OP k HP RP za rok 2014, 
• výročné správy o vykonávaní OP za rok 2014. 
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4.2.  Analýza kvality projektov z hľadiska implementácie HP RP na úrovni 
operačných programov a s ohľadom na efektívnosť SKI HP RP  
 
V ďalšej časti sme hodnotili kvalitu projektov z hľadiska implementácie HP RP na 
úrovni vybraných OP. Analyzovali sme vzorku projektov vo vybraných operačných 
programoch. Do analýzy projektov sme zaradili OP s najvyšším potenciálom pre 
priamu podporu cieľov HP RP.  Išlo o:  

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

 
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. 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. Do vzorky sme zaradil 5 % 
projektov zo základného súboru, a to v rámci každého opatrenia príslušného OP 
osobitne. Na náhodný výber sme využili funkciu RAND v programe MS Excel.8  
Druhou bola tematicky zameraná výberová vzorka projektov, ktoré boli vyhodnotené 
na základe dostupných informácií ako projekty potenciálne s významným prínosom 
k cieľom rovnosti príležitostí. 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, ako aj 
národné projekty.  
 
Metodológia analýzy výberovej vzorky projektov vo vybraných operačných 
programoch  
V rámci analýzy vzorky projektov bolo naším zámerom skúmať kvalitu a komplexnosť 
implementácie HP RP na úrovni projektov vo vybraných operačných programoch. 
Vzhľadom na strategické zameranie predmetnej správy sme sa sústredili 
predovšetkým na podporu tých aspektov rovnosti príležitostí, ktoré sa viažu k 
výsledkom projektov z hľadiska ich zamerania a dopadu na ciele HP RP;   k hľadisku 
                                                 
8 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. 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

42 
 

veku a zdravotného postihnutia. Pre analýzu vzorky projektov v troch vybraných OP 
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.  
 
V rámci hodnotenia projektov sme sa zamerali na hodnotenie:  
• zohľadnenia prínosu projektov k podpore implementácie HP RP v deklarovanom 

projektovom zámere, 
• hľadiská rovnosti príležitostí, k podpore ktorých sa prihlásili, 
• ohodnotenie, ktoré za deklarovaný prínos k HP RP získali, resp. mohli získať, čo 

do istej miery odzrkadľuje aj mieru dôležitosti, akú príspevku k HP RP pripisujú 
SORO/RO, 

• kvalitu deklarovaného príspevku k HP RP s cieľom posúdiť potenciál, akým mohli 
projekty prispieť k implementácii HP RP na úrovni OP, z ktorých sme vybrali 
projekty do analyzovanej vzorky, 

• cieľové skupiny na ktoré sa projekty zamerali, a merateľné ukazovatele k HP RP, 
ktoré sa zaviazali monitorovať, 

• porovnanie zistení s tým, ako korešpondovali s podporou HP RP, ktorá bola 
projektmi deklarovaná v rámci popísaného príspevku k HP RP, 

• zosumarizovanie zistení ohľadom dostupnej dokumentácie v systéme ITMS, ktorú 
sme na analýzu mali k dispozícii, 

• príklady dobrej praxe a odporúčania.  
 
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  
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) 
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• 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) 
 

4.3. Analýza fungovania systému implementácie a koordinácie HP RP 
v programovom období 2007 – 2013 
 
V tejto časti sme sa sústredili na analýzu a hodnotenie fungovania systému 
implementácie a koordinácie HP RP v programovom období, pričom sme využili aj 
zistenia z predchádzajúcich častí. Osobitne sme sa zamerali na hodnotenie: 
• obsahu dokumentu Systému koordinácie a implementácie HP RP v programovom 

období 2007 – 2013, na jeho plusy a mínusy a možné úpravy do budúcnosti, 
• analýzu obsahu a kvality vypĺňania informácií o príspevku OP k HP RP, ktorá je 

prílohou č. 5 SKI HP RP, 
• hodnotenie a analýzu vyhlasovaných výziev vybraných OP z hľadiska vplyvu na 

implementáciu HP RP v programovom období a efektivitu SKI HP RP vo vzťahu k 
vyhlasovaným výzvam, 

• názory kontaktných bodov HP RP zastúpených v pracovnej skupine pre HP RP 
na implementáciu HP RP na úrovni koordinátora HP RP a na úrovni RO OP,  

• názorov prijímateľov pomoci získaných prostredníctvom prieskumu na metodické 
zabezpečenie implementácie HP RP v programovom období,  

• sumarizáciu nedostatkov a odporúčaní pre lepšie fungovanie a efektivitu SKI HP 
RP, návrhy pre ďalšie programové obdobie. 

 

4.3.1 Analýza obsahu SKI HP RP 
 
V rámci hodnotenia obsahu dokumentu SKI HP RP sme sa zamerali na obsahovú 
analýzu jednotlivých jeho častí, pričom zistenia sme zhrnuli do plusov a mínusov v 
rámci týchto častí a návrhov, ako ich do budúcnosti upraviť. Išlo o nasledovné časti:  

• Východisková situácia a ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
• Príspevok NSRR k plneniu cieľov HP RP, relevancia 
• Administratívne zabezpečenie  
• Postup žiadateľa o NFP pri deklarovaní vplyvu na HP RP 
• Odborné hodnotenie ŽoNFP a hodnotiace kritériá vo vzťahu k HP RP 
• Monitorovanie HP RP, merateľné ukazovatele HP RP 
• Hodnotenie HP RP 
• Publicita a informovanie  
• ITMS.  
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Zdrojom informácií boli jednotlivé verzie dokumentu SKI HP RP dostupné na stránke 
www.gender.gov.sk.  
 

4.3.2 Analýza obsahu informácií o príspevku OP k HP RP vypĺňaných RO OP  
 
Povinnosťou RO OP je k 31.3. daného roka vypracovať Informáciu o príspevku OP k 
HP RP za daný rok a v súlade s metodickým pokynom v prílohe č.5 SKI HP RP. V 
tejto časti sme sa sústredili na hodnotenie kvality vypĺňania tejto informácie zo strany 
RO OP, ktoré môže odzrkadľovať mieru pochopenia problematiky rovnosti 
príležitostí, ako aj rozsah a kvalitu poskytovaných informácií, kde sú nedostatky vo 
vypĺňaní, akým oblastiam sa RO OP pri uvádzaní príspevku vyhýbali, resp. uvádzali 
formálne a opakujúce sa informácie. Zamerali sme sa na nasledovné otázky: 
 

Sú počty a hodnota projektov s príspevkom HP RP vyplnené v súlade s aktuálnou verziou SKI HP RP 
a MP CKO č.9 (formálne chyby)? 
Je v poskytnutých údajoch uvedená analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom HP RP v súlade s 
aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9? 
Sú počty a hodnota projektov s príspevkom HP RP podľa samosprávnych krajov vyplnené v súlade s 
aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9 (formálne chyby)? 
Je v poskytnutých údajoch uvedená analýza počtu a hodnoty projektov s príspevkom HP RP podľa 
samosprávnych krajov v súlade s aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9? 

Sú hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni OP vyplnené v súlade s aktuálnou verziou SKI 
HP RP a MP CKO č.9 (formálne chyby)?  

Je v poskytnutých údajoch uvedená analýza hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni OP v 
súlade s aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9? 
Sú hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni prioritných osí OP vyplnené v súlade s 
aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9 (formálne chyby)? 
Je v poskytnutých údajoch uvedená analýza hodnoty merateľných ukazovateľov HP RP na úrovni OP na 
úrovni prioritných osí v súlade s aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9? 
(Platí pre ESF) Sú hodnoty o znevýhodnených skupinách uvedených v Informácii o účastníkoch 
projektov v súlade s aktuálnou verziou SKI HP RP a MP CKO č.9 (formálne chyby)? 

Platí pre ESF) Je uvedená analýza hodnôt o znevýhodnených skupinách uvedených v Informácii o 
účastníkoch projektov v súlade a aktuálnou verziou SKI HP RP, MP CKO č.9 a článkom 10 nariadenia 
(ES) č. 1081/2006 ? 

Sú v údajoch uvedené informácie o zabezpečení publicity HP RP na úrovni OP v sledovanom období? 

Sú v údajoch uvedené informácie o zabezpečení odborného hodnotenia HP RP na úrovni OP v 
sledovanom období? 

Sú v údajoch uvedené informácie o vykonanom hodnotení OP aj vo vzťahu k HP RP? 

http://www.gender.gov.sk/
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Sú v údajoch uvedené príklady dobrej praxe vo vzťahu k HP RP (pre ESF 2 projekty, pre ERDF jeden 
projekt)? 

Sú v údajoch uvedené informácie o problémoch spojených s implementáciou HP RP a ich riešení?  

Je súčasťou rodová analýza, v akej forme? 

Je súčasťou analýza na základe veku, v akej forme (kvantitatívna, kvalitatívna)? 

Je súčasťou analýza na základe zdravotného postihnutia, v akej forme? 
Sú súčasťou návrhy na zlepšenie situácie? 
 
Zdrojom údajov boli Informácie o príspevku OP k HP RP za roky 2013 a 2014.  

 

4.3.3 Prieskum medzi kontaktnými bodmi HP RP o koordinácii a implementácii 
HP RP v programovom období 2007 – 2013  
 
V ďalšej časti sme sa zamerali na názory kontaktných bodov HP RP z jednotlivých 
ministerstiev a RO OP, ktorí sú členmi a členkami pracovnej skupiny pre HP RP. 
Cieľom bolo zhodnotiť ich názory na to, ako je systém implementácie a koordinácie 
HP RP efektívny, ako funguje spolupráca s koordinátorom HP RP, aké je ich 
postavenie v rámci ich štruktúr a čo by pomohlo zlepšiť situáciu v implementácii HP v 
ďalšom období. Prieskum sa realizoval prostredníctvom elektronického dotazníka 
vytvoreného prostredníctvom Google forms a bol zasielaný listom zástupcom a 
zástupkyniam pracovnej skupiny pre HP RP, pričom pracovná skupina má 15 členov 
a členiek. Dotazník sa zameriava na nasledovné oblasti: 

• spolupráca s koordinátorom HP RP, obmedzenia a problémy, návrhy na 
zlepšenia 

• implementácia HP RP v jednotlivých OP, obmedzenia a problémy, návrhy na 
zlepšenia 

• administratívne zabezpečenie implementácie HP RP na úrovni OP, návrhy na 
zlepšenie, 

• využitie expertízy v oblasti rovnosti príležitostí 
• zabezpečenie vzdelávania o HP RP 
• metodické zabezpečenie HP RP v programovom období  
• názory na implementáciu a témy rovnosti príležitostí v ďalšom programovom 

období.  
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Dotazník je k dispozícii tu:  
https://docs.google.com/forms/d/1vp_GR__ye7zR_SAkjThxfOMy4dr61hCRqYx7rGzj
hKk/edit  

 

4.3.4 Analýza dopytovo orientovaných výziev vo vybraných OP s ohľadom na 
efektívnosť SKI HP RP  
 
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 fungovania HP RP z hľadiska vyhlasovaných výziev. Výber pre analýzu výziev 
sme zamerali na:  

• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
• 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.  
 
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.9 
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.10  
                                                 
9 Nástroj RandomChoooser je k dispozícii na webovskej stránke http://www.mauvecloud.net/randomchooser.html. Nástroj 
umožňuje vybrať náhodne jednu položku z poskytnutého zoznamu.  
10 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 

https://docs.google.com/forms/d/1vp_GR__ye7zR_SAkjThxfOMy4dr61hCRqYx7rGzjhKk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vp_GR__ye7zR_SAkjThxfOMy4dr61hCRqYx7rGzjhKk/edit
http://www.mauvecloud.net/randomchooser.html
http://www.randomizelist.com/


 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

47 
 

 
 
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 

 
 
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 a fungovaniu implementácie HP RP. 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 

 
 
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  

                                                                                                                                                         
výročnej správy. Nástroj ich následne 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). 
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• 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.  
 

4.3.5 Prieskum medzi prijímateľmi pomoci v programovom 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 zahrňujúc 
položky zisťujúce ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne údaje.  
Predmetom tejto strategickej hodnotiacej správy budú zistenia relevantné pre tretiu 
fázu hodnotenia – teda ako vnímajú fungovanie implementácie HP RP najmä z 
hľadiska metodickej podpory vo vzťahu k cieľom rovnosti príležitostí 
 
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 
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, 
o 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.   
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 

http://goo.gl/RfkukM
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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 hľadiska strategického hodnotenia sú 
významné nasledovné časti: 

• Podpora pri implementácii projektov s príspevkom k horizontálnej priorite 
rovnosť príležitostí v programovom období 2007 – 2013  

• Priority v oblasti rovnosti príležitostí do budúcnosti 
 
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 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.  
 

4.4. Limity identifikované v procese hodnotenia  
 
V procese strategického hodnotenia sme identifikovali viaceré limity a prekážky, 
ktoré môžu mať vplyv na výsledky hodnotenia, ako aj na interpretáciu údajov, napriek 
tomu, sme sa ich snažili ich vplyv obmedziť tak, aby výsledky odzrkadľovali trendy, 
ktoré z implementácie HP RP na úrovni NSRR, OP a projektov vyplývajú.  
 
1) Prvým zásadným limitom hodnotenia bola miera prepojenia cieľov 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 
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.  
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2) Problémom bolo tiež zistenie, že sa rôznia počty dosiahnutých merateľných 
ukazovateľov HP RP za jednotlivé roky, aj vo vykazovaných informáciách o 
účastníkoch. RO OP mali pravdepodobne nejednotnú metodológiu vykazovania, 
pričom podľa informácií o účastníkoch sa projektov zúčastnilo oveľa viac ľudí ako 
podľa zazmluvnených merateľných ukazovateľov.  

3) Problémom tiež je, že neexistujú metodologické postupy vykazovania príspevku 
intervencií v štrukturálnych fondoch k cieľom HP RP, čo možno súvisí s 
obmedzením číslo 1, že ciele boli zadefinované bez toho, aby boli naviazané na 
opatrenia a rámcové aktivity, resp. po schválení programových dokumentov OP.  

4) Pri analýze projektov, obmedzením, 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 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.  

5) 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.  

6) 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.11 Dôsledkom toho je napr. skutočnosť, že pri obmedzení sa napr. na 
ukončené projekty, v prípade OPV 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.  

7) 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 

                                                 
11 http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/07/Hodnotiaca_spr%C3%A1va_HP_RP_1._%C4%8Dast.pdf 
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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). 
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V. Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni 
NSRR a OP  
 
V tejto kapitole popíšeme dosiahnuté výsledky vo vzťahu k implementácii 
jednotlivých cieľov HP RP v programovom období 2007 – 2013 na úrovni Národného 
strategického a referenčného rámca a Operačných programov. Úroveň NSRR 
posudzujeme pomocou kontextových ukazovateľov, kde vychádzame najmä z 
aktuálnych výsledkov kontextových merateľných ukazovateľov, predovšetkým údajov 
Eurostatu a Štatistického úradu SR. Úroveň OP hodnotíme na základe merateľných 
ukazovateľov HP RP podľa prílohy č.4 a č.6 SKI HP RP12, pričom vychádzame z 
výsledkov uvádzaných v informáciách o príspevku OP k HP RP a vo výročných 
správach o vykonávaní OP za rok 2014. Cieľom bolo zistiť, do akej miery sa NSRR 
a jednotlivé OP podieľali na napĺňaní cieľov HP RP, či a akým smerom ovplyvnili 
spoločenské trendy v tejto oblasti. Tiež spomenieme špecificky významné projekty, 
ktoré sa na výsledkoch podieľali a posúdime ich vplyv. Navrhneme zároveň 
odporúčania do budúcnosti, ako zlepšiť napĺňanie cieľov HP RP a systém ich 
implementácie.  
Analýzu výsledkov v tejto časti ovplyvňujú najmä nasledovné skutočnosti:  
• nemožnosť vyselektovať údaje, ktoré sa týkajú prepojenia cieľov HP RP na 

projekty s príspevkom HP RP, resp. to nie je možné bez podrobnej analýzy 
obsahu projektu, keďže to systém nevyžadoval, 

• rôzne spôsoby vykazovania merateľných ukazovateľov HP RP v operačných 
programoch a vo väčšine prípadov nestanovenie ich cieľových hodnôt,  

• niektoré merateľné ukazovatele HP RP ako napr. počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného 
života sa nevykazovali. 

 

5.1. Hodnotenie výsledkov implementácie počtu a hodnoty projektov s 
príspevkom k HP RP na úrovni na OP 
 
V tejto časti sme sa zamerali na zhodnotenie počtu a hodnotu projektov s 
príspevkom k HP RP na úrovni NSRR a OP, ako aj podľa prioritných osí, pričom sme 
sa snažili zhodnotiť, aké oblasti a ciele rovnosti príležitostí boli v rámci nich 
podporené, resp. nepodporené.  
 
  

                                                 
12 Systém koordinácie implementácie HP RP v programovom období 2007 – 2013 dostupný na: 
http://www.gender.gov.sk/?page_id=2180  
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Národný strategický a referenčný rámec  
 
Graf č. 1 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za jednotlivé OP a NSRR (2014)13 

 
 
Na úrovni NSRR sa v programovom období 2007 – 2013 realizovalo/realizuje ku 
koncu roka 2014 5747 projektov s príspevkom k HP RP, čo znamená podiel 66 % na 
celkovom počte projektov. Najväčší podiel z tohto počtu mali operačné programy 
ROP 29,2 %, OP ZaSI  24,3 % a OP KaHR 24,2 %. Najmenší podiel mali OPD 0,29 
%, OPZ 0,9 % a OP TP 1 %.  
Z hľadiska, koľko projektov prispievalo k HP RP v rámci jednotlivých OP, najväčší 
podiel na celkovom počte projektov v danom OP mali OP IS, a to 100 %, OP ZaSI 
89,5 % a ROP 83,8 %. Najmenší podiel v rámci daného OP mali OPD 18,1 %, OP 
ZP 33,1 a  OPV 33,5 %.   
 
Z uvedených výsledkov teda možno zhodnotiť, že z hľadiska cieľov HP rovnosť 
príležitostí NSRR najviac prispieval v týchto oblastiach: 
• zamestnanosť a sociálna inklúzia,  
• regionálna infraštruktúra – vzdelávacia, sociálna atď., 
• oblasť informatizácie.  
 
Najmenej sa javí, že NSRR prispieval v oblastiach: 
• dopravy,  
• vzdelávania,  
• životného  prostredia. 
 
  

                                                 
13 Výročné správy o vykonávaní jednotlivých OP za rok 2014 
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Graf č. 2 Porovnanie hodnoty projektov celkovo a hodnoty projektov s príspevkom k 
HP RP za jednotlivé OP a NSRR (2014)14 

 
 
V programovom období 2007 – 2013 dosiahla hodnota projektov s príspevkom k HP 
RP ku koncu roka 2014 na celkovej hodnote projektov na úrovni NSRR podiel  57,9 
%. Najväčší podiel z tejto hodnoty mali OP D 19,9 %, ROP 16,2 % a OP ZaSI  14 %. 
Najmenší podiel na tejto hodnote mali OP V, OP BK. 
 
Z hľadiska hodnoty projektov v rámci jednotlivých OP mali hodnotu projektov 
s príspevkom HP RP najvyššiu v rámci OP IS 100 %, OP ZaSI 93 % a ROP 86 %. 
Najmenší podiel majú v operačných programoch OP V 25,7 % a OP ZP 26,9 %.   
Ak berieme do úvahy hodnotu projektov s príspevkom k cieľom HP RP, tak najviac v 
rámci NSSR boli finančne podporené oblasti:  
 

• zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
• regionálna infraštruktúra,  
• doprava.  

 
Najmenej boli podporené oblasti: 

• vzdelávania, 
• životného prostredia. 

 
  

                                                 
14 Výročné správy o vykonávaní jednotlivých OP za rok 2014 
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Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia15 
 
Graf č. 3 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP ZaSI) 

 
 
V rámci OP ZaSI bolo do roku 2014 podporených 1401 projektov s príspevkom k HP 
RP, čo znamená podiel 89,5 % na celkovom počte projektov. Oproti roku 2010 ich 
počet narástol o 165 projektov. 
  

                                                 
15 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 137, s. 138 NSRR s. 141 – 149 prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf  
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Graf č. 4 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP ZaSI (2014)  
 

 
 
Najväčší  podiel projektov s príspevkom k HP RP bol v rámci prioritnej osi 2 Podpora 
sociálnej inklúzie (47,4 % na celkovom počte), ale z hľadiska hodnoty dominovala 
prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti (69 % na celkovom počte), kde najviac 
financií ide do oblasti zamestnanosti a na aktívne politiky trhu práce. Najmenej 
projektov s najmenšou hodnotou bolo podporených v rámci daných oblastí 
v Bratislavskom kraji. Samotná problematika rovnosti príležitostí je subsumovaná do 
sociálnej oblasti, kde je výrazne menej zdrojov, aj keď napr. pri podpore rodovej 
rovnosti ide vo významnej miere aj o ekonomické efekty. V oblasti rovnosti príležitostí 
je nízka podpora Bratislavského kraja, ako keby sa predpokladalo, že v ňom je to 
s rovnosťou príležitostí lepšie. 
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Operačný program Vzdelávanie16 
  
Graf č. 5 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OPV) 

 
 
Do roku 2014 sa v OP V realizovalo 367 projektov s príspevkom k HP RP, podiel 
33,4 % na celkovom počte. Oproti roku 2010 sa ich počet zvýšil o 337 projektov.  
 
Graf č. 6 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP V (2014)  

 
 

                                                 
16 Informácia o príspevku OP V k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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Najväčší podiel aj hodnota projektov s príspevkom k HP RP z hľadiska celkového 
počtu a hodnoty bola v rámci prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania 
a odbornej prípravy. Z hľadiska prioritných osí najviac projektov s príspevkom k HP 
RP na celkovom počte v rámci danej osi bolo v prioritnej osi 3 Podpora vzdelávania 
osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. Najmenej projektov bolo v rámci prioritnej 
osi 2 Ďalšie vzdelávanie a podpora vzdelávania v Bratislavskom kraji. Podiel 
projektov s príspevkom k HP RP bol v rámci OP V jeden z najmenších, aj keď ide 
o oblasť, kde by mala byť rovnosť príležitostí riešená v každom projekte. Najviac bolo 
podporené klasické vzdelávanie a jeho reforma, v ktorom ale, zdá sa, podpora 
rovnosti príležitostí chýba. Malú podporu malo ďalšie vzdelávanie, čo sa odráža aj na 
minimálnej účasti osôb na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. Zjavné je 
vyčleňovanie znevýhodnených skupín, ako mládež, seniori a seniorky, zdravotne 
postihnuté osoby do opatrení s nízkou alokáciou zdrojov a čerpaním.  
 
Operačný program Výskum a vývoj17 
 
Graf č. 7 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP VaV) 
 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci OP VaV realizovalo 318 projektov s príspevkom k HP RP, 
čo predstavuje podiel 59,4 % na celkovom počte. Oproti roku 2010 ich počet narástol 
o 39 projektov (24 % z nárastu na celkovom počte).  
  

                                                 
17 Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2014 s. 1,dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 8 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP VaV (2014)  
 

 
 
Z hľadiska prioritných osí najväčšia podpora HP RP bola v rámci prioritnej osi 2 
Podpora výskumu a vývoja, 33,6 %. Z hľadiska hodnoty projektov s príspevkom k HP 
RP tiež dominovala prioritná os 2, teda Podpora výskumu a vývoja mimo 
Bratislavského kraja (36,8 % na celkovej hodnote za program). Najmenej projektov 
s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
a prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Nižšia bola 
teda podpora prioritnej osi, v rámci ktorej sa riešila aj dostupnosť výskumnej 
infraštruktúry pre zdravotne postihnuté osoby.  
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Operačný program Zdravotníctvo18   
 
Graf č. 9 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP Z) 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci OP Z realizovalo 54 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
bol podiel 83 % na celkovom počte. Oproti roku 2010 narástol ich počet o 15 
projektov (94 % podiel na celkovom náraste). 
 
Graf č. 10 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP Z  (2014) 

 

                                                 
18 Výročná správa o vykonávaní OP Z za rok 2014 s. 78, s.75 NSRR, 77 – 78 prioritné osi, http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-
verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014  
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Z hľadiska počtu projektov bola väčšia podpora v rámci prioritnej osi 2 Podpora 
zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám (53,8 %), z hľadiska hodnoty zas 
v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc (76,1 %).  
Zdroje išli najmä na podporu zdravotníckej infraštruktúry a v rámci nej zabezpečenia 
jej dostupnosti pre všetkých. Na zváženie je, či by v rámci prioritnej osi 2 nemala byť 
zaradená aj otázka podpory reprodukčných práv ako jednej z citlivých oblastí 
problematiky rodovej rovnosti.  
 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast19 
 
Graf č. 11 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP KaHR) 
 

 
 
Do roku 2014 sa v OP KaHR realizovalo 1394 projektov, ich podiel na celkovom 
počte predstavoval 72,3 %. Oproti roku 2010 počet projektov s príspevkom k HP RP 
narástol o 1115 projektov (83, 6 % z nárastu celkového počtu).  
  

                                                 
19 Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 12 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí,  a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP KaHR  (2014) 
 

 
 
Najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci prioritnej osi 1 
Inovácia a rast konkurencieschopnosti, a to 58 % na celkovom počte a tiež bola 
v rámci nej najvyššia hodnota projektov, a to 54,1 %. Najmenej projektov 
s príspevkom k HP RP sa realizovalo v rámci prioritnej osi Energetika. Najvyššia 
podpora rovnosti príležitostí teda bola v oblasti technológií a cestovného ruchu 
a najnižšia v oblasti energetiky, kde je podiel pracujúcich žien nízky.  
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Operačný program Doprava20 
 
Graf č. 13 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP D) 
 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci OP D realizovalo 17 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
bol 18 % podiel na celkovom počte. Oproti roku 2010 ich počet narástol o 13 
projektov (18 % podiel na celkovom náraste projektov).  
  

                                                 
20 Výročná správa o vykonávaní OP D za rok 2014 s.215, dostupná na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=181386  
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Graf č. 14 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP D  (2014) 
 

 
 
Najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci prioritných osí 4 
Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov (9,6 %), 1 Železničná 
infraštruktúra (7,5 %) a prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná doprava (1,1 %). 
Z hľadiska hodnoty dominovala prioritná os 1 s podielom 24 % na celkovej hodnote. 
Nulová podpora bola v rámci cestnej infraštruktúry. Dominovala teda podpora 
rovnosti príležitostí v rámci železničnej infraštruktúry, ale chýbala podpora HP RP 
v rámci ostatných druhov dopravy. 
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Operačný program Informatizácia spoločnosti21 
 
Graf č. 15 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP IS) 

 
 
V rámci OP IS sa do roku 2014 realizovalo 70 projektov s príspevkom k HP RP, 100 
% podiel na celkovom počte. Oproti roku 2010 bol nárast o 43 projektov.  
 
Graf č. 16 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP IS  (2014) 

 
 
Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo podporených v rámci prioritnej osi 1 
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb (75,7 %). Najmenej 

                                                 
21 Informácia o príspevku OP IS k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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v rámci prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. Pozitívom 
je, že rovnosť príležitostí sa rieši vo všetkých projektoch OP IS.  
  
 
Regionálny operačný program22 
 
Graf č. 17 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (ROP) 
 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci ROP realizovalo 1680 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
predstavovalo podiel 84 % na celkovom počte. Oproti roku 2010 narástol ich počet 
o 407 projektov (86 % z celkového nárastu). 
  

                                                 
22  Informácia o príspevku ROP k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 18 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za ROP  (2014) 
 

 
 
Najviac projektov s príspevkom k HP RP bolo v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia 
sídiel (37,3 %) a prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania (30,9 %), kde bola zároveň 
aj najväčšia hodnota projektov (33,1 %). Najmenšia podpora bola v rámci prioritnej 
osi 5 Regionálne komunikácie a 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu a infraštruktúra 
cestovného ruchu.  
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Operačný program Životné prostredie23 
 
Graf č. 19 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP ŽP) 
 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci OP ŽP realizovalo 245 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
predstavovalo podiel 33,1 % na celkovom počte. Oproti roku 2010 narástol ich počet 
o 91 projektov (34 % podiel z nárastu celkového počtu).  
  

                                                 
23 Výročná správa o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 s. 138, dostupná na: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/VS-OP-ZP-za-
rok-2014.pdf  
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Graf č. 20 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP ZP  (2014) 
 

 
 
Najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci prioritnej osi 4 
Odpadové hospodárstvo (17,8 %), a to aj v rámci ich hodnoty (11,4 %). Najmenší 
podiel bol v rámci prioritnej osi 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia 
a krajiny (0,7 %). Nízky bol vplyv ostatných oblastí životného prostredia na rovnosť 
príležitostí, čo by mohla byť výzva pre budúcnosť. Celkovo v téme životného 
prostredia rovnosť príležitostí absentovala.  
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Operačný program Bratislavský kraj24 
 
Graf č. 21 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP BK) 
 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci OP BK realizovalo 143 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
bol podiel 35 % na celkovom počte. Oproti roku 2010 ich počet narástol o 102 
projektov (35 %-ný podiel na celkovom náraste).  
  

                                                 
24 Informácia o príspevku OP BK k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 22 Porovnanie podielu a hodnoty projektov s príspevkom k HP RP podľa 
prioritných osí, a to v rámci prioritných osí a na celkovom počte a hodnote projektov 
za OP BK  (2014) 
 

 
 
Najväčšia podpora projektov s príspevkom k HP RP bola v rámci prioritnej osi 1 
Infraštruktúra (21 %), aj najvyššia hodnota 34,1 % na celkovej hodnote. Nižšia bola 
podpora  rovnosti príležitostí v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika (13,9 
%). Celkovo podiel projektov s príspevkom k HP RP a ich hodnota boli v rámci 
Bratislavského kraja nižšie.  
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Operačný program Technická pomoc25  
 
Graf č. 23 Porovnanie počtu projektov celkovo a počtu projektov s príspevkom k HP 
RP za roky 2010 a 2014 (OP TP) 

 
 
Do roku 2014 sa v rámci OP TP realizovalo 58 projektov s príspevkom k HP RP, čo 
bol podiel 35 % na celkovom počte projektov. Oproti roku 2010 narástol ich počet 
o 30 projektov (30 % podiel na celkovom náraste). Údaje za prioritné osi sa vo 
výročnej správe neuvádzajú, aj keď by sa mali uvádzať, podľa SKI HP RP a jeho 
prílohy č. 5. Do budúcna treba vyriešiť otázku, ako sledovať rovnosť príležitostí 
v rámci technickej pomoci.  
 

5.2. Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR 
a OP z hľadiska merateľných ukazovateľov kontextu a ukazovateľov HP 
RP  
 
V tejto časti sme sa pozreli na výsledky jednotlivých cieľov HP RP na základe 
kontextových merateľných ukazovateľov a porovnali ich s výsledkami dosiahnutými 
na základe merateľných ukazovateľov HP RP v jednotlivých OP. Snažili sme sa 
čiastočne naznačiť, ako mohli mať výsledky dosiahnuté OP vplyv na trendy a 
ukazovatele na celospoločenskej úrovni, aj keď ide viac-menej o trendy, ktoré by 
vyžadovali bližšie skúmanie, resp. lepšie metodologické prepojenie medzi kontextom 
a výsledkami štrukturálnych fondov. Trendy sme zosumarizovali v podnadpisoch, 
pričom ku každému zisteniu sme zadefinovali výzvy, resp. odporúčania, ako uvedenú 
situáciu riešiť v budúcnosti. Výsledky sme hodnotili: 
                                                 
25 Výročná správa o vykonávaní OP TP za rok 2014 s. 109, dostupná na http://www.vlada.gov.sk/data/files/6046_sprava-o-
vykonavani-op-tp-za-rok-2014.pdf  
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• v oblasti cieľov rodovej rovnosti, 
• v oblasti rovnosti príležitostí na základe zdravotného postihnutia, 
• v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku (starší ľudia a mladí ľudia), 
• v oblasti antidiskriminácie, 
• v oblasti dlhodobej nezamestnanosti a osôb s nízkym vzdelaním.  

 

5.2.1 Zhodnotenie výsledkov v oblasti HP RP cieľov rodovej rovnosti  
 
Nižšie zastúpenie žien zúčastnených na projektoch  
 
V programovom období 2007 – 2013 sa do konca roka 2014 zúčastnilo na úrovni 
ESF operačných programov 626 648 žien.26 Podiel žien na celkovom počte 
zapojených osôb bol 45,3 %, to znamená, že ich zastúpenie bolo v porovnaní 
s mužmi nižšie. V rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia bol ich podiel tiež 
nižší, a to 44,1 %. Naopak, v rámci OP Vzdelávanie bol ich podiel výrazne vyšší, a to 
82,7 %. Dosiahnutý výsledok možno čiastočne pripísať aj rodovej segregácii žien 
a mužov v sektoroch, v ktorých sú zamestnaní. Predpokladáme, že v rámci OP ZaSI 
išla podpora najmä do sektorov priemyslu, technických odborov, kde prevládajú 
muži, na druhej strane sektor vzdelávania je dlhodobo doménou žien, kde napríklad 
na úrovni základných škôl pracuje viac ako 90 % učiteliek. Treba si uvedomiť, že z 
hľadiska počtu predstavujú ženy o čosi viac ako 50 % obyvateľov SR.  
 
Výzva/odporúčanie 
Vytvoriť mechanizmus sledovania účasti na projektoch z hľadiska pohlavia/rodu, v 
prípade odchýlok od relevantného zastúpenia žien, alebo mužov podať návrh na 
korekcie vzniknutého stavu.  
  

                                                 
26 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 138  prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OP V 
k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-zasi/vyrocna-sprava/vs-op-zasi-2014.pdf
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Graf č. 24 Porovnanie merateľného ukazovateľa Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do projektov muži a ženy podľa prioritných osí a spolu za OP ZaSI (celé 
programové obdobie)27 

 
 
Vplyv OP ZaSI na rodový rozdiel v zamestnanosti mužov a žien čiastočne 
preukazuje aj skutočnosť, že v rámci prioritnej osi Podpora zamestnanosti bol podiel 
žien  zapojených do projektov zameraných najmä na podporu vytvárania a udržania 
pracovných miest len 42 %. Týkal sa najmä aktívnych politík trhu práce.  
Napríklad v rámci prioritnej osi 2 bolo podporených viac žien ako mužov, a to 52,8 %. 
Z uvedených čísel vyplývajú dve významné zistenia. Jedným je, že oblasť sociálnej 
inklúzie, sociálnoprávnej ochrany a sociálnych služieb je doménou žien, druhým, že 
v rámci prioritnej osi 2 bolo do projektov zapojených oveľa menej ľudí.  
 
Pozitívom je zvýšenie kvalifikácie veľkého počtu žien v rámci OP V v rámci prioritnej 
osi Ďalšie vzdelávanie, a to 96,7 %. Negatívom je, že ide o sektor vzdelávania, kde 
by bolo nutné zapojiť viac mužov. V prioritnej osi 1 zameranej na systémové zmeny 
vo vzdelávaní je podiel žien a mužov vyrovnanejší, čo súvisí s väčším zastúpením 
mužov v manažmente škôl.   
  

                                                 
27 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014  s. 141 – 149 prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 
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Graf č. 25 Údaje z informácií o účastníkoch a účastníčkach zbieraných podľa 
cieľových skupín ESF za OP ZaSI, OP V a NSRR (celé programové obdobie)28  

 
 
Podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach projektov29 bol podiel žien a mužov 
vyrovnanejší, a to 50,4 % . V rámci OP ZaSI predstavoval ich podiel 48,1 % a v rámci 
OP V podiel 65,4 %. Problémom je overiteľnosť reálnosti týchto údajov, ktoré 
nepodliehajú kontrole, keďže sú vyššie ako počty uvedené v zazmluvnených 
merateľných ukazovateľoch HP RP.  
 
Výzva/Odporúčanie 
Pri podporených projektoch odporúčame brať do úvahy horizontálnu a vertikálnu 
rodovú segregáciu a vykonať analýzu z hľadiska ich vplyvu na sektorovú rodovú 
segregáciu.  
 
Nízky počet špecifických projektov rodovej rovnosti 
 
Špecifických projektov rodovej rovnosti sa v programovom období (v rámci OP ZaSI) 
zúčastnilo 2475 osôb v prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie 2.2 
zameraného na rovnosť príležitostí. Na problematiku zabezpečenia mechanizmov 
rodovej rovnosti nebola vyhlásená špecificky žiadna dopytovo orientovaná výzva. 
Negatívom je teda, že v minimálnej miere bolo podporené budovanie kapacít MVO 
pôsobiacich v oblasti ľudských práv žien, ako aj konkrétne lokálne a regionálne 
projekty. Jediná výzva do ktorej sa mohli projekty s týmto zameraním prihlásiť bola 

                                                 
28 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 54, prioritné osi dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OP V 
k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
29 Ide o údaje požadované Európskou komisiou a ktoré prijímatelia vykazujú raz ročne podľa rôznych znevýhodnených skupín. 
Problémom je, že uvedené čísla nie sú kontrolované, nejde o zazmluvnené čísla na základe merateľných ukazovateľov HP RP, 
ale sú neprimerane väčšie.   
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výzva Fondu sociálneho rozvoja OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04 s alokáciou 8 ml. 
eur.30 V rámci nej nebol schválený projekt zameraný na problematiku rodovej 
rovnosti v rámcovej aktivite 2.2.5. Niekoľko projektov prispievalo k čiastkovým témam 
rodovej rovnosti a to k zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života (viď cieľ 1.2) 
a k téme prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách (viď cieľ 1.5). 
K problematike významne prispel jeden národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, 
ktorý možno považovať za príklad dobrej praxe.   
 
Príklad 
Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti31 (ITMS27120230002 (SVK) / 27130230003 
(BSK), ktorý sa realizoval na celom Slovensku. Cieľom projektu bolo: 
• Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania 

rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na trhu práce. 
• Zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti 

diskriminácie. 
• Vytvorenie e- systému uplatňovania rodovej rovnosti a jeho celoštátnu 

koordináciu. 
• Zvýšenie  odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu diskriminácie. 
• Zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti 

na trhu práce 
• Krajské kontaktné centra po celom Slovensku usporadúvali rôzne školské 

výstavy a súťaže. Prebiehali akreditované školenia. Takisto bolo zrealizované 
školenie a konferencia na tému Rodového auditu a na tému Rodina a práca. Boli 
dopracované všetky výstupy projekty vo forme analýz a prieskumov.   

 
V rámci projektu bolo vytvorených 18 analýz, výskumov, stratégií.32 Vyškolených 
bolo 2842 osôb, z toho 61 % žien a 39 % mužov. Plán vyvzdelaných bol prekročený 
o 45 %. Pozitívom je zapojenie mužov do tohto typu projektov, keďže téma rodovej 
rovnosti sa často pripisuje ženám, aj keď sa týka mužov.  
 
 
  

                                                 
30 Výzva dostupná na: http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20102.2043  
31 Príloha č. 8  Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 44, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
32 Dostupné na: http://www.gender.gov.sk/?page_id=381  

http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20102.2043
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
http://www.gender.gov.sk/?page_id=381
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5.2.1.1 Zhodnotenie cieľov rodovej rovnosti 1.1 
 
Medzi ciele zamerané na podporu zamestnanosti, najmä žien patria v rámci HP RP 
dva podciele rodovej rovnosti:  
1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 

a 
1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi 

ženami a mužmi. 
Nižšie uvádzame hodnotenie výsledkov na základe ukazovateľov kontextu 
a ukazovateľov HP RP v jednotlivých OP.  
 
Zvýšenie zamestnanosti, žien, zvýšenie  nezamestnanosti žien a pretrvávajúce 
rodové rozdiely na trhu práce  
 
Graf č. 27 Porovnanie mier zamestnanosti a mier nezamestnanosti mužov a žien vo 
veku 15-64 v rokoch 2006 a 201433 

 
 
Z hľadiska ukazovateľov kontextu miera zamestnanosti žien vo veku 15-64 počas 
programového obdobia vzrástla o 2,4 %, z 51,9 % v roku 2006 na 54,3 % v roku 
2014. U mužov v tomto období rástla o 0,6 %. Došlo k teda k miernemu zvýšeniu 
zamestnanosti žien na trhu práce a k rastúcemu trendu, aj keď pomerne pomalému. 

                                                 
33 Údaje Eurostatu a Správa o sociálnej situácii obyvateľov SR za roky 2006 a 2014  
Miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 15-64, dostupné na: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
Miera nezamestnanosti žien a mužov vo veku 15-64, dostupné na: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
Miera evidovanej nezamestnanosti žien a mužov dostupné na:  Správa o sociálnej situácii  obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2014, dostupná na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf; Správa o sociálnej situácii za rok 2006, dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2006-dvojjazycne.pdf  
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http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf
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Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

78 
 

Trend bol naplnený. Miera nezamestnanosti žien vo veku 15-64 podľa Eurostatu sa 
počas programového obdobia znížila o 1 %, zo 14,7 % v roku 2006 na 13,7 % v roku 
2014. U mužov mierne narástla o 0,6 %. Došlo teda k malému poklesu 
nezamestnanosti žien na trhu práce. Trend bol opäť naplnený. Iná situácia bola 
v rámci dosiahnutých mier evidovanej nezamestnanosti žien, teda registrovaných na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, keď medzi rokmi 2006 a 2014 sa táto 
zvýšila o 2,3 %, z 10,7 % na 13 %. U mužov sa tiež zvýšila o 1,7 %. Došlo teda k jej 
nárastu a trend nebol naplnený.  
 
Graf č.28 Porovnanie rodových rozdielov v mierach zamestnanosti 
a nezamestnanosti žien a mužov v rokoch 2006 a 201434 

 
 
Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti žien a mužov vo veku 15-64 sa znížil o 1,8 
%, z 15,1 % v roku 2006 na 13,3 % v roku 2014. Rodový rozdiel v mierach 
nezamestnanosti žien a mužov vo veku 15-64 sa tiež v tomto období znížil, a to o 1,6 
%, z 2,8 % na 0,8 %. Takže trend bol mierne naplnený. Rodový rozdiel poklesol 
mierne aj pri evidovanej miere nezamestnanosti o 0,4 %. Celkovo možno 
konštatovať, že stále pretrvávajú rozdiely na trhu práce v neprospech žien, aj keď sa 
za 8 rokov mierne znížili, trend je pomerne pomalý a nestály. Neprebehli systémové 
zmeny v tejto oblasti. Na uvedenom stave sa podieľa rodová segregácia na trhu 
práce, vplyv rodových stereotypov na delenie povinností starostlivosti o deti 
a domácnosť, ako aj nedostatok účinných mechanizmov na zabezpečenie  rodovej 
rovnosti.  
 

                                                 
34 Vypočítané z údajov Eurostatu viď. pozn. 34 
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Na úrovni NSRR a OP boli vytvorené pracovné miesta vo vyššej miere obsadzované 
mužmi a v sektoroch, kde sú koncentrovaní muži, podľa členenia dosiahnutých 
výsledkov v kľúčovom ukazovateli vytvorené pracovné miesta podľa OP. 
 
Vplyv na vyrovnávanie rodových rozdielov v nezamestnanosti a zamestnanosti 
v štrukturálnych fondoch mohli mať najmä vytvorené pracovné miesta v rámci 
jednotlivých OP.  
 
Graf č. 29 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov podľa OP a 
na úrovni NSRR35  

 
 
Na úrovni NSRR bolo celkovo vytvorených 57 786,8 pracovných miest, z čoho podiel 
žien bol v porovnaní s mužmi nižší, a to 45,3 %. Ak by sme mali vychádzať 
z premisy, že na trhu práce je zamestnaných menej žien, tak by ženy mali obsadiť 
väčší počet v rámci vytvorených pracovných miest  v porovnaní s mužmi, ak by sme 
chceli, aby sa tento rozdiel znížil. Ak by sme brali do úvahy, že podľa kontextových 
ukazovateľov je rozdiel v zamestnanosti 13,3 %, tak rozdiel 5 % vo vytvorených 
miestach možno považovať za pozitívny trend. V skutočnosti však uvedený rozdiel 
skôr neprispel k rodovej rovnosti na trhu práce aj vzhľadom na výsledky kontextu. 
Najväčším podielom na vytvorenie pracovných miest prispel OP ZaSI. V ostatných 
OP boli príspevky minimálne.  
 
  

                                                 
35 Výročné správy o vykonávaní OP za rok 2014, Informácie o príspevku OP k HP RP za rok 2014 
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Výzva/odporúčanie 
Stanovenie fixného podielu žien a mužov na vytvorených pracovných miestach v 
projektoch. 
 
Graf  č. 30 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci 
OP ZaSI podľa prioritných osí (2014)36 

 
 
V programovom období do konca roku 2014 bolo v rámci OP ZaSI vytvorených 23 
711 pracovných miest obsadených ženami, čo predstavovalo nižší podiel 
v porovnaní s mužmi, a to 44,7 %. Najviac ich bolo vytvorených v rámci prioritnej osi 
1 Podpora zamestnanosti v rámci aktívnych politík trhu práce. V rámci prioritnej osi 2 
Podpora sociálnej inklúzie bolo vytvorených 183 pracovných miest obsadených 
ženami, ich podiel v porovnaní s mužmi bol vyšší, a to 63 %. Z výsledkov vyplýva 
väčšia  podpora zamestnanosti mužov, napriek rodový rozdielom, a to najmä 
v oblasti  finančnej podpory pracovných miest u zamestnávateľov, ktoré sa skôr 
týkajú sektorov s prevažujúcou koncentráciou mužov, ako priemysel, automobilky. 
Viac pracovných miest obsadených ženami bolo v oblasti sociálnej ochrany, služieb, 
čiže v oblastiach trhu práce, v ktorých sú viac koncentrované ženy, pričom počet 
podporených pracovných miest bol v tejto oblasti oveľa nižší. V rámci OP ZaSI sa tak 
javí, že už pri zadefinovaní prioritných osí došlo k segregácii žien a mužov z hľadiska 
sektorov, v ktorých pôsobia.   
 
 
  

                                                 
36 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014  s. 141 – 149 prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 
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Graf č. 31 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci OP 
Z podľa prioritných osí (2014)37 
 

 
 
V rámci OP Z bolo v programovom období vytvorených 340,5 pracovných miest 
obsadených vyšším podielom žien, a to 73,3 % v porovnaní s mužmi. Viac 
pracovných miest bolo vytvorených v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia 
zdravotníckeho systému nemocníc, menej ich vzniklo v ambulanciách. Problémom 
je, že sa nedá určiť, aké typy pracovných miest boli v rámci OP podporené (sestry, 
lekárky, projektové manažérky?)  
 
Odporúčanie/Výzva 
Pri vytváraných pracovných miestach zaviesť  sledovanie, o akú pracovnú pozíciu 
ide z hľadiska organizačnej hierarchie a z hľadiska výšky miezd, a to podľa 
rodu/pohlavia.  
 
  

                                                 
37 Výročná správa o vykonávaní OP Z za rok 2014 s.  77 – 78 prioritné osi, http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-
verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014  
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Graf č. 32 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci OP 
KaHR  podľa prioritných osí (2014)38 
 

 
 
V rámci OP KaHR bolo vytvorených 1610 miest obsadených ženami, ich podiel bol 
s mužmi takmer identický, a to 49,6 %. Najviac miest obsadených ženami (45,6 %) 
bolo v rámci prioritnej osi 1 Inovácie a konkurencieschopnosť, kde však prevládali 
muži. Nasledovala prioritná os 3 Cestovný ruch, kde prevládali ženy s podielom 61,2 
%. Opäť tu bola mierne bola naznačená segregácia medzi sektorom inovácií, kde 
prevládajú muži a služieb cestovného ruchu, kde prevládajú ženy.  
  

                                                 
38 Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 33 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci OP 
IS  podľa prioritných osí (2014)39 
 

 
 
V rámci OP IS bolo v programovom období do konca roku 2014 vytvorených 132 
pracovných miest obsadených ženami, čo bol mierne vyšší podiel oproti mužom, a to 
52,8 %. Viac pracovných miest vzniklo v rámci prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcií, ktorá je zameraná na kultúrne inštitúcie, kde pracuje viac žien. 
V rámci prioritnej osi, ktorá je zameraná na veľké IT riešenia verejného sektora 
vzniklo minimum miest, pričom obsadené boli len mužmi.  
 
  

                                                 
39 Informácia o príspevku OP IS k HP RP za rok 2014 s. 1, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 34 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci 
ROP podľa prioritných osí (2014)40 

 
 
V rámci ROP bolo v programovom období vytvorených 285 pracovných miest 
obsadených ženami, čo bol vyšší podiel oproti mužom, a to 56,4 %. Najviac ich 
vzniklo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania a prioritnej osi 2 
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately, v ktorých 
tradične prevládajú ženy. Pozitívom je vyššie zastúpenie žien na regionálnych 
projektoch.  
 
Graf č. 35 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci OP 
ZP  podľa prioritných osí (2014)41 

 
 

                                                 
40 Informácia o príspevku ROP k HP RP za rok 2014, dostupné u koordinátora HP RP 
41 Informácia o príspevku OP ZP k HP RP za rok 2014, dostupné u koordinátora HP RP 
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V rámci programového obdobia do konca roka 2014 boli v OP ŽP všetky vytvorené 
pracovné miesta obsadené ženami, 43 pracovných miest. Percentuálne zvýšenie 
zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu bolo 0,19 %. Ide o malé číslo 
a tým pádom zanedbateľný príspevok k cieľu 1.1. Zároveň vo výročnej správe 
chýbajú údaje za jednotlivé prioritné osi, čiže nie je možné zistiť, v akej oblasti boli 
pracovné miesta vytvorené. Problémom je aj interpretácia ukazovateľa percentuálne 
zvýšenie zamestnanosti žien, kde nie je jasné, k akému východisku sa ukazovateľ 
vzťahuje. 
 
Odporúčanie/Výzva 
Zadefinovať presnú interpretáciu a  postup výpočtu merateľných ukazovateľov HP 
RP. 
 
Graf č. 36 Porovnanie počtu vytvorených pracovných miest žien a mužov v rámci OP 
BK  podľa prioritných osí (2014) 
 

 
 
V rámci OP BK v programovom období bolo vytvorených 59 pracovných miest 
obsadených ženami, ich podiel bol nižší v porovnaní s mužmi, a to 32,1 %. Všetky 
miesta boli v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra. Podiel žien bol zanedbateľný a 
koncentrovaný najmä do oblasti vzdelávania.  
V rámci OP VaV bolo novytvorených len pár pracovných miest, a to 5 obsadených 
výskumníčkami, tento ukazovateľ bol teda napĺňaný minimálne.   
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Technická pomoc a rodová rovnosť  
 
V rámci OP Technická pomoc bolo preplatených 421 miest42 v štrukturálnych 
fondoch, z toho podiel žien bol 65 %. Viac miest obsadených ženami je spôsobené 
tým, že vo verejnej správe a administratíve ich pracuje viac, dôležitou otázkou pre 
budúce sledovanie je, aké je zastúpenie žien na vyšších manažérskych pozíciách, 
ako aj z hľadiska platových rozdielov.  
 
Výzva/odporúčanie 
Bolo by vhodné v rámci technickej pomoci zaviesť vypracovanie plánov rovnosti 
príležitostí a rodovej rovnosti v rámci jednotlivých OP. 
 
Možný vplyv aktívnych politík trhu práce na rodové rozdiely v zamestnanosti, 
opatrenia na podporu vytvárania a udržania pracovných miest, podporu podnikania  
boli viac zamerané na mužov, na ženy boli viac zamerané opatrenia vzdelávania a 
prípravy pre trh práce – kontext a výsledky štrukturálnych fondov  
 
Graf č. 37 Využívanie aktívnych politík trhu práce zo strany žien a mužov 43 

 
 

                                                 
42 Informácia o príspevku OP TP k HP RP za rok 2014, dostupné u koordinátora HP RP 
43 APTP opatrenia (opatrenia 2-7) zahŕňajú intervencie, ktoré poskytujú  dočasnú podporu pre skupiny, ktoré sú znevýhodnené 
na trhu práce a ktorých cieľom je aktivovať nezamestnaných, pomáhať ľuďom presunúť sa z nedobrovoľnej neaktivity do 
zamestnania, alebo udržanie pracovných miest osôb ohrozených nezamestnanosťou. Patria sem: tréning, podpora 
zamestnanosti, podporované zamestnanie a rehabilitácia, priama tvorba pracovných miest, start up stimuly. APTP podpora 
(opatrenia 8 – 9) zahŕňa finančnú asistenciu, ktorá má za cieľ kompenzovať jednotlivcom stratu mzdy a podporiť ich počas 
hľadania práce, alebo ktorá uľahčuje vstup do predčasného dôchodku. Zdroj: Eurostat  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/lmp_esms.htm  
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Čo sa týka využívania opatrení aktívnych politík trhu práce, tak podľa údajov 
Eurostatu, ženy na nich participovali v 14,4 % (participanti  zo 100 osôb, ktorí chcú 
pracovať), oproti roku 2006 ide o zníženie o 13,4 %. Muži sa ich zúčastnili v miere  
participácie 12,7 %, oproti roku 2006 ide o zníženie až o 23,1 %. Rodový rozdiel sa 
medzi rokmi 2006 a 2013 prehupol v neprospech mužov na rozdiel 1,7 %, v roku 
2006 bol v neprospech žien, a to 8 %. Ženy sa zúčastnili vo väčšej miere na 
opatreniach zameraných na vzdelávanie, muži zas na opatreniach podporujúcich 
začínajúcich podnikateľov.  
Čo sa týka finančnej podpory v rámci aktívnych politík trhu práce, tak ženy na nej 
participovali v roku 2013 11 %, oproti roku 2006, pričom išlo o zníženie o 1,7 %. Muži 
získali podporu v 14,4 %, oproti roku 2006 išlo o zníženie o 5,1 %. Rodový rozdiel bol 
v roku 2013 v neprospech žien, a to 3,4 %, oproti roku 2006 sa znížil o 6,8 %.  
 

Graf č. 38 Participácia žien a mužov na aktívnych politikách trhu práce podľa 
Eurostatu (2013)44 

 
 
Celkovo za programové obdobie sa na opatrenia aktívnych politík trhu práce podľa 
údajov Eurostatu zúčastnilo 47,8 % žien a 52,2 % mužov, čo je rodový rozdiel 
v neprospech žien 4,4 %. Na finančnej podpore v rámci aktívnych politík trhu práce 
sa zúčastnilo 61,4 % mužov a 58,6 % žien, čo je rodový rozdiel v neprospech žien, 
a to 22, 8%. Aktívnych politík trhu práce sa celkovo zúčastnilo v programovom 
období 43,5 % žien a 56,5 % mužov, čo je rodový rozdiel v neprospech žien, a to 13 
%.  
  

                                                 
44 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do Súčet participácie žien a 
mužov na jednotlivých opatreniach, z toho výpočet podielu žien a mužov.  
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Graf č. 39 Porovnanie počtu mužov a žien v rámci merateľných ukazovateľov počet 
úspešne umiestnených UoZ a počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili 
dohodnutú dobu v OP ZaSI (2014)45 

 
 
Ako už bolo vyššie uvedené, viac vytvorených pracovných miest v rámci OP ZaSI 
a prioritnej osi 1 (v nej sú dotované aktívne politiky) bolo obsadených mužmi. 
Z hľadiska uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie v OP ZaSI bolo ale viac 
úspešne umiestnených žien, a to 10 906, podiel 66,7 %. Naopak v rámci udržaných 
miest prevládali muži (7150 miest), podiel žien bol 32,3 %.   
Tieto výsledky, ako aj vyššie uvedené kontextové ukazovatele ukazujú, že zatiaľ čo 
muži sú viac podporovaní v rámci aktívnych politík zameraných na finančnú podporu 
vytvárania pracovných miest a preplácanie mzdy, u žien sú to politiky zamerané na 
vzdelávanie, kde umiestnenie na trhu práce nie je isté. Takisto sa javí, že viac 
finančných prostriedkov bolo vynaložených na mužov. 
Problémom je, že pri poskytovaní jednotlivých opatrení aktívnych politík trhu práce, 
nie sú k dispozícii rodovo členené dáta využívania jednotlivých opatrení a 
príspevkov, ako aj rodové členenie vynaložených prostriedkov, tak, aby bola možná 
hlbšia rodová analýza.  
 
Odporúčanie/Výzva 
Rodové členenie jednotlivých opatrení aktívnych politík trhu práce a pravidelná 
rodová analýza a zavedenie rodovo citlivého rozpočtovania do ich využívania a  
školenia pre ÚPSVaR. 
 
 

                                                 
45 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014  s. 141 – 149 prioritné osi, dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 
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Príklad projektu, v rámci ktorého boli podporené viac ženy46 
 
Národný projekt – Vzdelávanie a príprava pre trh práce, Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny Bratislava, ITMS 27110130019 (SVK) 
Hlavnou aktivitou národného projektu je vzdelávanie a príprava pre trh práce (§46 
a s ním súvisiace §§ 44, 45, 48, 48a-c zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti), ktorá umožňuje uchádzačom a záujemcom o zamestnanie získať 
nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti pre účely ich pracovného uplatnenia 
vo vhodnom zamestnaní. Zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie umožňuje 
uchádzačom a záujemcom o zamestnanie flexibilne reagovať na zmenené 
podmienky na pracovnom trhu a je dôležité pre zlepšenie ich schopnosti hľadať, 
získať a udržať si zamestnanie, čím prispieva k znižovaniu dlhodobej 
nezamestnanosti a zvyšovaniu zamestnateľnosti.  
Výsledky merateľných ukazovateľov HP RP: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu 
8053/8430  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži 
2847/4552 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy 
5206/3878  
To znamená, že na projekte sa zúčastnilo 64,6 % žien a 33,4 % mužov.  
 
Príklad projektu, v rámci ktorého boli podporení viac muži47 
Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti, Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny Bratislava, 27110130022 (SVK), opatrenie 1.1 
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení 
trhu práce podľa § 49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, 50 - Príspevok 
na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, 50a - Príspevok na podporu 
udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, 50b-c - Príspevok na 
podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku, 51a - 
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov VzPrTP, 53 - Príspevok na 
dochádzku za prácou, 53a - Príspevok na presťahovanie za prácou, 53b - Príspevok 
na dopravu do zamestnania, zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Výsledky merateľných ukazovateľov HP RP: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu 14 960 / 
10 500 

                                                 
46 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 7, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
47 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 13, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
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Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži 8 067 / 
5 800 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy 6 893 / 
4 700 
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  5 078 / 3 240 
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 3 299 / 2 160  
Počet novovytvorených pracovných miest 8 377 / 5 400 
Celkovo na projekte sa zúčastnilo nižšie percento žien ako mužov, 46:54. Podiel 
žien na vytvorených pracovných miestach bol ešte nižší, 39 %. Pritom cieľovou 
skupinou boli znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.  
 
 
 

5.2.1.2 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.2  

 
Na podporu osôb s rodinnými povinnosťami si HP RP vytýčila dva podciele rodovej 
rovnosti: 
Cieľ 1.2 a) Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na 
zosúladenie pracovného a rodinného života (vrát. zariadení starostlivosti o deti a 
druhých závislých, multifunkčných centier pre zosúladenie pracovného a rodinného 
života) a  
Cieľ 1.2 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 
Východisková hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 1.2 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú v tab. č. 8: 
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Pretrvávajúce rozdiely v participácii osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce v 
neprospech žien, minimálne zníženie rodového rozdielu - kontext 
 
Graf č. 40 Porovnanie mier ekonomickej aktivity žien a mužov, rodový rozdiel za roky 
2006 a 201448 
 

 
 
Miera ekonomickej aktivity žien v programovom období 2006 – 2013 vzrástla na 62,9 
% v roku 2014, a to o 12,2 % oproti roku 2006. U mužov sa oproti roku 2006 zvýšila 
o 9,3 % na 77,6 % v roku 2014. Rodový rozdiel bol v roku 2014 stále výrazne 
v neprospech žien, pričom oproti roku 2006 sa znížil len o 2,9 %. V programovom 
období teda došlo k zvýšeniu participácie žien na trhu práce, ale v porovnaní 
s mužmi stále výrazne zaostávajú, rodový rozdiel v miere ekonomickej aktivity sa 
znížil minimálne.  
  

                                                 
48 Údaje Eurostatu dostupné na http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  
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Graf č. 50 Porovnanie mier zamestnanosti žien a mužov s deťmi za roky 2006 a 
201449 
 

 
 
Miera zamestnanosti žien vo veku 20 a 49 rokov s deťmi sa v programovom období 
ku koncu roka 2014 sa dokonca oproti roku 2006 znížila o 1,1 % na 68,5 %. U mužov 
sa v roku 2014 znížila o 0,8 %. Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti osôb 
s deťmi vo veku 20 – 49 rokov bol v roku 2014 14,1 %, pričom oproti roku 2006 sa 
znížil nepatrne o 0,1 %. Miera zamestnanosti žien vo veku 20 – 49 s deťmi do 6 
rokov bola v roku 2014 len 37,6 %, oproti roku 2006 sa nepatrne zvýšila o 0,5 %. 
Miera zamestnanosti mužov s týmito charakteristikami bola v roku 2014 až 86,5%, 
oproti roku 2006 sa zvýšila o 1,8 %. Rodový rozdiel bol v roku 2014 teda výrazne 
v neprospech žien, a to až 49,2 %, pričom oproti roku 2006 sa zvýšil ešte o 1,3 %. 
Nedošlo teda vôbec k zníženiu rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov 
s deťmi, čo môže znamenať, že opatrenia na zosúlaďovanie pracovného a rodinného 
života sa do praxe nedostávajú a že pretrvávajú rodovo stereotypné delenia rol 
medzi ženami a mužmi, kde sa ženy v prevažnej miere starajú o deti.  
  

                                                 
49 Údaje Eurostatu dostupné na http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
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Graf č. 51 Porovnanie percentuálneho počtu pracujúcich žien a mužov, ktorí 
využívajú prácu na čiastočný úväzok50 

 
 
Vyššie uvedené dokazuje aj skutočnosť, že v programovom období 2006 – 2013 sa 
práca na čiastočný úväzok zvýšila o 3,1 % v roku 2014 na 6,8 %. U mužov sa zvýšila 
o 3,4 % na 4,5 %.  
 
Rodové rozdiely v miere zamestnanosti žien a mužov s deťmi štrukturálne fondy  
neovplyvnili, keďže relevantné ukazovatele v tejto oblasti sa nenapĺňali. 
 
Minimálny príspevok fondov k zosúladeniu pracovného a rodinného života dokazuje 
aj nulové plnenie ukazovateľov v rámci OP ZaSI počet osôb s rodinnými 
povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného 
života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní v členení ženy a muži a počet 
zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a 
politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku. 
 
Výzva/odporúčanie 
Zabezpečiť napĺňanie ukazovateľov HP RP zamerané na osoby s rodinnými 
povinnosťami a zamestnávateľov ústretových k rodine v OP ZaSI, rozšíriť ich 
sledovanie aj na ďalšie operačné programy. 
 
 
Až v roku 2014 bol spustený prvý národný projekt Rodina a práca zameraný na 
podporu zosúladenia pracovného a rodinného života zo strany zamestnávateľov, 
ktorý má pomôcť naplniť aj vyššie spomínané nulové ukazovatele. Realizuje ho 

                                                 
50 Údaje Eurostatu dostupné na http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  
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Implementačná agentúra OP ZaSI v hodnote 22 959 999,98 € (ITMS 27120330019). 
Ide o pilotný projekt, ktorého hlavným cieľom je podpora vytvárania prorodinného 
pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života 
tým, že v rámci projektu si zamestnávatelia môžu preplatiť mzdu, ak zamestnajú 
ženu na čiastočný pracovný úväzok, alebo zdieľané pracovné miesto. Projekt sa 
zameriava na podporu využívania flexibilných foriem práce pre osoby s 
rodičovskými povinnosťami, ktorej sprievodnými a podpornými súčasťami sú 
podpora poskytovania služieb starostlivosti o deti pre osoby s rodičovskými 
povinnosťami, odborné vedenie a konzultácie expertov v oblasti vytvárania 
prorodinného pracovného prostredia pre zamestnávateľov a realizácia informačnej 
kampane zameranej na tému zosúlaďovania rodinného a pracovného prostredia 
a vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi. Plánované 
cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú nasledovné:  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži – 92 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy – 756 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu – 1848 
Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných 
politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku – 154 
Ide o národný projekt, prvý svojho druhu, problém je, že podporuje hlavne prácu na 
čiastočný úväzok a zdieľané pracovné miesto, ktoré by zamestnávatelia mali 
vytvárať zo zákona, pričom nepodporuje iné flexibilné formy práce.  
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Počet detí prevyšuje ponuku zariadení starostlivosti o deti, chýba výraznejšia 
podpora  alternatívnych  foriem starostlivosti o deti, firemných škôlok v štrukturálnych 
fondoch. 
 
Graf č. 52 Porovnanie počtu materských škôlok a sociálnych zariadení medzi rokmi 
2006 a 201451 

 
 
Počet materských škôlok sa v roku 2014 oproti roku 2006 znížil o 32 takýchto 
zariadení. Ich počet klesal až do roku 2011, pričom od roku 2012 začal opäť rásť 
a približuje sa k úrovni z roku 2006. Išlo hlavne o zníženie počtu štátnych materských 
škôlok o 4,4 %, pričom počet súkromných materských škôlok narástol 2,5 násobne 
a cirkevných 1,7 násobne. K septembru 2014 bolo v materských škôlkach 
zapísaných 156 402 detí, ide o nárast oproti roku 2006 o 16 388 detí (z 140 014). To 
znamená, že počet škôlok sa znižuje, zatiaľ čo počet detí, ktoré potrebujú rodičia 
umiestniť do škôlky, rastie. To má obrovský vplyv na mieru zamestnanosti žien 
s deťmi, keďže sa stále vo väčšej miere venujú starostlivosti o deti (97 % na 
rodičovskej dovolenke). Absentujú údaje o alternatívnych formách starostlivosti 
o deti, ako sú napr. firemné škôlky, v štrukturálnych fondoch nedošlo k ich 
systematickej podpore. Napríklad v rámci ROP najviac 33,1 % prostriedkov išlo do 
budovania infraštruktúry vzdelávania, kde podiel projektov s príspevkom k HP RP 
predstavoval 37,3 %. 
  

                                                 
51 Údaje o počte materských škôlok, http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9602, Údaje o počte zariadení 
sociálnych služieb, Štatistický úrad SR, http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1750&m_sso=2&m_so=35&ic=75  
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Graf č. 53 Porovnanie počtu štátnych, súkromných a cirkevných materských škôlok 
medzi rokmi 2006 a 201452 

 
 
 
Významným národným projektom bol národný projekt Príspevok na službu  
starostlivosti o dieťa53 (OP ZaSI, opatrenie 2.3). Hlavnou aktivitou projektu je 
poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 
561/2008 Z. z. Ide o sociálnu dávku, ktorej cieľom je prispieť rodičom na výdavky 
spojené so zabezpečením starostlivosti o každé maloleté dieťa do troch rokov veku, 
alebo do šiestich rokov veku v čase, keď sa nemôžu o dieťa starať osobne, pretože 
vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo plnia študijné povinnosti. Rodič zabezpečuje 
starostlivosť o dieťa prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, na základe 
čoho sa mu poskytuje príspevok mesačne vo výške preukázaných výdavkov, najviac 
v sume rodičovského príspevku. Príspevky sa poskytujú v sume preukázaných 
výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 230 eur.   
Dosiahnuté výsledky merateľných ukazovateľov (SVK plus BSK): 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu: 14 405  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži: 646 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy: 13 399 
 
Podiel žien na vyplatených príspevkoch bol 93 %, čo je tiež dôkazom, že 
starostlivosť o deti je stále výraznou doménou žien.  
 
  

                                                 
52 Údaje o počte materských škôlok, dostupné na http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9602 
53  Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 43, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
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Výzva/odporúčanie  
Systematická podpora budovania materských škôlok a vytváranie miest pre deti, 
zavedenie podpory alternatívnych foriem starostlivosti o deti, najmä firemných 
škôlok, detských kútikov. Podpora projektov a opatrení zameraných na zapájanie 
mužov otcov do starostlivosti o deti.  
 
Opatrovanie odkázaných členov rodiny v súkromí je stále na pleciach žien, počet 
zariadení poskytujúcich sociálne služby sa zvýšil vplyvom štrukturálnych fondov. 
 
Počet zariadení sociálnych služieb sa počas programového obdobia podľa údajov 
Štatistického úradu SR zvýšil o 540 zariadení, čo je nárast o 68 % oproti roku 2006, 
z čoho sa dá vyvodiť pozitívny trend. Zariadenia sociálnych služieb ku koncu roku 
2013 poskytovali sociálnu službu spolu 43 845 (38 263) prijímateľom. Služby v 
zariadeniach sociálnych služieb boli k 31.12.2006 poskytnuté 38 232 obyvateľom v 
797 zariadeniach sociálnych služieb.54 Čiže počet zariadení sa zvýšil, počet 
poskytnutých služieb obyvateľom sa však paradoxne znížil. Vo väčšej miere boli 
podporení verejní poskytovatelia sociálnych služieb. Nie sú dostupné údaje o ľuďoch, 
ktorí opatrujú svojich blízkych členov rodiny v domácnosti a tiež informácie o tom, 
ako zamestnávatelia uľahčujú situáciu zamestnancom pri starostlivosti o chorých 
a zdravotne znevýhodnených členov rodiny.  
Na základe prieskumu z roku 2014 sa zistilo, že až 82 % rodinne opatrujúcich osôb 
boli ženy, najčastejšie vo vekovej kategórii 51-64 rokov. Išlo najmä o dospelé deti (40 
%, prevažne dospelé dcéry a nevesty) a rodičov odkázaných detí (20 %).55  
Infraštruktúra vzdelávania a sociálna infraštruktúra v Bratislavskom kraji bola 
čiastočne podporená aj v rámci prioritnej osi 1 OP BK (počty).  
Určitý príspevok v rámci poskytovania sociálnych služieb zaznamenala aj prioritná os 
2 OP ZaSI v rámci podpory sociálnej inklúzie hlavne cez podporu vzdelávania a 
vytváranie miest v sociálnych službách a pre podporu projektov zameraných na 
cieľové skupiny, ako sú seniori, ťažko zdravotne postihnutí ľudia a mladí ľudia.56 
Významným v tejto téme bol národný projekt Podpora opatrovateľskej služby.  
 
 
Národný projekt – Podpora opatrovateľskej služby57  
Snahou národného projektu je podporiť zotrvanie ľudí odkázaných na pomoc čo 
najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí.  Cieľom  je umožniť poskytovať 

                                                 
54 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014 s. 93, dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf; Správa o sociálnej situácii za rok 2006 s. 74, dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2006-dvojjazycne.pdf  
55 Repková, K. 2008. Podpora rodinných opatrovateľov/liek – nástroje efektívneho zosúlaďovania práce a opatrovania. IVPR, s.  
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2009/Repkova/Vyskumna-sprava.pdf  
56 Projekty dostupné na: http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy?start=10  
57 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 31, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
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opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a 
vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov, 
resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú 
službu poskytovali len v obmedzenom rozsahu alebo vôbec neposkytovali. Projekt 
zvýšil dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a tým znížil dopyt po 
inštitucionálnej starostlivosti. V rámci projektu je dôležitá aj podpora sociálnej 
inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre 
opatrovateľky/opatrovateľov.  
Realizáciou projektu sa zvýšil počet prijímateľov opatrovateľskej služby o 3584 a na 
druhej strane sa vytvorili nové pracovné miesta pre opatrovateľov/opatrovateľky v 
počte 3301.  
Výsledky merateľných ukazovateľov HP RP: 
Počet novovytvorených pracovných miest:  2210  
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 229   
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 1981  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži: 944  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy: 3708  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu: 4652 
Počet osôb, ktorým sú v projekte poskytnuté/poskytované služby starostlivosti: 2442  
V rámci projektu bolo teda podporených 1981 pracovných miest obsadených 
ženami, čo predstavoval podiel 90 %. Čo sa týka zúčastnených osôb, ktorým boli 
poskytnuté služby, tam bol podiel žien 79 %. 
 
 
Výzva/odporúčanie  
Nadizajnovať podporu dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby v štrukturálnych 
fondoch tak, aby neznevýhodňovala jednotlivcov a rodiny podľa toho, pre aký typ 
opatrovateľského riešenia sa rozhodnú. 
 
Nízky počet dopytovo orientovaných projektov v OP ZaSI v rámci opatrenia 2.3 
 
V rámci dopytovo orientovaných projektov boli vyhlásené len 2 výzvy v rámci 
opatrenia 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. V rámci nich bolo 
schválených 18 projektov zameraných na zosúlaďovanie pracovného a rodinného 
života (analýza v príslušnej kapitole) v s alokáciou 2 994 743 eur, t.z., že v rámci 
prioritnej osi 2 išlo o podiel projektov 2,3 % a hodnotu 1,64 %. Projekty boli hlavne 
zamerané na podporu femkubátorov, služieb pre osoby s rodinnými povinnosťami 
ako PC zručnosti, aktivity pre zamestnávateľov podporujúcich politiky zosúlaďovania 
na pracovisku. Ako problematickú vnímame podporu organizácií, ktoré vo svojej 
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činnosti idú proti ľudským právam žien a princípom rodovej rovnosti.58 Aj kvalitatívna 
analýza týchto projektov (kapitola 5.3) ukázala, že nie všetky tieto projekty riešili 
problematiku adekvátne.59 
 
Výzva/odporúčanie 
Zamerať sa na väčšiu podporu problematiky zosúlaďovania pracovného a rodinného 
života z hľadiska počtu vyhlasovaných výziev a alokácie finančných zdrojov. Pri 
schvaľovaní projektov do hodnotenia zaradiť aj kritériá zamerané na to, či 
organizácie dodržiavajú princípy rodovej rovnosti a či mali skúsenosti z realizácie 
podobne zameraných projektov (referencie).  
 

5.2.1.3 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.3  
 
Na podporu ekonomickej nezávislosti žien si HP RP vytýčila tri podciele: 
Cieľ 1.3a) Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 
Cieľ 1.3b) Zvýšenie kvalifikácie žien a mužov v odvetviach, v ktorých nie je vysoká 
koncentrácia žien a mužov (rodová desegregácia). 
Cieľ 1.3c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a na riadiacich pozíciách 
v podnikateľských subjektoch. 
Východiskové hodnoty kontextových merateľných ukazovateľov cieľov 1.3 
a stanovené trendy podľa SKI HP RP sú: 
 
  

                                                 
58 Organizácia Áno pre život, alebo Občianske združenie na ochranu matky a nenarodeného dieťaťa 
59 Znenie výziev dostupné na  http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-ZaSI-fsr-20102.301  
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-ZaSI-fsr-20092.303  

http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-zasi-fsr-20102.301
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-ZaSI-fsr-20092.303
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Rodový mzdový rozdiel medzi ženami a mužmi sa mierne znížil, ale chýbajú 
mechanizmy jeho zabezpečenia, podpora v štrukturálnych fondoch absentovala. 
 
Graf č. 53 Porovnanie rodových mzdových rozdielov za roky 2006 a 201460 
 

 
 
Počas programového obdobia sa rodový mzdový rozdiel, teda rozdiel v mzdách žien 
a mužov znížil o 2,2 %, a to na 19,8 % v roku 2014. V roku 2006 bol 22 %. To 
znamená, že došlo k jeho zníženiu, ale ženy stále zarábajú o štvrtinu menej ako 
muži.  
Špecifické projekty a merateľné projektové ukazovatele, ktoré by sa zaoberali 
problematikou rodového mzdového rozdielu sa nerealizovali. Čiastočne sa analýzy 
zamerané na túto tému realizovali v rámci národného projektu Inštitút rodovej 
rovnosti.  
 
Odporúčanie/Výzva 
Zaviesť sledovanie rodového mzdového rozdielu u žiadateľov a prijímateľov 
zúčastnených na projekte, zaviazanie prijímateľov na prijatie mechanizmov 
zabezpečenia odstránenia rodových mzdových rozdielov. Podporovať informačné 
projekty zamerané na elimináciu rodového mzdového rozdielu v spoločnosti.   
 
  

                                                 
60 Údaje Eurostatu dostupné na http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  
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Rodová desegregácia v sektoroch a na pracovných miestach sa nerealizovala, 
chýbajú ukazovatele a špecifické projekty na túto tému.  
 
Graf č. 54 Podiel žien vo vybraných ekonomických sektoroch v rokoch 2008 a 201361 
 

 
 
V programovom období sa zastúpenie žien vo vybraných ekonomických sektoroch, 
v ktorých majú nižší podiel, výrazne nemenilo. Napríklad v sektore stavebníctva sa 
ich zastúpenie zvýšilo o 1 % na 6,4 % v roku 2013, v sektore priemyselnej výroby sa 
dokonca znížilo o 2,7 % na 33,1 % a v sektore informácie a komunikácia došlo 
dokonca k výraznejšiemu zníženiu o 4,6 % na 33,1 %.  
  

                                                 
61 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=3005&m_sso=2&m_so=15&ic=39  
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Graf č. 55 Podiel mužov vo vybraných ekonomických sektoroch v rokoch 2008 a 
201362 
 

 
 
Podobne je to aj vo vybraných ekonomických sektoroch u mužov. V sektore 
zdravotníctva a sociálnej pomoci sa znížil ich podiel o 2,2 % na 16,8 %, v sektore 
vzdelávania o 0,2 % na 21,1 %, jedine v sektore ubytovacích a stravovacích služieb 
došlo k  výraznejšiemu nárastu ich zastúpenia o 7,2 %. 
Z uvedeného možno konštatovať, že stále pretrváva horizontálna rodová segregácia 
v odvetviach a k zvyšovaniu kvalifikácie s cieľom zvýšenia zastúpenia 
poddimenzovaného rodu nedochádza. Neriešenie tejto problematiky v štrukturálnych 
fondoch znamenalo zabetónovanie situácie v jednotlivých sektoroch.  
  

                                                 
62 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na:  
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=3005&m_sso=2&m_so=15&ic=39  
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Graf č. 56 Podiel žien vo vybraných zamestnaniach v rokoch 2006 a 201363 
 

 
 
Počas programového obdobia tiež nedošlo k výraznému nárastu žien vo vybraných 
zamestnaniach, v ktorých majú nízke zastúpenie. V zamestnaní zákonodarkyne, 
riadiace pracovníčky došlo k zvýšeniu ich zastúpenia o 2,3 % na 30,2 % v roku 2013, 
v zamestnaní kvalifikované pracovníčky a remeselníčky k zníženiu o 1,7 % 
a v zamestnaní operátorky a montérky strojov a zariadení k zvýšeniu o 0,3 % na 23,8 
% v roku 2013. 
  

                                                 
63 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=4226&m_sso=2&m_so=15&ic=39 
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Graf č. 57 Podiel mužov vo vybraných zamestnaniach v rokoch 2006 a 201364 
 

 
 
Podobne to bolo aj u mužov. V zamestnaní administratívni pracovníci narástol ich 
podiel o 0,2 %, v zamestnaní pracovníci v obchode a službách o 4,8 % na 37,8 % 
v roku 2013 a v zamestnaní špecialisti došlo k ich zníženiu o 0,1 % na 41,9 %. To 
znamená, že naďalej pretrváva vertikálna rodová segregácia v zamestnaniach, 
najmä v neprospech žien.  
Uvedenú situáciu potvrdzuje aj Index rodovej rovnosti, ktorý vyhodnocuje Európsky 
inštitút pre rodovú rovnosť, kde je uvádzaná sektorová segregácia žien 25,2, teda 
oveľa vyššia ako u mužov, a to 4,5.65  
 
  

                                                 
64 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na:  
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=4226&m_sso=2&m_so=15&ic=39  
65 Výročná správa o vykonávaní OP Z za rok 2014 s. 77 – 78 prioritné osi, http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-
verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014  
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http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014
http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014
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Graf č. 58 Počet úspešne vyškolených žien a mužov v OP ZaSI podľa prioritných osí 
(2014)66 

 
 
Čo sa týka príspevku štrukturálnych fondov k rodovej desegregácii, tak v rámci OP 
ZaSI bolo v programovom období úspešne vyškolených 5207 žien v porovnaní 
s 2038 mužmi, ich podiel bol 71,9 %. Aj keď by vzdelávanie v rámci tohto cieľa malo 
byť zamerané na rodovú desegregáciu, najviac ľudí bolo vyškolených v rámci 
prioritnej osi 4, teda v oblastiach štátnej a verejnej správy, neziskového sektora, kde 
dominujú ženy. 62,5 % podiel žien bol vyškolený v rámci prioritnej osi 1 Podpora 
zamestnanosti v rámci aktívnych politík trhu práce. Problémom je, že sa nesleduje, 
v akých oblastiach boli ženy vzdelávané a či išlo o oblasti, v ktorých majú nižšie 
zastúpenie a nižšiu kvalifikáciu.  
Príkladom rodovej segregácie je oblasť vzdelávania. V rámci OP V sa 
v programovom období na projektoch zúčastňovali vo výraznej miere najmä ženy, 
a to s 82,6 % podielom (44117). Pozitívom je zvýšenie kvalifikácie veľkého počtu 
žien v rámci OP  v rámci prioritnej osi Ďalšie vzdelávanie, a to 96,7 %. Negatívom je, 
že ide o sektor vzdelávania, kde by bolo nutné zapojiť viac mužov. V prioritnej osi 1 
zameranej na systémové zmeny vo vzdelávaní je podiel žien a mužov vyrovnanejší, 
čo súvisí s väčším zastúpením mužov v manažmente škôl vzhľadom na ich počet 
v celkovom sektore.  
 
Výzva/Odporúčanie  
Zavedenie  sledovania, v akých oblastiach sú ženy a muži vzdelávaní, analýza, či ide 
o sektory a služby, v ktorých je ich zastúpenie poddimenzované, určenie limitov pre 
dané sektory a pracovné pozície z hľadiska zvyšovania kvalifikácie podľa 
rodu/pohlavia.  
                                                 
66 EIGE, 2015. Gender Equality Index 2015 Measuring gender equality in the European Union 2005-2012 s. 79, dostupné na: 
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215616enn.pdf  
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Rodový rozdiel v podiele výskumníkov a výskumníčok sa mierne znížil, silný vplyv na 
to mal OP VaV 
 
Graf č. 59 Porovnanie počtu výskumníkov a výskumníčok a ich rodový rozdiel za 
roky 2006 a 201367 
 

 
 
V programovom období ku koncu roka 2013 podiel žien výskumníčok rástol 
minimálne, a to o 0,8 % na 44 % v roku 2013, u mužov bol podiel 56 %. Rodový 
rozdiel sa znížil o 1,6 %. V rámci sektora bol zachovaný celé obdobie status quo.  
Podiel žien výskumníčok sa teda zmenil minimálne, stále je tam rodový rozdiel 15 % 
v ich neprospech, pričom prevládajú skôr v rámci pomocného personálu, ako pri 
výskumníkoch s VŠ vzdelaním tretieho stupňa.  
  

                                                 
67 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
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Graf č. 60 Porovnanie počtu výskumníkov a výskumníčok, ktoré dostali podporu 
v rámci OP VaV (2014)68 

 
 
Z hľadiska štrukturálnych fondov najväčší príspevok k rodovej rovnosti v oblasti 
výskumu mohol mať OP VaV. V programovom období do konca roku 2014 bolo 
v rámci OP VaV podporených 1774 žien výskumníčok, čo bol nižší podiel 
v porovnaní s mužmi (predstavovali podiel 34,3 %). Z toho do 35 rokov bolo 69 % 
výskumníčok a nad 35 ich bolo 31 %. Najviac ich bolo podporených v rámci 
prioritných osí 2 a 4 zameraných na podporu výskumu a vývoja. Ukazovateľ počet 
výskumníčok do a nad 35 rokov, ktoré sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií 
výskumu a vývoja bol v programovom období nulový. Negatívom je nižšia podpora 
výskumníčok vzhľadom na ich podiel v celom sektore (44 %). Pozitívom je vyššia 
podpora mladých výskumníčok, čo naznačuje pozitívny trend v zapájaní žien do vedy 

                                                 
68 Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2014,  príloha 1 dostupná u koordinátora HP RP 
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a výskumu. V rámci projektov nie je jasné, na akých pozíciách pracujú výskumníčky 
a výskumníci z hľadiska hierarchie.   
 
Graf č. 61 Porovnanie študentov a študentiek doktorandského štúdia, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu v OP VaV (2014)69  

 
 
V OP VaV bolo podporených tiež 1364 študentiek doktorandského štúdia, ich počet 
mierne prevažoval nad mužmi s podielom 51,1 %. Najviac ich bolo podporených 
v rámci prioritnej osi 2 a 4 zameraných na podporu výskumu a vývoja, viac 
v Bratislavskom kraji. Výsledky naznačujú pozitívny trend podpory doktorandiek.   
 
 
Príklady projektov dobrej praxe: V OP VaV je vytvorený portál Aj ty v IT. Cieľom 
tohto portálu je informovať. Informuje dievčatá, ich rodičov, verejnosť o tom, že vo 
svete IT je skvelé mať ženy. Prináša profily informatičiek, ale i neinformatičiek, ktoré 
aj keď neabsolvovali štúdium na IT vysokých školách, postupne sa vypracovali a 
teraz pôsobia na zaujímavých pozíciách v rôznych spoločnostiach. Prináša 
informácie o akciách pre dievčatá, kam sa môžu pridať. 
Webstránka: http://www.ajtyvit.sk/  
 
 
Odporúčanie/Výzva 
V rámci OP Výskum a vývoj vytvoriť rámcové aktivity, ktoré sú špecificky zamerané 
na podporu dievčat vo výskume a vývoji. Tiež zaviesť sledovanie, na akých pozíciách 
v rámci výskumného tímu pracujú výskumníčky a výskumníci. 
 

                                                 
69  Informácia o príspevku OP VaV k HP RP za rok 2014,  príloha 1 dostupná u koordinátora HP RP 
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V programovom období došlo len k 3 % zvýšeniu zastúpenia žien na SZČO, 
v podnikaní a na riadiacich pozíciách, chýbajú merateľné ukazovatele HP RP v tejto 
oblasti. 
 
Graf č. 62 Porovnanie podielu SZČO žien a mužov v rámci rokov 2006 – 201470 
 

 
 
V programovom období sa podiel žien na SZČO zvýšil o 3 % na 28,6 %, u mužov bol 
podiel 74,4 %. Rodový rozdiel v podiele SZČO sa medzi rokmi 2006 a 2013 znížil o 6 
%. To znamená, že došlo k miernemu zvýšeniu podielu žien na SZČO, pričom ale 
stále výrazne v tejto kategórii prevládajú muži.  
  

                                                 
70 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1046&m_sso=2&m_so=15&ic=39  
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Graf č. 63 Porovnanie podpory SZČO žien a mužov na úrovni OP ZaSI, OP V a 
NSRR (2014)71 
 

 
 
 
Čo sa týka príspevku štrukturálnych fondov k počtu podporených SZČO, podľa 
informácií o účastníkoch a účastníčkach v ESF projektoch bol podiel žien a mužov 
približne rovnaký, mierne vyšší u žien. Problémom je, že nie je možné zistiť, aké 
opatrenia im boli poskytnuté.  
 
  

                                                 
71 Informácie o účastníkoch a účastníčkach, zdroj: Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014, s. 54 prioritné osi, 
dostupná na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o 
príspevku OP V k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 64 Porovnanie podielu podnikateliek a podnikateľov v SR za roky 2006 a 
201472 

 
 
V programovom období sa podiel žien podnikateliek zvýšil o 3,8 % na 28,3 % v roku 
2014, u mužov bol podiel 71,7 %. Rodový rozdiel medzi ženami a mužmi sa znížil 
o 5,3 %. Čiže tiež došlo k miernemu zvýšeniu podielu podnikateliek žien, ale stále 
v tejto oblasti vo viac ako dvoch tretinách prevládajú muži.  
 
Graf č. 65 Porovnanie podielu manažérov a manažérok v SR za roky 2006 a 201473 

 
 

                                                 
72 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na: 
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1046&m_sso=2&m_so=15&ic=39   
73 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
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V programovom období podiel žien manažérok rástol minimálne, a to o 2,1 % na 30 
% v roku 2014, podiel mužov bol 70 %. Rodový rozdiel medzi ženami a mužmi sa 
v tomto období znížil o 4,2 %. Rastúci trend bol mierny.  
Čo sa týka štrukturálnych fondov, problémom je nesledovanie podpory podnikateliek 
a podnikateľov v rámci projektov. Výnimkou je OP BK, kde sa v rámci merateľných 
ukazovateľov HP RP podpora malých a stredných podnikov sledovali aj podniky, kde 
boli vo vedení ženy (len 3 z 11 podnikov viedli ženy). 
Čo sa týka špecifických projektov zameraných na podporu žien podnikateliek, 
v rámci OP ZaSI sa realizovali len 3 projekty s takýmto zameraním.74 
 
Odporúčania/výzvy 
Zvýšenie podpory žien podnikateliek v operačných programoch cez špecifické 
projekty, cez sledovanie vyrovnaného zastúpenia žien v riadiacich pozíciách v 
podporených podnikateľských subjektoch.  
 
Príklad dobrej praxe projektu 
Záujmové združenie žien MYMAMY: Úplne od začiatku a samostatne75 
Schválená výška NFP: 70 581,96 eur 
Aktivity projektu: 
Aktivita 1. Zriadiť Podnikateľský inkubátor pre ženy – PIŽ – servis služieb pre 
začínajúce podnikateľky s rodinnými povinnosťami; poskytovanie bezplatného 
poradenstva a služieb počas prvých 6 mesiacov podnikania, mobilné poradenstvo v 
teréne  
Aktivita 2. Poskytovať poradenské a vzdelávacie služby: 
a) pred začatím podnikania – Poradenstvo pri výbere podnikateľskej činnosti, 
prieskum trhu a spracovanie podnikateľského plánu vrátane marketingového 
b) vzdelávanie v oblasti začatia podnikania – vedenie účtovníctva, písanie 
podnikateľského plánu, legislatíva – 3 kurzy  
c) advokácia a tútorstvo – zosúladenie rodiny a práce, nástup do zamestnania a 
kontakt so zamestnávateľom 
d) Klubovňa – podporná skupina začínajúcich podnikateliek, výmena skúseností, 
nadviazanie podnikateľskej spolupráce, sieťovanie podnikateľských činností,  
Aktivita 3. Poskytovať služby v oblasti „rodinnej školy“ – zosúladenie rodinného a 
pracovného/podnikateľského života  
a) vzdelávanie: budovanie rodiny, spolunažívanie v rodine, financovanie, zdroje a 
rodinný rozpočet, výchova a starostlivosť 
b) rodinná poradňa 
 
                                                 
74 Záujmové združenie žien MYMAMY: Úplne od začiatku a samostatne;  
UNI KREDIT, n.o.: Virtuálny femkubátor; Áno pre život, n.o.: Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v 
Rajeckom regióne pomocou zriadenia „Femkubátora" dostupné na: http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20102.3013  
75  Dostupné na: http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/uplne-od-zaciatku-a-samostatne  

http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/uplne-od-zaciatku-a-samostatne
http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/uplne-od-zaciatku-a-samostatne
http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/virtualny-femkubator
http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/novy-system-podpory-zenam-s-rodinnymi-povinnostami-v-rajeckom-regione-pomocou-zriadenia-femkubatora
http://www.ia.gov.sk/sk/podporene-projekty/novy-system-podpory-zenam-s-rodinnymi-povinnostami-v-rajeckom-regione-pomocou-zriadenia-femkubatora
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20102.3013
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20102.3013
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/uplne-od-zaciatku-a-samostatne
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5.2.1.4 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.4  
 
V rámci HP RP sa na zmierňovanie fenoménu, pri ktorom socio-kultúrne nerovnosti 
vytvárajú pre ženy prekážky v prístupe k zdrojom, prehlbujúc tak ich ekonomické 
znevýhodnenie, tzv. feminizácii chudoby zameriava: 
Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku).  
 
Znížili sa rodové rozdiely žien v riziku chudoby a sociálnej exklúzie, stále je však 
riziko vyššie v prípade žien nad 65 rokov v dôchodkovom veku, štrukturálne fondy sa 
téme feminizácie chudoby špecificky nevenovali 
 
Graf č. 66 Porovnanie žien a mužov v riziku chudoby alebo sociálnej exklúzie 
celkovo a vo veku nad 65 rokov za roky 2006 – 201476 
 

 
 
V programovom období do konca roku 2014 sa podiel žien v riziku chudoby, alebo 
sociálneho vylúčenia znížil o 7,4 % na 20,2 %, u mužov sa znížil na 19,3 %. Rodový 
rozdiel stále pretrváva v neprospech žien, ale v roku 2014 sa znížil na 0,9 % z 2 % 
v roku 2006. Čo sa týka žien nad 65 rokov, tak ich riziko chudoby alebo sociálne 
vylúčenie sa znížilo o 13,1 % na 15,5 % a u mužov to bolo zníženie na 10,4 % v roku 
2014. Rodový rozdiel je stále v neprospech žien, a to 4,6 %, znížil sa o 3,5 % oproti 
roku 2006.  
Špecificky sa problematika feminizácie chudoby v štrukturálnych fondoch neriešila. 
Nepriamo mohli byť pozitívne efekty na zníženie rizika chudoby v rámci OP ZaSI, 
                                                 
76 Údaje Eurostatu dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
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kde otázky sociálnej inklúzie riešila najmä prioritná os 2, kde sa realizoval aj najväčší 
počet dopytovo orientovaných projektov, ich podiel predstavoval 47,7 % na celkovom 
počte. V rámci tejto prioritnej osi, ktorá bola zameraná najmä na sociálnu inklúziu 
marginalizovaných rómskych komunít, sociálne slabších vrstiev a inak 
znevýhodnených ľudí bolo zúčastnených na projektoch 52,8 % žien (84 014 osôb). 
Keď hovoríme o otázkach chudoby, osobitne by sa mala venovať pozornosť ženám 
z marginalizovaných rómskych komunít. Z výsledkov však nie je možné posúdiť, 
koľko takých projektov bolo a akej boli kvality.  
 
Odporúčanie/výzva  
Vytvoriť v operačných programoch špecifickú rámcovú aktivitu zameranú na 
znižovanie feminizácie chudoby, osobitne sa venovať ženám z marginalizovaných 
rómskych komunít a ženám nad 65 rokov.  
 

5.2.1.5 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti 1.5  
 
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí mala v rámci cieľov 1.5 vytýčené dva 
podciele: 
Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien a  
Cieľ 1.5 b) Zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia.   
 
K zníženiu počtu obetí násilia páchaného na ženách podľa reprezentatívnych 
výskumov nedošlo 
 
Podľa reprezentatívneho výskumu IVPR, ktorý sa realizoval v roku 2008 “každá piata 
dospelá žena, ktorá mala v čase jeho konania partnera, zažila z jeho strany násilné 
správanie – presnejšie 21,2 % dospelých žien SR vo veku 18-64 rokov, ktoré mali v 
čase výskumu partnera, zažilo z jeho strany násilie. V prípade 6 % išlo o vyhranené 
násilie, t.j. často opakované fyzické a sexuálne násilie a takmer trvalo prítomné 
psychické, sociálne či ekonomické násilie. Výskyt násilného správania od bývalých 
partnerov bol ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho 
strany násilné správanie 27,9 % (12,2 % vyhranené násilie).”77  
Na porovnanie podľa reprezentatívneho prieskumu FRA, ktorý sa realizoval aj na 
Slovensku, partnerské fyzické a/alebo sexuálne násilie zažilo počas svojho 
dospelého života 23 % žien (priemer EÚ-28 je 22 %).78 To znamená, že počet obetí 
sa v sledovanom období ešte zvýšil minimálne o 1 %, aj keď metodológia oboch 
výskumov bola rôzna, čiže rozdiel môže byť ešte vyšší.   
                                                 
77 Holubová, B., Filadelfiová, J., Bodnárová, B. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na 
ženách na Slovensku. IVPR,  2008,  s. 10,  dostupné na: 
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_
pachanom_na_zenach_(2008)  
78 Agentúra pre základné práva. Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum. 2012, s. 22 dostupné na: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_sk.pdf  

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_pachanom_na_zenach_(2008)
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_pachanom_na_zenach_(2008)
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_sk.pdf
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Ženy tvoria približne 30 % obetí zo všetkých evidovaných trestných činov vraždy a 
takmer 70 % obetí trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. V roku 2008 bolo 
377 žien obeťami týrania (75,8 %) a v roku 2013 to bolo 191 žien (70 %). Došlo teda 
k zníženiu počtu obetí, otázkou je, či ale vo väčšom množstve nedochádza 
k prekvalifikovaniu tohto trestného činu na priestupok. Zjavný je tiež rozdiel medzi 
skutočným výskytom násilia a ohlásenými prípadmi na polícii. Napríklad ale počet 
znásilnených a sexuálne zneužívaných žien bol 610, oproti roku 2008 narástol o 81 
prípadov (z 529).79 
 
Nesledovanie výsledkových ukazovateľov HP RP zameraných na násilie páchané na 
ženách, národné projekty s touto témou boli spustené neskoro, nedodržanie cieľovej 
skupiny u  viacerých dopytovo orientovaných projektov zameraných na násilie 
páchané na ženách 
 
Východiskom pre posudzovanie služieb v tejto oblasti sa stali minimálne štandardy 
pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie, ktoré vydala Rada Európy v roku 
2008.80 Na základe monitoringu sociálnych služieb prvého svojho druhu, ktorý sa 
realizoval v roku 2012 je v oblasti násilia na ženách v regiónoch Slovenska 
dostupných 52 subjektov poskytujúcich služby tejto cieľovej skupine; z toho je ale iba 
16, ktoré majú potenciál napĺňať Minimálne štandardy RE a poskytovať 
špecializované služby ženám zažívajúcim násilie. Viacerí poskytovatelia sa primárne 
zameriavajú na domáce násilie, resp. na ochranu detí pred násilím. V zariadeniach, 
ktoré poskytujú pobytové služby ženám ohrozeným násilím a spĺňajú minimálne 
štandardy Rady Európy na 75 %, je celkovo 238 miest pre ženy a ich deti. Na 
Slovensku tak chýba ešte 457 miest pre ženy zažívajúce násilie v špecializovaných 
ženských bezpečných domoch.81 
Podpore týchto cieľov sa v štrukturálnych fondoch venovali najmä opatrenia 
a projekty OP ZaSI. Čo sa týka výsledkov merateľných ukazovateľov, tak v rámci 
nich bolo zatiaľ 0 osôb82 vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na 
ženách a deťoch, čo možno hodnotiť negatívne z hľadiska príspevku k tomuto cieľu.  
Až v roku 2014 sa začali realizovať dva národné projekty zamerané na podporu 
a prevenciu eliminácie násilia páchaného na ženách. Čo sa týka dopytovo 
orientovaných projektov, bola vyhlásená 1 výzva pre SVK a 1 pre BSK v rámci 
rámcovej aktivity Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry 

                                                 
79 Holubová, B. 2014. Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013. IVPR, s. 45 
http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Holubova/2287.pdf  
80 Ide o štandardy vzťahujúce sa na všetky nevyhnutné podporné služby a ich zložky stanovujúce základné princípy, kapacitnú 
úroveň jednotlivých služieb, ako aj kvalitatívne parametre na poskytovanie jednotlivých špecifických služieb pre ženy NPŽ a ich 
deti.  
81 Holubová, B., Filadelfiová, J. 2012. Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti podľa európskych 
štandardov. IVPR, 2012, s.12 – 13, dostupné na:  
https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2013/01/monitoring_socialnych_sluzieb_1.pdf  
82 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014, s. 141 – 149 prioritné osi, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Holubova/2287.pdf
https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2013/01/monitoring_socialnych_sluzieb_1.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-zasi/vyrocna-sprava/vs-op-zasi-2014.pdf
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vstupu a udržania sa na trhu práce. Celkovo bolo realizovaných 6 špecifických 
dopytovo orientovaných projektov na túto problematiku.83  
Sumárne išlo na podporu prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách 8 
projektov v cca hodnote 1 199 000 eur, čo je pomerne nízky podiel vzhľadom na 
závažnosť problematiky. Nedostatkom je, že národné projekty boli spustené až 
v poslednom roku programového obdobia a dopytovo orientované projekty boli nie 
všetky zamerané na problematiku násilia páchaného na ženách, ale riešili 
problematiku násilia vo všeobecnosti (viď Kvalitatívna analýza projektov v časti 
5.4).84  
 
Výzva 
Riešiť v štrukturálnych fondoch opatrenia v súlade s Národným akčným plánom na 
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 2014 až 2019 a správami 
o násilí na ženách. 
Zvýšiť alokáciu finančných zdrojov na podporu násilia páchaného na ženách, 
zameranie na zvýšenie podpory služieb pre ženy zažívajúce násilie v súlade s 
minimálnymi štandardmi Rady Európy.  
 
 
Príklad dobrej praxe – národné projekty85 
Prvý národný projekt „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ 
(27120130715/271302300) predpokladá posilnenie stabilizácie a skvalitnenie 
špecializovaných sociálnych služieb a vytvorenie národnej nonstop linky. Celkovo sa 
pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti 
vystaveným rôznym formám násilia. 
Ciele projektu: 

• Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou 
podporou špecializovaných sociálnych služieb 

• Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy 
zažívajúce násilie a ich deti 

• Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného 
internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie 

• Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby 
pre ženy zažívajúce násilie 

• Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online 

                                                 
83 Výzva OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02, dostupná na: http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-
projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20082.1023 Výzva OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03, dostupná na: 
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20083.2033  
84 Napr. Občianske združenie Duvia: Kompetenčné zručnosti 
85 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014, s. 36 dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
 
 

http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-zasi-fsr-20082.1023
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-zasi-fsr-20082.1023
http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/zoznam-prijimatelov/op-ZaSI-fsr-20083.2033
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
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dištančného poradenstva a chatu 
• Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými 

pracovníkmi/-čkami 
• Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke 
• Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online 

poradenstva 
• Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, 

angličtine, vietnamčine a ukrajinčine 
• Posilnená spolupráca medzi partnermi – poskytovateľmi sociálnych služieb 

a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov 
 
Predpokladané výsledky projektu:   
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži 8  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy 1488 
Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a 
deťoch – 7 
Počet novovytvorených pracovných miest – 30 
 
Druhý národný projekt pod názvom „Podpora eliminácie a prevencie násilia na 
ženách“ (27120130678/27130230021) si kladie za cieľ zjednotenie postupov, 
spracovanie štandardov práce a ich zavedenie do praxe. Súčasťou implementácie 
budú štúdie o osobitných skupinách žien, odborné vzdelávanie v oblasti násilia na 
ženách a multiinštitucionálna spolupráca. V rámci projektu sa vypracujú aj štúdie 
o osobitných skupinách žien ohrozených násilím, napr. o rómskych a vidieckych 
ženách, so zámerom identifikovať prekážky a osobitosti v poskytovaní pomoci. 
V rámci projektu bude vyvzdelaných 120 odborníkov a odborníčok a vytvoria sa 
pracovné skupiny multiinštitucionálnej spolupráce pre včasné a efektívne riešenie 
prípadov násilia páchaného na ženách. 
 
Ciele projektu: 
• Podpora sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím skvalitňovaním služieb 

pomoci 
• Zjednotenie postupov práce a vytvorenie štandardov a metodiky poskytovania 

pomoci 
• Vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na ženách a ich deťoch (pre 

poskytovateľov služieb a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách) 
• Vytvorenie skupín multiinštitucionálnej spolupráce a koordinovanie pomoci 
 
Predpokladané výsledky projektu: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži 36  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy 179 
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Počet osôb vyškolených v projekte – 135 
Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, 
stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie – 9 
 
Príklad dobrej praxe – dopytovo orientované projekty86 
Záujmové združenie žien MYMAMY 
Schválená výška NFP: 95 129,02 eur 
Aktivity projektu: Skupiny odborníkov a školiteľov pripravia aktivity zvyšujúce 
dostupnosť, informovanosť a otvorenosť pre CS a širokú verejnosť. Aktivity budú 
realizované formou: prednášok, diskusií, zážitkových cvičení, relaxačných a 
odbúravacích tréningov, festivalov, mediálnych výstupov, elektronického 
poradenstva, individuálneho odborného poradenstva a pod. Klub žien – vytvorenie 
svojpomocnej skupiny žien – klientiek centra a žien z rizikových skupín, ohrozených 
dlhodobou nezamestnanosťou. On-line poradenstvo, web fórum, FemFest – 
výstava, vernisáž, seminár, krátky film, divadlo. Diskusné fóra na stredných školách 
(10 stretnutí po 20 účastníkov). Pracovná expertná skupina (10 – 15 účastníkov). 
Bálintovské skupiny – 10 stretnutí z rôznych sektorov – riešenie prípadov KC, 
skvalitnenie služieb KC (10 účastníkov). Stretnutia s odborníkmi – 4 workshopy, best 
practice (4 x 50 účastníkov). Návrh štruktúry databázy, zber údajov, dotazníky, 
rozhovory, štatistiky. Usporiadanie konferencie (50 účastníkov). 
 
 
 

5.2.2 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí a zdravotného 
postihnutia  
 
Nejednoznačná definícia zdravotného postihnutia 
Napriek tomu, že neexistuje jednotná definícia zdravotného postihnutia, vždy 
vystupuje rovnako do popredia:”  

• aspekt príčiny: prítomnosť nejakej funkčnej poruchy v telesnej, duševnej, 
intelektuálnej alebo senzorickej oblasti,  

• aspekt trvania: ide o funkčnú poruchu, ktorá má dlhodobý až trvalý charakter 
(čím sa zdravotné postihnutie líši od akútnej choroby) a vedie k zníženiu 
schopnosti (disability) vykonávať určité činnosti bez technickej alebo osobnej 
pomoci,  

• aspekt dôsledku (efektu): prítomnosť funkčnej „inakosti“ môže viesť u človeka 
so zdravotným postihnutím k znevýhodneniam v bežnom živote, a to v 
prípade, že bežné životné podmienky nie sú prispôsobené „inej“ funkčnej 

                                                 
86 Dostupné na: http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/pandorina-skrinka  

http://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/podporene-projekty/pandorina-skrinka
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výbave, príp. že mu nie je poskytnutá cielená pomoc a podpora pri 
prekonávaní týchto znevýhodnení.”87 

Aktuálna terminologická situácia vo verejných politikách zdravotného postihnutia sa 
vyznačuje určitými charakteristikami:88  

• vysokou mierou terminologickej rôznorodosti s ohľadom na rozličné vecné 
oblasti a stanovené účely verejnej podpory napr. v oblasti zamestnanosti sa 
sledujú osoby so zdravotným postihnutím a v oblasti vzdelávania osoby so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

• stavia na objektívne (legislatívne) stanovených posudzovacích kritériách pre 
uznanie statusu jednotlivca spojeného s konkrétnym účelom verejnej politiky, 

• posudzovanie na jednotlivé vecné účely vykonávajú určené verejné autority. 
Treba si tiež uvedomiť, že skupina zdravotne postihnutých ľudí je rôznorodá a môže 
ísť o :89 
• ľudí so zmyslovým postihnutím (majú dlhodobé alebo trvalé postihnutie 

zmyslových/senzorických orgánov a ich funkcií; ide najmä o zrakové postihnutie, 
sluchové postihnutie, o súčasné postihnutie zraku a sluchu, ale aj o závažné 
poruchy hmatu, čuchu či chute, 

• ľudí s telesným postihnutím, napr. pohybové – motorické postihnutie spojené s 
funkčnými poruchami nosného alebo pohybového aparátu vedúcimi k redukcii 
pohybových aktivít), 

• ľudia s mentálnym postihnutím (ľudia s vrodeným deficitom rozumových 
schopností, čo sa prejavuje v zníženej schopnosti adaptácie, učenia, myslenia a 
orientácie),  

• ľudia s dlhodobým/chronickým ochorením (ľudia trpiaci na dlhotrvajúce ochorenia 
s nepriaznivou prognózou na úplné vyliečenie, pri ktorých často dochádza k 
striedaniu fáz vymiznutia prejavov choroby a ich následného návratu). Z nich 
zohrávali ako zdravotná príčina invalidizácie osôb v produktívnom veku (do 62 
rokov veku) v rokoch 2010-2013 najvýraznejšiu úlohu duševné poruchy a poruchy 
správania (17-18 %), nádorové ochorenia (13-15 %) a choroby obehovej sústavy 
(13-15 %). 

 
Nižší podiel zdravotne postihnutých osôb zúčastnených na projektoch štrukturálnych 
fondov a ešte nižší podiel zdravotne postihnutých žien  
 
Vyše 470 tis. osôb bolo k roku 2013 uznaných za osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, čo pokrýva takmer 9 % celkovej populácie SR. Ťažké zdravotné 
postihnutie sa vyskytovalo celkovo častejšie u žien ako mužov (pomer 43 %: 57 
%).Slovensko patrilo v priebehu rokov ku krajinám s najvyššou incidenciou 

                                                 
87 Repková, K., Sedláková D. 2014. Zdravotné postihnutie a chronické neprenosné ochorenia v medzinárodnom a národnom 
kontexte. Kancelária svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2014, 191 s., s. 24,  ISBN: 978-80-971845-0-6 
88 s.34 tamtiež 
89 tamtiež 
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zdravotného postihnutia v populácii 16+ podľa stanoveného samohodnotiaceho 
kritéria (okolo 34 %).90  
V hodnotiacej správe zameranej na rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých ľudí 
sme uviedli, že 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).91 Spolu teda išlo o 847 045 
osôb, čo predstavoval podiel cca 19 % na celkovom počte obyvateľov a obyvateliek. 
Podľa Eurostatu bolo v roku 2012 814,1 tis. zdravotne postihnutých osôb, z toho 61 
% žien.   
Predpokladáme, že  do roku 2014 sa počet zdravotne postihnutých osôb zvýšil, ale 
ani na úrovni SR a ani na úrovni EÚ sa údaje o ich počte nezisťujú pravidelne 
a využívajú rôzne definície a metódy na to, koho považujú za osobu so zdravotným 
postihnutím.  
  

                                                 
90 s. 42 tamtiež 
91 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 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://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dp070&lang=en
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Graf č. 66 Porovnanie výsledkov merateľného ukazovateľa HP RP počet osôb cieľov 
skupiny zapojených do podporených projektov za OP ZaSI, OP V a NSRR (2014)92 
 

 
 
Čo sa týka štrukturálnych fondov, tak v rámci ESF sa podľa merateľných 
ukazovateľov HP RP zúčastnilo na projektoch 39 402 osôb so zdravotným 
postihnutím (99 % v rámci OP ZaSI a 1 % v rámci OP V), čo bol podiel na celkovom 
počte zapojených osôb do projektov 2,8 %. To znamená, že to bolo o cca 5 % nižšie 
číslo, ako je posledné uvádzané číslo podielu ťažko zdravotne postihnutých osôb 
v populácii a o 15 % nižšie, ako podiel v populácii uvádzaný Eurostatom.  
 
  

                                                 
92 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 141 – 149 prioritné osi dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf Informácia o príspevku OPV k 
HP RP za rok 2014 
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Graf č. 67 Porovnanie počtu zdravotne postihnutých osôb zúčastnených na 
projektoch podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach v OP ZaSI, OP V a NSRR 
v členení na mužov a ženy (2014)93 
 

 
 
Podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach sa na projektoch v rámci ESF 
zúčastnilo 7,5 % z celkového počtu osôb, z toho len 35,6 % ženy.94 V rámci OP ZaSI 
to bol podiel 8,5 % na celkovom počte osôb a podiel žien 34,4 %. Podiel na OP V bol 
7,5 % na celkovom počte a podiel žien 35,6 %. To znamená, že to bolo približne 
rovnaké číslo, ako je posledné uvádzané číslo podielu zdravotne postihnutých osôb 
v populácii a o 10 % nižšie, ako uvádzajú podiel v populácii zdroje Eurostatu. 
Problémom je nízky podiel zdravotne postihnutých žien na projektoch napriek tomu, 
že v populácii tvoria vyšší podiel na zdravotne postihnutých osobách.   
 
Odporúčanie/Výzva 
Zadefinovanie pojmu osoba so zdravotným postihnutím sledovaná v štrukturálnych 
fondoch, zabezpečenie sledovania ich presného počtu v rámci poskytnutých 
intervencií a opatrení.  
Zvýšenie počtu zdravotne postihnutých žien zúčastnených na projektoch.   
 
  

                                                 
93 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 54  prioritné osi dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OP V 
k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
94 Zatiaľ čo merateľné ukazovatele HP RP prijímatelia museli presne vykázať, v informáciách o účastníkoch a účastníčkach nie 
je možné reálne skontrolovať, či sa dané osoby zúčastnili na projektoch. 
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5.2.2.1 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 2.1  
 
Medzi ciele zamerané na podporu zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb patrí 
cieľ:  
2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím.  
 
Miera zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb sa zvýšila, miera nezamestnanosti 
znížila, stále veľký počet zdravotne postihnutých osôb ostáva mimo trhu práce 
 
V roku 2014 bolo podľa údajov Štatistického úradu SR 40 786 zamestnancov so 
zdravotným postihnutím, t.j. 3,2 % z celkového priemerného evidenčného počtu 
zamestnancov v SR. Na porovnanie občania so zdravotným postihnutím sa v roku 
2007 podieľali na celkovom počte pracujúcich SR 1,3 %. Čiže oproti roku 2007 došlo 
k nárastu ich zamestnanosti o 1,9 %.95  
V roku 2014 bolo v evidencii ÚPSVaR v priemere 12 800 občanov so zdravotným 
postihnutím a ich počet medziročne vzrástol o 1141 osôb, ich podiel na celkovom 
počte predstavoval 3,2 %. V roku 2007 ich priemerný počet bol 9673 osôb a podiel 
na celkovom počte 3,9 %. Podiel UoZ so zdravotným postihnutím na celkovom počte 
UoZ v roku 2014 predstavoval 3,32 %.96 To znamená, že na jednej strane podiel 
zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie klesol na celkovom počte, 
v absolútnom počte medzi rokmi 2007 a 2014 narástol o 3127 osôb.  
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 %). Miera 
zamestnanosti osôb s obmedzeniami v práci kvôli zdravotným ťažkostiam 
a ťažkostiam v základných aktivitách bola 29,2 %. Priemer EÚ bol 38,1 %.  97  
Dá sa teda povedať, že v porovnaní s rokom 2006 miera zamestnanosti zdravotne 
postihnutých ľudí vzrástla, čím bol naplnený pozitívny trend ukazovateľa.   
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 %). Miera 
nezamestnanosti osôb s obmedzeniami v práci kvôli zdravotným ťažkostiam 
a ťažkostiam v základných aktivitách bola 21,6 %. Priemer EÚ bol 17,4 %. 98  
Dá sa povedať, že v porovnaní s rokom 2006 miera zamestnanosti zdravotne 
postihnutých ľudí vzrástla, čím bol naplnený pozitívny trend ukazovateľa.   

                                                 
95 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. MPSVR SR, 2014. s. 23 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej 
republiky za rok 2007, MPSVR SR, s. 23, dostupné na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-2007.pdf  
96 Tamtiež, s.24 
97 Údaje Eurostatu, dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm010&lang=en  
98 Údaje Eurostatu, dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm030&lang=en  

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf
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://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm010&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm030&lang=en
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Dá sa teda 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.  
 
Graf č. 68 Počet zdravotne postihnutých osôb zapojených do podporených projektov 
v OP ZaSI podľa prioritných osí (2014)99 
 

 
 
Z hľadiska štrukturálnych fondov k zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím 
najviac prispel OP ZaSI. V rámci prioritnej osi 1 Podpora zamestnanosti sa zúčastnilo 
na projektoch 31 813 osôb so zdravotným postihnutím, išlo najmä o aktívne politiky 
trhu práce. Ich podiel na celkovom počte podporených osôb v rámci prioritnej osi bol 
2,5 %, čo je nižšie číslo, ako ich podiel v populácii. 5573 osôb so zdravotným 
postihnutím bolo zapojených v rámci projektov prioritnej osi 2, kde boli predovšetkým 
cieľovou skupinou podporených sociálnych služieb a programov. Z dostupných 
údajov nie je možné presne určiť, koľko osôb so zdravotným postihnutím sa 
zamestnalo v rámci bežného zamestnania a koľko osôb v segregovaných 
chránených dielňach.  
 
Výzva/odporúčanie 
Zvýšenie počtu osôb so zdravotným postihnutím zúčastnených na projektoch, 
zabezpečenie mainstreamingu v rámci projektov, kde sa vytvárajú pracovné miesta. 
Zaviesť sledovanie integrácie zdravotne postihnutých osôb do bežného pracovného 
procesu mimo chránených dielní.  
 
                                                 
99 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 141 – 149 prioritné osi, dostupná na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 
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Podpora zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb cez aktívne politiky trhu práce, 
najmä formou chráneného zamestnania, realizácia cez národné projekty 
 
V súčasnosti sa v rámci aktívnych politík trhu práce poskytujú nasledovné príspevky 
pre občanov so zdravotným postihnutím:100 
• 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)  
• príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60). 
 
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)101 
V roku 2014 bolo týmto opatrením podporených 994 pracovných miest a 
vynaložených  12 640 458 eur.  V roku 2007 ÚPSVaR vytvoril 862 pracovných miest, 
na ktoré bolo umiestnených 883 uchádzačov o zamestnanie.  
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)  
V roku 2014 bolo prostredníctvom tohto opatrenia podporených len 31 osôb.  
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 
57)  
Prostredníctvom tohto opatrenia bolo v roku 2014 podporené vytvorenie 96 
pracovných miest na samozamestnanie osôb so zdravotným postihnutím. Celkovo 
bol príspevok čerpaný vo výške 431 095 eur.  
Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)  
Úrady práce v roku 2014 podporili 770 pracovných miest pre pracovného asistenta.  
V roku 2007 bolo podporených 46 pracovných miest pre pracovných asistentov 
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)  
V roku 2014 bolo prostredníctvom tohto opatrenia podporených 9728 pracovných 
miest, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 2919 pracovných miest.  
V roku 2007 bolo prostredníctvom tohto nástroja APTP podporených 2674 
pracovných miest.   
 
Zapojenie občanov so zdravotným postihnutím do opatrení aktívnych politík trhu 
práce bolo výrazne realizované prostredníctvom štrukturálnych fondov (v rámci OP 

                                                 
100 Zákon č. 5/2004 zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
101 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. MPSVR SR, 2014. s. 23 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej 
republiky  za rok  2007, MSVR SR, s.155 – 156, dostupné na: 
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_2014.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf
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
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ZaSI). 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.102 
“Nastavenie aktívnych opatrení trhu práce určených pre podporu zamestnávania 
osôb so zdravotným postihnutím nezohľadňuje to, či ide o terapeutický alebo 
konkurenčný model chráneného zamestnávania. Kým pri prvom modeli ide o 
segregované prostredie chránených dielní, pri druhom o zamestnávanie na 
otvorenom trhu práce s využitím rozličných podporných nástrojov. Podľa zistení 
autoriek v súčasnosti len necelá štvrtina (23 %) zamestnávateľských subjektov 
zamestnávajúcich osoby so zdravotným postihnutím spĺňa charakteristiky 
chráneného zamestnávania (keďže zamestnáva viac ako päť zamestnancov/kýň so 
zdravotným postihnutím).103” 
 
Odporúčania/Výzvy 
Podporiť zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a sprostredkovať 
zamestnávanie, odborné poradenské služby poskytované úradmi práce, sociálnych 
vecí a rodiny, resp. inými špecializovanými inštitúciami (T: 2014 a priebežne), 
Zabezpečovať podmienky na podporu samostatnej zárobkovej činnosti osôb so 
zdravotným postihnutím.  
 
 
Príklad dobrej praxe104 
Príkladom podpory zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím sú dva národné 
projekty, v ktorých sa však paradoxne merateľný ukazovateľ HP RP počet 
účastníkov zapojených do projektov – zdravotne postihnuté osoby nesledoval.  

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 
(27110130021, opatrenie 1.1 SVK) – cieľom projektu je podpora zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania 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, udržanie pracovných miest pre občanov so zdravotným 
postihnutím. Rámcovou aktivitou projektu je realizácia aktívnych opatrení trhu práce 
                                                 
102 Repková K, Brichtová, L. 2011. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím. Vydavateľstvo Epos, 
Bratislava, 2011, 112 s.   
103 Repková, K., Sedláková D. 2014. Zdravotné postihnutie a chronické neprenosné ochorenia v medzinárodnom a národnom 
kontexte. Kancelária svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2014, 191 s., s. 91,  ISBN: 978-80-971845-0-6 
104 Príloha č. 8_ Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 11 a 39, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
 
 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
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– poskytovanie príspevkov podľa § 55a-c, 56, 56a, 57, 59, 60 zákona o službách 
zamestnanosti.  
Výsledky merateľných ukazovateľov:  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu 10 023   
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži  4427   
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy  5596  
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi – 1086  
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami – 1310  
Počet novovytvorených pracovných miest – 2396  
Počet úspešne umiestnených UoZ – muži – 937 
Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy – 1087  
Pozitívom je, že vytvorené pracovné miesta obsadili a udržali si vo väčšej miere 
ženy, a to 55 %.  
 
Národný projekt Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie (27120230111 (SVK), opatrenie 2.2) – cieľmi projektu 
sú: 
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných služieb 
a vzdelávania a prípravy pre trh práce pre znevýhodnených UoZ. 
Poskytovanie odborných poradenských služieb zameraných na riešenie problémov 
spojených s pracovným uplatnením znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
Vzdelávanie a príprava pre trh práce pre znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie s cieľom ich uplatnenia na trhu práce. 
Výsledky merateľných ukazovateľov sú nasledovné:  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu  9133 

• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži  
4813  

• Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy  
4320  

 
 

5.2.2.2 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 2.2  

 
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.  
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Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným 
službám.  
 
Podpora dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím je skôr okrajovou vecou 
 
Graf č. 69 Počet opatrení/projektov zameraných na dostupnosť infraštruktúry podľa 
OP a na úrovni NSRR (2014)105 
 

 
 
V programovom období bolo podporených 3549,5 opatrení alebo projektov 
zameraných na zlepšenie dostupnosti prostredia pre zdravotne postihnuté osoby 
a osoby s obmedzenou mobilitou, ako napr. starší ľudia, rodičia s deťmi. Išlo najmä 
o prístupnosť infraštruktúry štátnej, verejnej a miestnej správy, infraštruktúry 
verejných priestranstiev a informačnej infraštruktúry. Ich podiel na celkovom počte 
podporených projektov v rámci NSRR bol 41 %, čiže skoro polovica projektov riešila 
uvedenú problematiku. Najviac sa dostupnosť riešila v rámci OP Doprava s podielom 
37,4 % na celkovom počte opatrení a v rámci Regionálneho operačného programu 
s podielom 33,1 %.  
Dá sa povedať, že bezbariérovosť a dostupnosť verejnej infraštruktúry bola výrazne 
podporovaná v rámci štrukturálnych fondov, ale viac-menej skôr ako vedľajšia – 
doplnková vec projektov. Otázkou však je, či vo väčšine prípadov nejde len o 
naplnenie základných podmienok bez vyrovnávacích opatrení, ktoré by išli nad 
rámec zákonov.  
 
  

                                                 
105 Výročné správy o vykonávaní jednotlivých OP za rok 2014 a Informácie o príspevku OP k HP RP za rok 2014 
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Výzva 
Zaviesť povinnosť dodržiavať zákony z hľadiska dostupnosti infraštruktúry pre 
zdravotne postihnutých ľudí v každom projekte a projektovej dokumentácii, dôsledná 
kontrola jej dodržiavania a sankcie pri nedodržaní, špecificky upraviť v zmluve tzv. 
doložku dostupnosti a bezbariérovosti pri infraštruktúrnych projektoch.  
 
Bezbariérovosť bola podporená najmä v rámci verejnej dopravy a infraštruktúry sídel 
a verejných priestranstiev 
 
Z výskumu realizovaného v roku 2005 vyplynulo, 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 a 
reštaurácií dokonca len 17,47 %.106   
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. Ombudsmanka zistila, že z celkového počtu 46 
inštitúcií verejnej správy 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.107 
Z hľadiska príspevku štrukturálnych fondov sa bezbariérovosť infraštruktúry riešila vo 
viacerých OP.  
 
  

                                                 
106 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  
107 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, dostupná na: http://www.vop.gov.sk/files/sprava.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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Graf č. 70 Počet a hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový 
prístup k výsledkom projektu v OP D (2014)108  
 

 
 
Najväčšiu podporu mala bezbariérovosť v rámci OP D, kde počas programového 
obdobia do konca roku 2014 bolo vytvorených 1329 prvkov zabezpečujúcich 
bezpečný, alebo bezbariérový prístup najmä k železničnej infraštruktúre. Ich hodnota 
bola 53 360 000 eur. Spomedzi všetkých OP ide o najväčšiu investíciu do 
bezbariérovosti, ale aj do vytvorenia prvkov vo vlakoch pre ľudí so zmyslovým 
znevýhodnením. Iné typy dopravnej infraštruktúry boli však z bezbariérovosti 
vynechané.  
  

                                                 
108 Výročná správa o vykonávaní OP D za rok 2014 s.215, dostupná na: 
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=181386  
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Graf č. 71 Počet a hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v ROP (2014)109 
 

 
 
Druhý najväčší počet bezbariérových opatrení bol realizovaný v programovom 
období v rámci ROP, a to 1178 projektov zameraných na debarierizáciu v hodnote 
906,77 tis. eur. Najviac ich bolo podporených v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia 
sídiel, ktoré sa týkali najmä dostupnosti k verejnému prostrediu, čo je pozitívom, a to 
60 %. Väčší počet, 14 %, ich bol aj v rámci prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych 
služieb, a to 165, kde by však mala byť debarierizácia prirodzenosťou, keďže ide 
o služby pre zdravotne postihnuté osoby, starších ľudí, rodiny s deťmi. Problémom je 
posúdenie opatrení zameraných na bezbariérovosť, čo do rozsahu a kvality, o tom 
informácie vo výročných a monitorovacích správach chýbajú. 
  

                                                 
109 Informácia o príspevku ROP k HP RP dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 72 Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie a počet 
elektronických služieb v OP BK (2014)110 
 

 
 
Tretí v poradí bol OP Bratislavský kraj, kde bolo v programovom období  vytvorených 
528,5 bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie v rámci  
dostupnosti vzdelávacej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, verejných 
priestranstiev v Bratislavskom kraji, pričom ale chýbajú údaje podľa prioritných osí.  
 
  

                                                 
110 Informácia o príspevku OPBK k HP RP dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 73 Počet opatrení  na zlepšenie bezbariérového a bezpečného prístupu v 
OPZ (2014)111 
 

 
 
V rámci OP Z bolo v programovom období vytvorených 128 opatrení na zlepšenie 
bezbariérového a bezpečného prístupu k zdravotníckej infraštruktúre osobám so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Išlo najmä o prístupnosť k ambulanciám 
a nemocniciam v pomere približne 50:50.  
V rámci OP VaV bolo vytvorených najmenej, a to 30,8 opatrení zabezpečujúcich 
bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu, čo je pomerne malý 
počet. Všetky boli vytvorené v rámci prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
s cieľom zabezpečiť dostupnosť infraštruktúry nutnej k výskumu pre zdravotne 
postihnutých ľudí. Opatrenia predstavovali len 41 % na celkovom počte projektov v 
prioritnej osi.  
 
Odporúčania/Výzvy 
V rámci štrukturálnych fondov zaviesť pravidelné výskumy bezbariérovosti a 
dostupnosti infraštruktúry vo verejnej správe a ich vyhodnocovanie. Takisto zaviesť 
jednotnú metodológiu vykazovania zavádzaných opatrení bezbariérovosti a 
bezpečného prístupu vo všetkých OP. Zabezpečiť bezbariérovosť budov štátnej 
správy, samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií. Zabezpečiť prístupnosť nových 
stavieb a územia určených na používanie verejnosťou. 
 
 
  

                                                 
111 Výročná správa o vykonávaní OP Z za rok 2014 s. 78, s.75 NSRR, 77 – 78 prioritné osi, http://opz.health-sf.sk/sekcie--
siroka-verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014  
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http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014
http://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/vyrocne-spravy/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2014
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Dostupnosť online elektronických služieb sa zlepšuje, ale nevyžaduje sa v každom 
projekte 
 
V rámci NSRR bolo v programovom období vytvorených 358 elektronických služieb 
dostupných pre zdravotne postihnuté osoby, čo na celkovom počte projektov 
predstavoval podiel 4,1 %. Paradoxne predpokladáme, že takmer v každom projekte 
bola projektová webová stránka, otázkou je však dostupnosť informácií pre 
zdravotne postihnuté osoby na webstránkach.  
 
Graf č. 74 Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby 
a ďalšie znevýhodnené skupiny v OP IS (2014)112 

 
 
V rámci OP IS bolo v programovom období vytvorených 170 zavedených 
elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny. Ich podiel na celkovom počte zavedených elektronických služieb bol 62 %. 
Najviac, 165 ich vzniklo v prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb, ktoré riešia dostupnosť služieb verejnej správy.  
Tiež bolo podporených v rámci OP BK 188 elektronických a online služieb 
prístupných zdravotne postihnutým osobám v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná 
ekonomika, čo bolo viac ako 50 % zo všetkých zavedených elektronických služieb. 
Opäť platí, že zo zákona by mali byť všetky informačné služby dostupné pre 
zdravotne postihnuté osoby. Napríklad ale Výnos Ministerstva financií č. 55/2014 Z.z.  
nestanovuje konkrétne podmienky prístupnosti elektronických služieb vo verejnej 
správe pre zdravotne postihnuté osoby. Takisto napríklad na stránke 
www.slovensko.sk, ktorá poskytuje elektronické služby pre občanov a občianky SR, 

                                                 
112 Informácia o príspevku OP IS k HP RP za rok 2014 s. 2, dostupná u koordinátora HP RP 
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nie sú ani v popise stránky, ani v popise prístupnosti uvedené informácie 
o dostupnosti pre zdravotne postihnutých ľudí.  
(https://www.slovensko.sk/sk/vyhlasenie-o-pristupnosti) 
 
Odporúčania/Výzvy 
Povinnosť prijímateľov zabezpečiť automaticky dostupnosť informácií súvisiacich 
z projektom pre zdravotne postihnuté osoby. 
Monitorovať a analyzovať situáciu v oblasti prístupnosti webového prostredia verejnej 
správy. Vybudovať integrované obslužné miesta, ktoré budú poskytovať asistované 
elektronické služby aj osobám so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť prevenciu, 
identifikáciu a odstraňovanie bariér pre osoby so zdravotným postihnutím brániacich 
prístupnosti k informáciám, informačným systémom a službám, vrátane komunikácie 
s verejnou správou a službám poskytovaným verejnosti.  
 

5.2.2.3 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) 
 
K integrácii zdravotne postihnutých osôb medzi zdravú populáciu dochádza  
čiastočne aj za podpory štrukturálnych fondov, objem vynaložených financií na 
podporu zdravotne postihnutých študentov a študentiek je však nízky 
 
Tak ako sme už uviedli v hodnotiacej správe zameranej na ad hoc hodnotenie 
rovnosti príležitostí na základe zdravotného postihnutia, celkový počet žiakov a detí 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aj špeciálne školy a triedy, aj 
individuálna integrácia) bol k 15.9.2013 (údaje za rok 2014 zatiaľ neboli k dispozícii) 
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 %.113 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 

                                                 
113 Štatistiky Centra vedecko-technických informácií. Dostupné na: http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---
specialne-skoly spresniť počty  

https://www.slovensko.sk/sk/vyhlasenie-o-pristupnosti
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---specialne-skoly
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---specialne-skoly
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vyplývajúcimi zo zdravotných ťažkostí a/alebo ťažkostí v základných aktivitách. Spolu 
teda 13 912, čo bol podiel na celkovom počte takýchto osôb 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 %.114 Celkovo 5,2 % osôb so zdravotným 
postihnutím bolo zapojených do integrovaného vzdelávania v roku 2011 z ich 
celkového počtu.  
 
Graf č. 75 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – 
zdravotne postihnuté osoby podľa prioritných osí v OP V (2014)115  

 
 
Čo sa týka štrukturálnych fondov, v rámci OP V sa v programovom období zúčastnilo 
na projektoch 834 osôb so zdravotným postihnutím, čo predstavovalo podiel 1,9 % 
na celkovom počte. Najviac sa ich zúčastnilo na projektoch v rámci prioritnej osi 3, 
ktorá bola zameraná na vzdelávanie žiakov a žiačok s osobitnými vzdelávacími 
potrebami. Čo je výrazným negatívom, v Bratislavskom kraji sa na projektoch 
zúčastnilo 0 takýchto osôb. Ide o pomerne nízky počet žiakov a žiačok so 
zdravotným postihnutím, ktorí sa zúčastnili takto špecificky zameraných projektov, čo 
môže byť spôsobené malým počtom projektov, ktoré boli zamerané na túto cieľovú 
skupinu, resp. že sa cieľová skupina v rámci merateľných ukazovateľov nesledovala. 
V rámci OP V bola vyhlásená len 1 dopytovo orientovaná výzva v rámci opatrenia 
2.3, ktorá sa zameriavala na osoby so špecifickými vzdelávacím potrebami. 

                                                 
114 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  
115 Informácia o príspevku OP V k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
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Schválených bolo 22 projektov v hodnote 3 881 775 eur, z toho však len 3 projekty 
uvádzali príspevok k HP RP.116 V danom opatrení sa realizuje len 1 národný projekt. 
  
 
Národný projekt – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – 
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí (opatrenie 1.1) v hodnote 15 ml. eur.117   

Hlavné ciele národného projektu: 
• Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (modernizovať pracovné 

podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy 
ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich 
prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). 

• Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme. 
• Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, 

testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov 
systému výchovného poradenstva a prevencie.  

• Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému. 
• Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, znížiť 
pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny 
prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou 
nezamestnanosťou. 

Cieľové skupiny národného projektu: 
• 1300 výchovných poradcov, učiteľov zo základných škôl 
• 10 000 žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (s poruchami správania, s poruchami učenia, so zdravotným 
znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia) 

• 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov zo systému VPaP 
• 500 rodičov 
• 14 zamestnancov verejnej správy a samosprávy 
• 100-členná Expertná skupina (zložená z vybraných psychológov, špeciálnych 

pedagógov a výchovných poradcov zo škôl a zariadení výchovného poradenstva 
a prevencie, expertov z VÚDPaP, vysokých škôl, orgánov štátnej správy 
a samosprávy) 

 
 
 

                                                 
116 Zoznam projektov dostupný na: http://www.vyskumnaagentura.sk/fileadmin/user_upload/projects/20120629/opv-042012/3-2-
01.pdf  
117 Webová stránka http://www.vudpap-projekt.sk/  

http://www.vyskumnaagentura.sk/fileadmin/user_upload/projects/20120629/opv-042012/3-2-01.pdf
http://www.vyskumnaagentura.sk/fileadmin/user_upload/projects/20120629/opv-042012/3-2-01.pdf
http://www.vudpap-projekt.sk/
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Príklad dobrej praxe projektu z dopytovo orientovanej výzvy118  
Z dopytovo orientovaných projektov sa javia ako inovatívne projekty Európskej 
vzdelávacej akadémie: 

 
Základy komunikácie so sluchovo postihnutými pre zamestnancov štátnej správy 
a samosprávy v hodnote 143 584,91 eur.  
Obsah: Tlmočnícka služba na Slovensku je v súčasnosti poskytovaná 
prostredníctvom grantových programov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR a príslušných VÚC, ktoré je potrebné podávať opakovane každý rok, čo 
nezaručuje kontinuálnosť poskytovania tejto služby pre sluchovo postihnutých. 
Takisto počet tlmočníkov, ktorí vykonávajú túto službu, je nedostatočný. Na 
príslušných úradoch štátnej správy a samosprávy však táto služba absentuje úplne. 
Do projektu budú zahrnutí pracovníci príslušných sociálnych odborov Úradov práce 
sociálnych vecí a rodiny SR, zamestnanci Sociálnej poisťovne, zamestnanci 
sociálnych odborov VÚC, praktickí a odborní lekári, príslušníci policajného zboru. Na 
základe realizácie projektu sa kvantitatívne zvýši počet ľudí, ktorí budú ovládať 
základy komunikácie so sluchovo postihnutými. 
 
Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených osôb v informačných a komunikačných 
technológiách v hodnote 132 289,40 eur. 
Cieľom tohto projektu je, aby sa po absolvovaní tohto kurzu zdravotne 
znevýhodneným osobám s OVP zvýšili vedomosti v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, t.j. aby si zvýšili svoju počítačovú gramotnosť, čo 
niektorí, ktorí budú úspešní pri testoch ECDL, budú môcť preukázať aj Certifikátom 
ECDL Štart. Certifikát ECDL potvrdzuje držiteľovi počítačovú gramotnosť, t.j. 
schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, je medzinárodne 
rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť. Cieľová skupina projektu, 80 
telesne postihnutých osôb s OVP, bude rozdelená do 8 skupín po 10 účastníkoch. 
Medzinárodný systém vzdelávania ECDL na overenie počítačovej gramotnosti 
pozostáva zo 7 modulov, ale na získanie Certifikátu ECDL Štart stačí urobiť skúšky 
len z ľubovoľných 4 modulov, preto celé vzdelávanie jednej skupiny/10 účastníkov je 
rozdelené na 4 sústredenia, celkom 18 dní. 

 
 
 
 
  

                                                 
118 Dostupné na: http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2009-3-2-01-soro/007.pdf a 
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2009-3-2-01-soro/009.pdf  

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2009-3-2-01-soro/007.pdf
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2009-3-2-01-soro/009.pdf
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Chýbajú údaje a projekty zamerané na uplatnenie absolventov a absolventiek 
vzdelávania so zdravotným postihnutím 
 
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.  
Podľa Repkovej a Sedlákovej (2014) “čo sa týka štúdia na vysokých školách, v 
Centrálnom registri študentov bolo k októbru 2014 registrovaných 407 študentov/tiek 
so špecifickými potrebami, pričom najčastejšie šlo o študentov/tky s chronickým 
ochorením (takmer 35 %), s telesným postihnutím a s oslabeným zdravím (približne 
po 18 %) a so zrakovým postihnutím (cca 13 % 1239). Nejde o konsolidovaný údaj o 
všetkých študentoch a študentkách so špecifickými potrebami na vysokých školách, 
nakoľko pokrýva len najväčšie univerzitné pracoviská na Slovensku a registrácia je 
na dobrovoľnej báze.”119 
Zo zdrojov Eurostatu vyplýva, že v roku 2011 navštevovalo terciálne vzdelávanie 
23 600 osôb so zdravotným postihnutím.120  
Problémom projektov v štrukturálnych fondoch je absencia podporných programov 
tranzície mladých ľudí so zdravotným postihnutím zo sveta školskej prípravy a 
prípravy na prácu do sveta práce. Problémom je tiež absencia ich nových kľúčových 
zručností a kompetencií prenositeľných v rámci viacerých pracovných oblastí a 
možných pracovných uplatnení (najmä ovládanie cudzích jazykov a IKT zručnosti). 
 
Odporúčania/ Výzvy 
Zabezpečiť väčšiu mieru individualizovanej podpory detí a žiakov so zdravotným 
postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania a tým podporiť ich integráciu.  
Vo väčšej miere zavádzať v rámci školskej prípravy žiakov a študentov so 
zdravotným postihnutím inovatívne podporné programy a opatrenia zamerané na 
požiadavky budúceho sveta práce (osobitne formou praxe  a tréningov realizovaných 
predovšetkým na otvorenom trhu práce). Podporovať viac celoživotné vzdelávanie a 
osobitne vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie so 
zdravotným postihnutím. 
 
  

                                                 
119 Repková, K., Sedláková D. 2014. Zdravotné postihnutie  a chronické neprenosné ochorenia v medzinárodnom a národnom 
kontexte. Kancelária svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2014, 191 s. 82,  ISBN: 978-80-971845-0-6 
120 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 
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5.2.3  Zhodnotenie dosiahnutia cieľov rovnosti príležitostí na základe veku  

 
Menší podiel starších ľudí na projektoch, menší podiel mladých aj starších žien, 
rozdielnosť vykazovaných údajov 
 
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo k decembru 2014 na Slovensku 737 276 
obyvateľov vo veku 55-64 rokov, teda seniorov a senioriek, z toho 52,5 % žien (vo 
veku 50-54 rokov to bolo 369 432 obyvateľov, z toho 50,5 % žien). Ich podiel na 
celkovom počte obyvateľov bol 13,6 %. Vo veku 15-24 žilo na Slovensku 659 235 
mladých ľudí, z toho 48,8 % žien. Ich podiel na celkovom počte bol 12,2 %.121  
 
Graf č. 76 Porovnanie počtu osôb cieľových skupín zúčastnených na projektoch vo 
veku 55-64 a 15-24 v OP ZaSI, OP V a  na úrovni NSRR (2014)122 

 
 
V rámci štrukturálnych fondov sa v programovom období k decembru 2014  
zúčastnilo na projektoch NSRR z hľadiska merateľného ukazovateľa HP RP „Počet 
osôb zapojených do projektov – 55-64)“ 26 383 starších ľudí, pričom podiel na 
celkovom počte bol 1,9 %. Z toho viac ako 84 % sa zúčastnilo na projektoch OP V 
a len 16 % na projektoch OP ZaSI. V rámci merateľného ukazovateľa „Počet osôb 
zapojených do podporených projektov“ sa na projektoch zúčastnilo 49 162 mladých 
ľudí. Ich podiel na celkovom počte bol 3,6 %. Z toho 54,8 % sa zúčastnilo projektov 
v rámci OP ZaSI a 45,2 % v rámci OP V. 

                                                 
121 Údaje Štatistického úradu SR dostupné na:   
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=2477&m_sso=2&m_so=7&ic=30  
122 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 141 - 149 prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OP V 
k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
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Graf č. 77 Porovnanie počtu zúčastnených osôb na projektoch podľa informácií o 
účastníkoch a účastníčkach vo veku 15-24 podľa pohlavia v OP ZaSI, OP V a na 
úrovni NSRR123  
 

 
 
Z hľadiska informácií o účastníkoch a účastníčkach124 sa na projektoch v rámci 
NSRR zúčastnilo 648 495 mladých ľudí, čo predstavoval podiel na celkovom počte 
32,4 %, z toho 46,5 % žien. Z toho podiel mladých ľudí v rámci OP ZaSI bol 85 % 
(z toho 45,4 % ženy) a v rámci OP V 15 % ( z toho 52,7 % ženy).  
 

                                                 
123 Tamtiež s. 54 
124 Zatiaľ čo merateľné ukazovatele HP RP prijímatelia museli presne vykázať, v informáciách o účastníkoch a účastníčkach nie 
je možné reálne skontrolovať, či sa dané osoby zúčastnili na projektoch. 
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Graf č. 78 Porovnanie počtu zúčastnených osôb na projektoch podľa informácií o 
účastníkoch a účastníčkach vo veku 55-64 podľa pohlavia v OP ZaSI, OP V a na 
úrovni NSRR125 

 
 
Z hľadiska informácií o účastníkoch a účastníčkach sa na projektoch v rámci NSRR 
zúčastnilo 165 819 starších ľudí, čo predstavoval podiel na celkovom počte 8,4 %, 
z toho 46,7 % žien. Z toho podiel starších ľudí v rámci OP ZaSI bol 88 % (z toho 42,2 
% ženy) a v rámci OP V 12 % ( z toho 81,9 % žien).  
 
Z uvedených výsledkov vyplýva niekoľko zistení. Na projektoch sa v oveľa väčšej 
miere zúčastnili mladí ľudia ako starší ľudia. Boli výrazné rozdiely v počtoch 
zúčastnených mladých a starších ľudí získaných na jednej strane na základe 
monitorovacích správ merateľných ukazovateľov HP RP a na strane druhej na 
základe informácií o účastníkoch a účastníčkach podľa pomoci cieľovým skupinám 
ESF. Podiel starších ľudí zúčastnených na projektoch zďaleka nedosahoval ich 
podiel v populácii, podiel starších ľudí na všetkých účastníkoch a účastníčkach 
projektov podľa merateľného ukazovateľa HP RP bol len 3,6 % a podiel podľa 
informácií o účastníkoch a účastníčkach bol 8,6%. Podiel žien v oboch vekových 
skupinách bol na zúčastnených projektoch nižší ako podiel mužov, v prípade 
mladších žien to bolo 46,5 % a v prípade starších 46,7 %, aj keď je ich v populácii 
viac. Najväčší podiel mali ženy vo vekovej skupine 55-64 na projektoch OP V, čo 
odzrkadľuje stav v školstve, kde učí veľké percento žien senioriek.  
 
Odporúčania/Výzvy: 
V rámci štrukturálnych fondov do projektov vo väčšej miere zapojiť starších ľudí vo 
veku 55-64, keďže ide o jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, minimálne 

                                                 
125 Pozri pozn. 125 
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v takej miere, ako sú zastúpení v populácii. V projektoch a vyhlasovaných výzvach 
sa zamerať na uplatňovanie rodového hľadiska a viacnásobnú diskrimináciu pri 
oboch vekových skupinách.  
 

5.2.3.1 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov  rovnosti príležitostí na základe veku 
3.1  
 
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. 
 
Trend rastu zamestnanosti vekovej skupiny starších ľudí bol naplnený aj vďaka 
neskoršiemu odchodu na dôchodok, ale zároveň rástla aj ich nezamestnanosť, 
štrukturálne fondy tieto trendy zachytili v malej miere  
 
Graf č. 79 Porovnanie mier zamestnanosti a nezamestnanosti starších ľudí vo veku 
55-64 a počtu uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov podľa pohlavia (2014)126 
 

 
 
                                                 
126 Údaje Eurostatu  dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Údaje o uchádzačoch a uchádzačkách o zamestnanie 
dostupné: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. MPSVR SR, 2014. s. 23 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf a  Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej 
republiky  za rok  2006, MSVR SR, s.155 – 156, dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2006.pdf  
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V programovom období miera zamestnanosti seniorov a senioriek vo veku 55-64 
rástla, oproti roku 2006 o 11,7 % na 44,8 % v roku 2014. Rástla ale zároveň aj miera 
nezamestnanosti ľudí v tomto veku, oproti roku 2006 o 1,3 % na 11,1 % v roku 2014. 
Z hľadiska údajov ÚPSVaR bolo v roku 2014 priemerne mesačne evidovaných 94 
215 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov. Na celkovom počte 
uchádzačov o zamestnanie predstavoval  podiel uchádzačov o zamestnanie starších 
ako 50 rokov 24,43 %, čo bol v porovnaní s rokom 2006 (21,5 %) nárast o 2,9 %.  
 
Graf č. 80 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo 
veku 55-64 podľa prioritných osí v OP ZaSI (2014)127 

 
 
Čo sa týka vplyvu štrukturálnych fondov na zamestnanosť seniorov, tak v rámci OP 
ZaSI bolo v programovom období zapojených do projektov 4173 osôb vo veku 55-64, 
čo bol podiel na celkovom počte 0,31 %. Najviac ich bolo zapojených do prioritnej osi 
1 Podpora zamestnanosti, keďže sú jednou zo znevýhodnených skupín uchádzačov 
o zamestnanie. Ide o nízky podiel zapojenia tejto cieľovej skupiny. V rámci 
národných projektov zameraných na vybrané opatrenia aktívnych politík trhu práce 
a podporu vytvárania pracovných miest sa táto cieľová skupina v merateľných 
ukazovateľoch tiež nesledovala. Jediný národný projekt pod názvom Podpora 
občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich uplatnení sa na 
trhu práce”, ktorý sa zaoberal aj situáciou starších zamestnancov a zamestnankýň 
a mal tento ukazovateľ, bol predčasne ukončený ešte v prípravnej fáze.  
 
  

                                                 
127 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 144 -149 prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 
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Výzva/Odporúčanie 
V rámci národných projektov zameraných na aktívne politiky trhu práce sa špecificky 
venovať starším ľuďom nad 50 rokov, resp. vo veku 55-64, zabezpečiť monitoring 
projektov. Vyčleniť adekvátne zdroje pre starších ľudí, ktorí sú zamestnaní, s cieľom 
udržať ich v práci a zabrániť ich diskriminácii na trhu práce.  
 
Nárast zamestnanosti žien senioriek, ale aj ich nezamestnanosti, osobitne táto 
cieľová skupina v rámci projektov absentovala 
 
Graf č. 81 Miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 55-64, rodový rozdiel (2014)128 

 
 
V programovom období miera zamestnanosti žien vo veku 55-64 rástla o 18,3 % na 
37,2 % v roku 2014. U mužov rástla o 3,3 % na 53,1 % v roku 2014. Rodový rozdiel 
medzi ženami a mužmi sa v tejto vekovej kategórii znížil o 15 %, stále však pretrváva 
v neprospech žien. Trend bol teda naplnený, vplývalo naň najmä zavedenie 
neskoršieho odchodu do dôchodku, ktoré sa dotklo najmä žien.  
  

                                                 
128 Údaje Eurostatu dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Graf č. 82 Miera nezamestnanosti žien a mužov vo veku 55-64, rodový rozdiel 
(2014)129 
 

 
 
V programovom období rástla miera nezamestnanosti žien vo veku 55-64 o 2,4 % na 
11,9 % v roku 2014. U mužov rástla o 0,6 % na 10,5 % v roku 2014. Rodový rozdiel 
sa prehupol v neprospech žien a dosiahol hodnotu 1,4 % v roku 2014. Trend teda 
nebol naplnený.  
Čo sa týka štrukturálnych fondov, v programovom období sa nerealizovali projekty 
zamestnanosti, ktoré by špecificky riešili situáciu starších žien a ich uplatnenie na 
trhu práce.  
 
Odporúčanie/Výzva 
Vytvoriť špecifickú rámcovú aktivitu v rámci fondov zameranú na podporu žien 
senioriek na trhu práce. 
 
  

                                                 
129 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 
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Účasť seniorov a senioriek na celoživotnom vzdelávaní je permanentne nízka, 
aktívne starnutie v rámci OP V bolo podporené najmä zo strany samosprávy 
 
Graf č. 83 Podiel účasti seniorov a senioriek na celoživotnom vzdelávaní v SR 
(2014)130 

 
 
V programovom období dosiahol podiel seniorov a senioriek na celoživotnom 
vzdelávaní len 1 % v roku 2014, oproti roku 2006 sa znížil o 0,8 %. Podiel senioriek 
na celoživotnom vzdelávaní bol 1 %, znížil sa o 0,7 %, u mužov sa znížil až o 0,9 % 
v roku 2014. Rodový rozdiel v participácii na celoživotnom vzdelávaní je mierne 
v neprospech žien, 0,1 % v roku 2014. Trend nebol naplnený.  
  

                                                 
130 Údaje Eurostatu dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
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Graf č. 84 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo 
veku 55-64 podľa prioritných osí v OP V (2014)131 
 

 
 
Čo sa týka vplyvu štrukturálnych fondov na celoživotné vzdelávanie seniorov 
a senioriek, tak v rámci OP V sa v programovom období na projektoch zúčastnilo 
3921 osôb vo veku 55-64, ich podiel na celkovom počte bol 8,8 %. Najviac ich bolo 
zastúpených v rámci prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie zamerané na univerzity 
tretieho veku a špecifické vzdelávanie seniorov a vzdelávanie starších 
pedagogických zamestnancov a zamestnankýň. Bola vyhlásená 1 dopytovo 
orientovaná výzva pod názvom (OPV-2012/2.1/03-SORO) Aktívne starnutie 
prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života 
seniorov. V rámci nej bolo schválených 36 projektov v hodnote 4043988,84 eur.132  
 
Odporúčanie/Výzva 
Pravidelne podporovať celoživotné vzdelávanie seniorov a senioriek so zameraním 
na vytvorenie podmienok, aby sa ho mohli zúčastniť.  
 
 
Príklad dobrej praxe  
 
SPU Nitra - Vidiecka univerzita tretieho veku ITMS 26120130029133 
Vďaka realizácii projektu je vytvorená Vidiecka univerzita tretieho veku, ktorá bude 
využívať vytvorené didaktické podmienky a rozvíjať ich pre ďalšie vzdelávanie. Toto 

                                                 
131 Informácia o príspevku OP V k HP RP za rok 2014 dostupná u koordinátora HP RP 
132 Zoznam projektov dostupný na: 
http://www.vyskumnaagentura.sk/uploads/media/20150630_OPV_2.1_03_Zoznam_prijimatelov.pdf  
133 Informácia o projekte dostupná na: http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2012-2-1-03-soro/006.pdf  
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bude umožnené tým, že sa zvýšia kompetencie lektorov v oblasti prípravy 
didaktických materiálov vďaka ich výučbe na základe vytvorenej Metodiky 
inovatívnej formy seniorského vzdelávania. Táto bude slúžiť aj pre ďalšie 
vzdelávanie lektorov v budúcnosti. V rámci projektu bolo vyškolených 61 lektorov, 
ktorí svoje nadobudnuté vedomosti využijú pri príprave 20 filmov, 19 pracovných 
zošitov a 1 manuálu pre používanie filmov a pracovných zošitov pre 35 území na 
Slovensku, kde sa bude v budúcnosti pokračovať v záujmovom vzdelávaní. V troch 
strediskách bol realizovaný pilotný vzdelávací program Vidieckej univerzity tretieho 
veku, ktorý absolvovali 60 seniori a následne sa VUTV zhodnotí pre jej ďalšie 
pokračovanie. 
 
 

5.2.3.2 Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 3.2   
 
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 
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Zamestnanosť absolventov a absolventiek škôl v programovom období poklesla a ich 
nezamestnanosť  vzrástla, zamestnanosť významne klesla u mladých žien 
 
Graf č. 85 Porovnanie mier zamestnanosti a nezamestnanosti starších ľudí vo veku 
15-24 a počtu uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia (2014)134 
 

 
 
V programovom období miera zamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 poklesla 
o 4,1 % na 21,8 % v roku 2014. Miera nezamestnanosti rástla o 3,1 % až na 29,7 % 
v roku 2014. Iba podiel mladých ľudí vo veku 15-24 na celkovom počte uchádzačov a 
uchádzačiek v sledovanom období klesol o 0,9 %, a to hlavne preto, pretože mnohí 
sú vyradení z evidencie, pretože sú na absolventskej praxi, ale potom môžu byť opäť 
nezamestnaní. Trend nebol výrazne naplnený.  
  

                                                 
134 Údaje Eurostatu dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Údaje o uchádzačoch a uchádzačkách o zamestnanie 
dostupné: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. MPSVR SR, 2014. s. 23 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf a  Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej 
republiky  za rok  2006, MSVR SR, s.155 – 156, dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2006.pdf  
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Graf č. 86 Miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 15-24, rodový rozdiel (2014)135 
 

 
 
V programovom období miera zamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 klesla až 
o 6 % na 16,5 % v roku 2014, u mužov klesla o 2,4 %. Rodový rozdiel zostal 
v neprospech žien a ešte narástol o cca 2,8 % na 10,3 % v roku 2014.   
 
Graf č. 87 Miera nezamestnanosti žien a mužov vo veku 15-24, rodový rozdiel 
(2014)136 

 
 

                                                 
135 Údaje Eurostatu dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
136 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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V programovom období miera nezamestnanosti mladých žien vo veku 15-24 vzrástla 
o 3,1 % na 30,1 % v roku 2014, u mužov podobne. Rodový rozdiel v neprospech žien 
sa nezmenil, ostal zachovaný na úrovni 0,6 %.  
Celkovo možno povedať, že ide o znevýhodnenú skupinu, ktorá je nezamestnaná 
v najvyššej miere, pričom výrazne sa zmenšila zamestnanosť mladých žien, čo je 
trend, ktorý by vyžadoval podrobnejšie preskúmanie.  
 
Štrukturálne fondy pomáhali riešiť zamestnanosť mladých ľudí, najmä podporu 
absolventskej praxe v OP ZaSI 
 
Graf č. 88 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo 
veku 15-24 podľa prioritných osí v OP ZaSI (2014)137 

 
 
Čo sa týka štrukturálnych fondov, tak v rámci OP ZaSI bolo v programovom období 
zapojených do projektov 26 952 osôb vo veku 15-24, čo predstavovalo podiel na 
celkovom počte 2 %. Najviac ich bolo zapojených do projektov v rámci prioritnej osi 1 
podpora zamestnanosti, kde bol výrazný vplyv národného projektu Absolventská 
prax. Vybrané opatrenia aktívnych opatrení trhu práce boli vo výraznej miere 
zamerané na túto vekovú skupinu. Celkovo však nie je možné zistiť, koľko mladých 
ľudí sa vďaka podpore zamestnalo, resp. sa toto číslo nevykazuje v rámci výročných 
správ.  
 
Odporúčania/Výzvy 
Podpora inovatívnych foriem zamestnávania mladých ľudí aj v takých sektoroch, ako 
vzdelávanie, sociálne služby. Výskum zameraný na príčiny poklesu zamestnanosti 
mladých žien a navrhnutie relevantných opatrení. Sledovanie úspešnosti 
                                                 
137 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 144 - 149  prioritné osi dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf 
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zamestnania sa mladých ľudí po skončení Absolventskej praxe v členení podľa 
pohlavia/rodu.  
 
 
 
Príklady dobrej praxe 
 
Národný projekt Absolventská prax (ITMS 27110130026, opatrenie 1.1, 13 299 
200,00  eur)138 
Cieľom projektu bola podpora vstupu absolventov a absolventiek škôl do 
zamestnania s dôrazom na získanie pracovných skúseností a odborných zručností 
v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, zameranej 
na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Prevencia dlhodobej nezamestnanosti 
uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie do 26 rokov prostredníctvom 
vykonávania absolventskej praxe ako prípravy pre trh práce prispôsobenej na 
individuálne potreby  absolventov škôl a podpora mladých ľudí pri prechode zo školy 
do zamestnania, resp. pri zmene zamestnania. 
Zvýšenie záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o   
spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodín pri zabezpečení politiky trhu 
práce. 
Dosiahnuté výsledky na základe merateľných ukazovateľov: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži: 5540  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy: 8811  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu: 14 351  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne 
postihnuté osoby: 44  
Počet úspešne umiestnených uchádzačov o zamestnanie: 2613  
Pozitívom je, že na projekte sa tiež zúčastnilo viac mladých žien, ich podiel bol 61 
%. Úspešnosť umiestnenia v práci po absolvovaní praxe bola 18,2 %, čo je relatívne 
malé číslo.  
 
Národný projekt Podpora vytvárania pracovných miest – 3 (opatrenie 1.1, 5000000 
eur)139 
 
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných 
skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest. 
Podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých ľudí do 29 rokov veku 

                                                 
138 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 64, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
139 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 20, dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/  
 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/
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a starších ľudí nad 50 rokov veku. 
Zvýšenie zamestnanosti mladých na trhu práce,  prostredníctvom získania zručností  
a pracovných návykov, na vytvorených pracovných miestach. 
Obnova pracovných návykov ľudí nad 50 rokov veku a zvýšenie ich uplatnenia sa na 
trhu práce. 
Výsledky podľa merateľných ukazovateľov: 
Počet novovytvorených pracovných miest  – 856  
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi – 442   
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami – 414  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži 442  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy 414  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu 908/856  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 – 
150 
V rámci projektu bolo vytvorených 856 pracovných miest, z toho podiel mladých ľudí 
bol 17,5 %, podiel žien a mužov bol približne rovnaký.  
 
 
Došlo k zníženiu miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ v 
programovom období  
 
Graf č. 89 Podiel absolventov a absolventiek na počte uchádzačov o zamestnanie 
(2014)140 
 

 

                                                 
140 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  
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Priemerný mesačný počet uchádzačov z radov absolventov a absolventiek škôl bol v 
roku 2014 27 085 osôb. Podiel predstavoval 7,19 % na celkovom počte uchádzačov. 
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 2014 o viac ako 1,5 % a počet narástol o 10 
000 osôb, čiže trend bol nepriaznivejší. Miera nezamestnanosti absolventov a 
absolventiek  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 a absolventiek vysokých škôl sa pohybovala v školskom roku 2012/2013 
na úrovni 9 %. Oproti roku 2006/2007 klesla asi o 1 %. 141 
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.  
 
Graf č. 90 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo 
veku 55-64 podľa prioritných osí v OP V (2014)142 

 
 
Zameranie na uplatnenie absolventov a absolventiek bolo aj súčasťou OP V. 
V programovom období sa v OP V na projektoch zúčastnilo 22 210 mladých ľudí vo 
veku 15-24, čo bol podiel na celkovom počte zúčastnených osôb 50 %. Najviac sa 
                                                 
141 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  
142 Informácia o príspevku OP V k HP RP za rok 2014 
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ich zúčastnilo na projektoch v rámci ďalšieho vzdelávania (prioritná os 2), a to 15 
574, kde išlo o mládež zapojenú do neformálneho vzdelávania, občianske zručnosti 
a podporu mladých učiteľov a učiteliek. V rámci prioritnej osi 1 OP V išlo hlavne 
o podporu rozvoja odborného vzdelávania a zúčastnilo sa jej 6433 osôb vo veku 15-
24. Problémom je,  že v oblasti vzdelávania sú mladí ľudia skôr nepriamou cieľovou 
skupinou, málo sa využíva kariérne poradenstvo.  
 
Odporúčania/Výzvy  
Zaviesť aktivity na podporu uplatnenia absolventov a absolventiek VŠ a SŠ v 
každom relevantnom projekte, ktorý sa týka podpory moderného vzdelávacieho 
systému.  
 
 
 
Príklady dobrej praxe 
 
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, IUVENTA v hodnote 8 071 
713,27 eur (opatrenie 2.1, OP V)143 
Cieľom národného projektu bolo: 
• Podporiť kvalitu výchovných a vzdelávacích programov v práci s mládežou s 

cieľom prípravy absolventov na celoživotné vzdelávanie a učenie sa. 
• Rozvíjať úroveň kľúčových kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s 

mládežou s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce. 
• Prispieť k uznávaniu kompetencií získaných v práci s mládežou v oblasti 

formálneho vzdelávania a zamestnávateľov. 
• Podporiť spoločenské uznanie práce s mládežou a zabezpečiť rozvoj 

informačných kanálov a databáz o práci s mládežou a systéme vzdelávania osôb 
v tejto oblasti, vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou. 
Cieľom vzdelávania, pozostávajúceho z troch víkendových školení, bolo 
posilnenie zručností (najmä mäkké a projektové) aktívnych mladých ľudí vo veku 
15-17 rokov. Získané kompetencie využijú absolventi vzdelávania pri vstupe na 
trh práce, ako aj pri ďalších aktivitách v oblasti práce s mládežou (lokálne a 
regionálne projekty, občianske združenia, študentské parlamenty a pod.). 

• Praktické zručnosti v kompetenciách ako tímová spolupráca, komunikácia, 
prezentačné zručnosti a iné získavali účastníci vzdelávania realizáciou vlastných 
malých projektov, ktoré boli podporené maximálne do výšky 200 eur. Príklady 
malých projektov realizovaných v rámci národného projektu sú dostupné 
na: https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Neformalne-vzdelavanie/KomPrax-
uspesne-projekty.alej  

Počet mladých ľudí vo veku 15-24 rokov zapojených do realizácie malých projektov 
                                                 
143 Informácie dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej  

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Neformalne-vzdelavanie/KomPrax-uspesne-projekty.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Neformalne-vzdelavanie/KomPrax-uspesne-projekty.alej
https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej
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bol 24 594. 
 
PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, 
IUVENTA v hodnote 5 236 011,61 eur144 
Ciele projektu: 
• zvýšiť kvalitu práce s mládežou v záujmových aktivitách a zabezpečiť tak rozvoj 

praktických zručností; 
• zabezpečiť priestor pre mládežníckych vedúcich pre aktívne zapojenie sa do 

prípravy a realizácie záujmových aktivít; 
• zabezpečiť prenos know-how od pracovníkov s mládežou k mládežníckym 

vedúcim. 
Aktivity projektu:  
• AKTIVITA 1 - Vytvorenie siete tematických centier, ktoré budú poskytovať 

odbornú pomoc a poradenstvo pracovníkom s mládežou a taktiež širokej 
verejnosti. 

• AKTIVITA 2 - Vzdelávanie pracovníkov s mládežou  a mládežníckych vedúcich  v 
oblasti podpory a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania. 

• AKTIVITA 3 - Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím 
inovatívnych metód zážitkového učenia. 

 
V rámci neho bol vytvorený napríklad leták: (antidiskriminácia) Svet je rôznorodý: 
Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite cez zážitok, dostupný na: 
https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/2015_np%20praktik_svet
%20je%20roznorody%20(po%20kraj)/iuventa_praktik_svet_je_roznorody_print.pdf  
 
Národný projekt Štátny inštitút odborného vzdelávania - Podpora profesijnej 
orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu (opatrenie 1.1 
OP V, v hodnote 19 922 846,31)145 
 
Projekt prináša modernizáciu obsahu vzdelávania žiakov a žiačok základných škôl v 
oblastiach Človek a príroda (biológia, fyzika, chémia) a Človek a svet práce. Cieľom 
bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na prax. 
S využitím inovatívnych foriem, metód a pomôcok sa pripraví žiak pre aktuálne a 
perspektívne potreby spoločnosti. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom 
troch hlavných aktivít: 1. Podpora polytechnickej výchovy - Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť na ZŠ 2. Nadstavba polytechnickej výchovy na ZŠ s 
vyústením do profesijnej orientácie žiakov ZŠ vo vzťahu k súvisiacim odborom na 
SOŠ 3. Práca s talentami na ZŠ.   

                                                 
144 Informácie o projekte dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/novinky-1.alej  
145 Informácie o projekte dostupné na: http://www.zsodborne.sk/  

https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/2015_np%20praktik_svet%20je%20roznorody%20(po%20kraj)/iuventa_praktik_svet_je_roznorody_print.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/2015_np%20praktik_svet%20je%20roznorody%20(po%20kraj)/iuventa_praktik_svet_je_roznorody_print.pdf
https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/novinky-1.alej
http://www.zsodborne.sk/
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5.2.4 Zhodnotenie dosiahnutia cieľa 4  

 
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). 
 
V programovom období sa vnímanie diskriminácie na základe rodu o čosi znížilo,  
zato narástol počet diskriminovaných obetí na základe rodu a znížilo sa povedomie 
Slovákov a Sloveniek o svojich právach v prípade, ak sú diskriminovaní na základe 
rodu, pretrvávajú  rodové stereotypy. 
 
 
Graf č. 91 Vnímanie diskriminácie na základe rodu (%, Eurobarometer)146  

 
 
Aj v roku 2012, aj v roku 2008 (graf č. 15) vnímalo diskrimináciu na základe rodu ako 
rozšírenú 31 % respondentov a respondentiek, v roku 2014 ju vnímalo ako veľmi 
rozšírenú 24 %.147  
  

                                                 
146 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 
147 Európska komisia. EUROBAROMETER. 2015 
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Oproti roku 2008 sa zvýšil počet respondentov a respondentiek, ktorí osobne zažili 
diskrimináciu na základe rodu o 1 %, a to zo 4 % na 5 %. Počet svedkov takejto 
diskriminácie sa zvýšil o 2 % zo 7 % na 9 % (graf ). Čiže priamo alebo nepriamo bolo 
obeťami diskriminácie v roku 2012 14 % ľudí, oproti roku 2006 ide o nárast o 3 %.  
V roku 2012 by poznalo svoje práva v prípade diskriminácie na základe rodu 36 % 
respondentov a respondentiek, čo je oproti roku 2008 markantný pokles, až o 10 % 
(vtedy to bolo 46 %).  
Čo sa týka pretrvávania rodových stereotypov, tak tými sa zaoberal osobitný 
prieskum Eurobarometra zameraný na rodovú rovnosť realizovaný v roku 2014. Ten 
odhalil, že 58 % Slovákov a Sloveniek si stále myslí, že všetci v rodine trpia, ak 
matka ma prácu na plný úväzok. Paradoxne ale väčšina z nich (61 %) si myslí, že 
ženy sú platené menej za tú istú prácu. Keď sa pýtali na to, ako sú rozšírené 
nerovnosti medzi ženami a mužmi, až 61 % ich považuje za rozšírené. Rodové 
stereotypy sú podľa nich najviac rozšírené v práci, a to 51 %.148 
K mechanizmom antidiskriminácie na základe rodu prispel najmä národný projekt 
Inštitút rodovej rovnosti.149  
 
Odporúčanie/výzva 
Uvedenie konkrétnych mechanizmov zamedzenia diskriminácie do praxe, návrhu 
opatrení, ktoré vznikli v národnom projekte Inštitút rodovej rovnosti. Do oblasti 
vzdelávania a trhu práce priamo doplniť odstraňovanie rodových stereotypov. 
 
Vnímanie diskriminácie na základe veku najmä u starších ľudí nad 55 rokov sa 
zvýšilo  
 
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 v roku 2014 viac ako 50 %. 
Diskrimináciu pod 30 rokov vnímalo ako rozšírenú len 17 % Slovákov a Sloveniek 
a 70 % ako zriedkavú.150  
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.  
  

                                                 
148 Pozri strana 40  
149 Special Eurobarometer 428. Gender Equality. 2015. Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf  
150 Pozri pozn. 148 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf
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Odporúčanie/výzva 
Zvýšiť podporu fondov v oblasti zamedzenia diskriminácie starších ľudí na trhu 
práce, špecificky žien. 
 
 
 
Príklad dobrej praxe 
 
Národný projekt  Stratégia aktívneho starnutia151 (Centrum vzdelávania Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 27120230107 (SVK)/27130230009 (BSK), 
opatrenie 2.2 a 3.2 SVK). Jeho  cieľom bolo zvýšiť mieru zamestnanosti a znížiť 
mieru nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov, osobitne vo veku 55-64 rokov. 
Pritiahnuť do zamestnania a udržať v zamestnaní viac ľudí produktívneho veku s 
celoživotným prístupom k práci. Vypracovať návrh strategických opatrení na politiku 
zvyšovania a zlepšovania zamestnateľnosti starších vo veku 55-64 rokov. V rámci 
projektu boli vytvorené 4 opatrenia zamerané na predchádzanie a elimináciu 
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života.  
 
 
Vnímanie diskriminácie na základe zdravotného postihnutia sa zvýšilo 
 
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 2014 to bolo 
39 %.152 V roku 2008 zažilo, alebo bolo svedkami diskriminácie na základe 
zdravotného postihnutia 10 % Slovákov a Sloveniek, v roku 2012  to bolo už 14 %.  
Čo sa týka štrukturálnych fondov, tak najmä v oblasti vzdelávania v rámci OP V boli 
vytvárané vzdelávacie programy s príspevkom k rovnosti príležitostí, ktoré boli 
zamerané aj na zdravotne postihnuté osoby.  
 
 
Príklad projektu 
 
Učíme sa moderne pre život a prax. OU Viničky, opatrenie 3.2, OP V153 
Ciele: 
Uskutočniť reformu vzdelávania a podporiť zvyšovanie kvality odborného 
vzdelávania s cieľom pripraviť absolventa pre potreby na trhu práce.  
Modernizovať vyučovanie na odbornom učilišti  

                                                 
151 Príloha č. 8 - Národné projekty Výročnej správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 42 dostupná na:  
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/vyrocna-sprava/ 
152 Pozri pozn. 148 a 151 
153 Informácie o projekte dostupné na: http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2009-3-2-01-soro/005.pdf 
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Špecifický cieľ Projektu 2: Zaškoliť pedagogických pracovníkov  
Aktivity: 
1.1 Inovácia metód a foriem teoretického vyučovania, 1.2 Inovácia metód a foriem 
odborného výcviku,  2.1 Školenie pedagogických pracovníkov v oblasti 
informačných komunikačných technológií  
 
Výsledky  
Počet podporených programov vzdelávania so zameraním na rovnosť príležitostí  - 1 
 
 
 
Diskriminácii na základe etnicity sa projekty venovali čiastočne s ohľadom na 
marginalizované rómske komunity, diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, 
vierovyznania sa fondy špecificky nevenovali 
 
Graf č. 92 Vnímanie rozšírenosti diskriminácie na základe etnicity, sexuálnej 
orientácie a vierovyznania v rokoch 2008 a 2012 (SR)154 

 
 
Oproti roku 2008 pokleslo vnímanie diskriminácie na základe etnicity ako rozšírenej 
o 7 % na 44 % v roku 2012. Vnímanie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie 
naopak vzrástlo o 2 % na 32 % v roku 2012 a diskriminácie na základe vierovyznania 
o 1 % na 12 % v roku 2012. V roku 2014 vnímalo diskrimináciu na základe etnického 
pôvodu až 64 % Slovákov a Sloveniek, na základe sexuálnej orientácie 38 % a na 
základe vierovyznania 15 %, čiže vo všetkých troch oblastiach diskriminácia rástla.155 

                                                 
154 Pozri pozn. 148 
155 Pozri pozn. 151 
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Graf č. 93 Osobný zážitok, svedectvo diskriminácie na základe etnicity, sexuálnej 
orientácie a vierovyznania v rokoch 2008 a 2012 (SR)156 
 

 
 
Osobne, alebo ako svedkovia/svedkyne zažilo diskrimináciu na základe etnicity 17 % 
respondentov a respondentiek, stav sa oproti roku 2008 nezmenil, podobne ostal 
nezmenený stav pri zážitku diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, bola 4 % 
a na základe vierovyznania bola 2 % v roku 2012.  
Čo sa týka vnímania LGBT ľudí, tak napr. podľa prieskumu FRA z roku 2012 zažívali 
nejakú formu diskriminácie v 52 %.157 
Z hľadiska etnicity sa fondy prednostne venovali diskriminácii marginalizovaných 
rómskych komunít, ktoré mali osobitnú horizontálnu prioritu. Ostatné etniká boli do 
projektov zahrnuté minimálne.  
Diskriminácii na základe sexuálnej orientácie sa projekty štrukturálnych fondov 
nevenovali vôbec, alebo len veľmi okrajovo. Podobne to bolo aj s diskrimináciou na 
základe vierovyznania.  
 
Odporúčania/výzvy 
Zvýšenie pozornosti podpory štrukturálnych fondov diskriminácii na základe 
sexuálnej orientácie a vierovyznania, podpora realizácie projektov s touto témou. 
 
  

                                                 
156 Pozri pozn. 148  
157 EU LGBT survey results at glance. FRA, 2013 [on-line], dostupné na internete: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-
lgbtsurvey-results-at-a-glance_en.pdf.  
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Štrukturálne fondy podporovali vytváranie vzdelávacích programov s príspevkom k 
rovnosti príležitostí a opatrení na zamedzenie diskriminácie najmä na základe rodu, 
veku, zdravotného postihnutia, etnicity, napriek tomu je nízke povedomie Slovákov a 
Sloveniek o svojich právach a možnostiach obrany ohľadne diskriminačných praktík 
 
Ako už bolo spomenuté v úvode správy, až 50 % Slovákov a Sloveniek má nízke 
povedomie o svojich právach a antidiskriminačných mechanizmoch na základe 
rôznych dôvodov. To znamená, že štrukturálne fondy k informovanosti prispeli len v 
malej miere.  
 
Graf č. 94 Počet opatrení zameraných na predchádzanie diskriminácie a elimináciu 
diskriminácie a zosúladenie pracovného a rodinného života v OP ZaSI, OP V a na 
úrovni NSRR (2014)158 
 

 
 
Z hľadiska merateľných ukazovateľov HP RP bolo v programovom období 
vytvorených  80  opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie 
a zosúladenie pracovného a rodinného života. Z toho v rámci OP ZaSI bolo 
vytvorených 72 opatrení, pričom 54 ich bolo vytvorených v rámci prioritnej osi 1 
Podpora zamestnanosti, 14 bolo zameraných na oblasť sociálnej inklúzie a 4 vznikli 
v Bratislavskom kraji. V rámci OP V bolo vytvorených v programovom období 6 
opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie 
pracovného života. Realizovali sa v osiach zameraných na reformu systému 
vzdelávania a odbornej prípravy a boli zamerané najmä na zdravotne postihnuté 

                                                 
158 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 s. 144 - 149 prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OP V 
k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
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osoby a marginalizované rómske komunity. Problémom je, že z dostupných údajov 
nie je možné zistiť, pre aké znevýhodnené skupiny sa opatrenia vytvárali.  
 
Graf č. 95 Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti 
príležitostí v OP V (2014)159 

 
 
V programovom období bolo v OP V podporených 123 programov vzdelávania 
s príspevkom k rovnosti príležitostí. Najviac ich bolo vytvorených v rámci prioritnej osi 
3 zameranej na žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami. Vzhľadom na 
zameranie prioritných osí predpokladáme, že boli podporené programy, ktoré 
prispievajú k rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých študentov a študentiek a 
študentov a študentiek z marginalizovaných rómskych komunít.  
 
Ako aj z kvalitatívnej analýzy vyplynulo, problémom je, že viaceré projekty, ktoré sa 
realizovali, mohli byť diskriminačné svojimi aktivitami a zameraním: 
• z hľadiska diskriminácie na základe rodu sa napríklad v projektoch zamestnanosti 

v menšej miere uplatnili ženy na vytvorených pracovných miestach v porovnaní 
s mužmi 

• niektoré aktivity projektov, ako vyplýva z ich analýzy, mohli viesť k diskriminácii 
zameranej na segregáciu žien do určitých odvetví  

• čo sa týka zdravotného postihnutia, masívna podpora chránených dielní môže 
viesť k ich segregácii  

• viaceré infraštruktúrne projekty nerealizovali bezbariérové opatrenia napriek 
tomu, že ich legislatíva vyžaduje  

                                                 
159 Informácia o príspevku OP V k HP RP za rok 2014, dostupná u koordinátora HP RP 
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• bol mimoriadne nízky podiel starších ľudí, ktorí sa zúčastnili štrukturálnych 
fondov.  

 
Odporúčania/Výzvy 
Vytvorenie národného projektu zameraného na implementáciu antidiskriminačných 
mechanizmov do praxe a zvýšenie povedomia Slovákov a Sloveniek o ich právach v 
tejto oblasti.  
Pravidelný monitoring projektov z hľadiska vytváraných opatrení predchádzania a 
eliminácie diskriminácie v súlade s antidiskriminačným zákonom.  
Posudzovanie vplyvu všetkých projektov, ich aktivít a zámerov s ohľadom na 
diskrimináciu a ich zabezpečenie rovnakého zaobchádzania – vytvorenie  doložky na 
posudzovanie.  
 

5.2.5. Zhodnotenie dosiahnutia cieľov 5  
 
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí má v rámci cieľa 4 vytýčené: 
• Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu 
• Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním 

V programovom období došlo k zvýšeniu miery dlhodobej nezamestnanosti ľudí, 
rodový rozdiel sa prehupol v neprospech mužov, vo veľkej miere boli podporovaní 
dlhodobo nezamestnaní v rámci OP ZaSI 
 
Graf č. 96 Miera dlhodobej nezamestnanosti v SR za roky 2006 a 2014160 

 
 

                                                 
160 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  
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Najpočetnejšou skupinou znevýhodnených uchádzačov a uchádzačiek o 
zamestnanie sú občania, ktorí najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov pred zaradením do evidencie nemali pravidelne platené zamestnanie, t.j. 
nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. 
V programovom období miera dlhodobej nezamestnanosti (ľudia nezamestnaní 
dlhšie ako 12 mesiacov) klesla o 1 % na úroveň 9,3 % v roku 2014. Trend bol teda 
čiastočne naplnený.  
 
Graf. č. 97 Porovnanie mier dlhodobej nezamestnanosti žien a mužov v SR v rokoch 
2006 a 2014161  

 
 
Z hľadiska dĺžky evidencie v roku 2014 dosiahol priemerný počet uchádzačov a 
uchádzačiek o zamestnanie s dobou evidencie nad 12 mesiacov 209 495 osôb. 
Podiel evidovaných nad 12 mesiacov na celkovom počte uchádzačov a uchádzačiek 
o zamestnanie bol 54,32 %. Počet uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie 
evidovaných nad 48 mesiacov sa medziročne zvýšil na 74 865 osôb a predstavoval 
19,41 % z celkového počtu. V roku 2006 bol počet uchádzačov a uchádzačiek o 
zamestnanie s dobou evidencie nad 12 mesiacov 156 341 osôb na 131 511 osôb 
a ich podiel viac ako 50 %. Ich podiel na priemernom počte všetkých uchádzačov o 
zamestnanie zostal nad úrovňou 50 %, keď dosiahol 52,4 %. Z celkového počtu 
dlhodobo evidovaných nezamestnaných bolo približne 74 % evidovaných viac ako 2 
roky. V priebehu programového obdobia počet týchto uchádzačov a uchádzačiek o 
zamestnanie narástol.162  
                                                 
161 Údaje Eurostatu dostupné na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  
162 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. MPSVR SR, 2014. s. 23 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf a  Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej 
republiky  za rok  2006, MSVR SR, s.155 – 156, dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2006.pdf  
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Miera dlhodobej nezamestnanosti žien v programovom období klesla o 2,2 % z 11,3 
% v roku 2006 na 9,1 % v roku 2014. U mužov klesla minimálne, a to o 0,1 % na 9,4 
%. Rodový rozdiel v mierach dlhodobej nezamestnanosti sa v sledovanom období 
prehupol v neprospech mužov na 0,3 %, pričom v roku 2006 bol v neprospech žien, 
a to 1,8 %.  
 
Graf č. 98 Počet dlhodobo nezamestnaných osôb zúčastnených na projektoch v OP 
ZaSI, OP V a na úrovni NSRR (2014)163 
 

 
 
Podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach projektov sa na projektoch ESF 
zúčastnilo 315 597 dlhodobo nezamestnaných, čo predstavovalo podiel 15,7 % na 
celkovom počte, z toho 41,8 % boli ženy. 99 % účastníkov a účastníčok dostalo 
intervenciu v rámci OP ZaSI. Veľké množstvo intervencií bolo na túto cieľovú skupinu 
zameraných v rámci aktívnych politík trhu práce, čo bolo pozitívnym trendom.  
 
Odporúčanie/výzva 
Zavedenie opatrení, ktoré by boli viac šité na mieru z hľadiska špecifických potrieb 
dlhodobo nezamestnaných.  
 
  

                                                                                                                                                         
 
163 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014, s. 54  prioritné osi, dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OP V 
k HP RP za rok 2014 dostupná u koordinátora HP RP 
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V programovom období sa zvýšila zamestnanosť a znížila nezamestnanosť ľudí s 
nízkym vzdelaním, rodový rozdiel sa prehupol v neprospech žien 
 
Graf č. 99 Miera zamestnanosti ľudí s nízkym vzdelaním, podľa rodu/pohlavia v SR v 
rokoch 2006 a 2014164 
 

 
 
Čo sa týka ľudí s nízkym vzdelaním, ide o osoby, ktoré majú nižšie ako primárne, 
primárne a nižšie sekundárne vzdelanie bez maturity. V programovom období miera 
zamestnanosti ľudí s nízkym vzdelaním vo veku 15-64 vzrástla o 3,2 % na úroveň 
17,7 % v roku 2014. U žien sa zvýšila o 1,6 %, u mužov o 5,9 % v roku 2014. Rodový 
rozdiel sa prehupol v neprospech žien oproti roku 2006, a to na 2,5 %. 
 
  

                                                 
164 Údaje Eurostatu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergaed&lang=en  
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Graf č. 100 Miera nezamestnanosti ľudí s nízkym vzdelaním, podľa rodu/pohlavia v 
SR v rokoch 2006 a 2014165 
 

 
 
Miera nezamestnanosti ľudí  s nízkym vzdelaním sa v programovom období znížila 
o 7,3 % na úroveň 41,4 % v roku 2014, stále však ostáva vysoká. U žien sa znížila 
o 7,1 % na úroveň 37,2 % v roku 2014 a u mužov o 9 % na úroveň 44,5 %. Rodový 
rozdiel je v neprospech mužov, a to 7,8 % znížil sa o 1,4 % oproti roku 2006. Trend 
bol teda čiastočne naplnený.  
Štruktúra uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie podľa vzdelania sa v roku 2014 
v porovnaní s minulými rokmi nezmenila. Priemerný ročný počet bol už tradične 
najvyšší u osôb so stredným odborným vzdelaním v počte 125 116 osôb a v 
percentuálnom vyjadrení 32,44  % a s najvyšším základným vzdelaním v počte 109 
936 osôb a v percentuálnom vyjadrení 28,51 %. V roku 2006 bol podiel uchádzačov  
a uchádzačiek o vzdelanie s nízkym vzdelaním 70, 8 %.166  
  

                                                 
165  Údaje Eurostatuhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
166 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. MPSVR SR, 2014. s. 23 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf a  Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej 
republiky  za rok  2006, MSVR SR, s.155 – 156, dostupné na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-
2006.pdf  
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Graf č.101 Počet osôb zúčastnených na projektoch v OP ZaSI, OP V a na úrovni 
NSRR  podľa pohlavia/rodu (2014)167 
 

 
 
V rámci projektov NSRR sa zúčastnilo na základe informácií o účastníkoch 
a účastníčkach až 1 078 425 ľudí s nízkym vzdelaním, čo predstavoval podiel na 
celkovom počte 45,3 % a taký istý bol podiel žien. Z toho v rámci OP ZaSI sa aktivít 
zúčastnilo 92,6 % ľudí s nízkym vzdelaním. Z tohto sa javí, že cieľovou skupinou 
projektov boli najmä ľudia s nízkym vzdelaním, čo je pozitívom. 
 
Odporúčanie/výzva 
Zaviesť hodnotenie úspešnosti vynaložených prostriedkov na zvýšenie 
zamestnateľnosti osôb s nízkym vzdelaním, ako aj monitoring kvality aktivít, ktoré sa 
im poskytujú.  
 
  

                                                 
167 Výročná správa o vykonování OP ZaSI za rok 2014 s. 54  prioritné osi dostupná  na: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ZaSI/vyrocna-sprava/vs-op-ZaSI-2014.pdf a Informácia o príspevku OPV k 
HP RP za rok 2014 dostupná u koordinátora HP RP 
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Podpora pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v rôznych operačných 
programoch  
 

Graf č. 102 Počet vytvorených pracovných miest vo vybraných OP a na úrovni NSRR 
(2014)168 
 

 
 
V programovom období bolo vytvorených 987 pracovných miest pre znevýhodnené 
skupiny, ktoré sú zadefinované podľa zákona o službách zamestnanosti. Najviac ich 
bolo vytvorených v rámci OP ZaSI, a to 716, v OP KaHR 171 a v OP ŽP 100. Ide o 
pomerne malý počet pracovných miest. Chýba mainstreaming podpory 
znevýhodnených skupín vo všetkých projektoch a rôznych sektoroch.  
 
Odporúčanie/Výzva 
Povinnosť vytvárať pracovné miesta pre stanovené percento znevýhodnených 
skupín vo všetkých OP. 

 

5.3. Analýza kvality projektov z hľadiska implementácie HP RP na úrovni 
operačných programov a s ohľadom na efektívnosť SKI HP RP 
 
 
V analýze vybraných projektov sme sa zamerali najmä na to, ako zohľadnili prínos 
k podpore implementácie HP RP v deklarovanom projektovom zámere. Skúmali sme 
ciele rovnosti príležitostí, k podpore ktorých sa prihlásili, ako aj ohodnotenie, ktoré za 
                                                 
168 Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014, Výročná správa o vykonávaní OP ZP za rok 2014, Výročná správa o 
vykonávaní OP KaHR za rok 2014 
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deklarovaný prínos k HP RP získali, resp. mohli získať, čo do istej miery odzrkadľuje 
aj mieru dôležitosti, akú príspevku k HP RP pripisuje SORO/RO. Skúmali sme aj 
kvalitu deklarovaného príspevku k cieľom HP RP s cieľom posúdiť potenciál, akým 
mohli projekty prispieť k implementácii HP RP na úrovni OP, z ktorých sme vybrali 
projekty do analyzovanej vzorky. Pozreli sme sa bližšie na cieľové skupiny, na ktoré 
sa projekty zamerali a merateľné ukazovatele k HP RP, ktoré sa zaviazali 
monitorovať. Porovnali sme tieto zistenia s tým, ako korešpondovali s podporou HP 
RP, ktorá bola projektmi deklarovaná v rámci popísaného príspevku k HP RP. Na 
záver sme zosumarizovali aj zistenia ohľadom dostupnej dokumentácie v systéme 
ITMS, ktorú sme na analýzu mali k dispozícii.  
 
V konzultácii s koordinátorom HP RP sme výber projektov do vzorky na analýzu 
obmedzili na tri operačné programy s vysokým potenciálom pre podporu HP RP, t.j. 
tie, čo podporovali najmä posilňovanie kapacít pre znalostnú ekonomiku, 
zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu. Do vzorky na analýzu sme tak zaradili projekty z 
troch operačných programov: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), OP 
Vzdelávanie (OP V) a OP Výskum a vývoj (OP VaV). Jednu podskupinu vo vzorke 
tvorili náhodne vybrané projekty a ďalšiu predstavovali projekty vyberané cielene s 
ohľadom na tematické zameranie s potenciálnym prepojením na podporu rovnosti 
príležitostí. Vyberali sme primárne projekty, ktorých realizácia už bola ukončená, s 
výnimkou malej skupiny projektov v rámci tematickej vzorky, kde sme s ohľadom na 
nízky podiel riadne ukončených projektov v OP V počas zberu podkladov museli 
siahnuť aj po projektoch v realizácii (viď ďalej). V rámci vzorky sme vďaka 
kombinovanej metóde náhodného aj tematického výberu zabezpečili aj to, aby bol 
počet dopytovo orientovaných projektov adekvátne doplnený aj o národné projekty. 
Podrobnosti ohľadom metód aplikovaných pre generovanie jednotlivých vzoriek, ako 
aj detailný popis metodológie aplikovanej analýzy predstavuje príslušná podkapitola 
časti venovanej metodologickým otázkam.  
 
 

5.3.1 Základné údaje o analyzovaných projektoch  

 
Finálna vzorka na analýzu pozostávala z 98 projektov s príspevkom k HP RP.  
Väčšina (73) bola z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 14 projektov bolo z OP 
Vzdelávanie a 11 z OP Výskum a vývoj. Podskupina náhodne vyberaných projektov 
tvorila takmer 2/3 vzorky (64 %, ďalej iba „náhodná vzorka“) a viac ako 1/3 vzorky  
tvorili cielene vyberané projekty (36 %, ďalej iba „tematická vzorka“). Dopytovo 
orientované projekty predstavujú viac ako 4/5 vzorky (83 %) a zbytok predstavujú 
národné projekty (17 %).  
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Tabuľka č.5.3.1 Prehľad analyzovaných projektov podľa OP, typu vzorky, druhu 
typu projektu a podľa stavu realizácie  
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 % 

 
Ako už bolo naznačené v úvode, vzorku národných projektov sme doplnili najmä cez 
tematickú vzorku. V náhodnej vzorke tvoril ich podiel iba 3 %. Cieleným výberom 
relevantných národných projektov, ktoré tvorili 43 % tematicky vybraných projektov, 
nakoniec zvýšil ich podiel v celkovom súbore na úroveň 17 %.  
 
Tabuľka č.5.3.2 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 % 
 
Pri výbere sme sa primárne zamerali na projekty, ktoré boli ukončené. Táto základná 
podmienka bolo stanovená vzhľadom na potrebu analyzovať v rámci prvých dvoch 
fáz tematického hodnotenia aj dosiahnuté výsledky. Vo vzorke túto podmienku spĺňa 
95 % projektov. S ohľadom na nízky podiel projektov v OP Vzdelávanie s príspevkom 
k HP RP, ktoré by boli v čase zberu dát riadne ukončené, sme pri tematickom výbere 
projektov v tomto OP boli nútení zaradiť aj tri národné projekty a 2 dopytovo 
orientované projekty, ktorých realizácia nebola ukončená. Väčšina (76 %) projektov 
bola ukončená pred rokom 2013, vďaka čomu sme mohli mať k dispozícii nielen 
priebežnú a záverečnú monitorovaciu správu, ale aj následné monitorovacie správy. 
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Tabuľka č.5.3.3: Prehľad analyzovaných projektov podľa roku ukončenia a OP:  
Rok ukončenia projektu Celkovo %  

Podľa operačných programov 
OP ZaSI OPV 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 realizácii* 5 5%  5 
 Spolu 98 100% 73 14 11 

 
* Poznámka: Tri 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 (t.j. v čase prípravy hodnotiacej správy) 

 

 

5.3.2 Analýza deklarovaného prínosu projektov k HP RP  

 

5.3.2.1.   Bodové hodnotenie príspevku HP RP  

 
Analýza bodového hodnotenia prínosu k HP RP, ktoré schválené projekty získali v 
procese výberu, ukázala, že viac ako polovica projektov (55 %) dosiahla maximálny 
možný počet bodov za kritériá súvisiace s HP RP. Pre necelú tretinu projektov platilo, 
že získali v hodnotení HP RP neúplný počet bodov. U ďalších 11 projektov nebolo 
možné kvôli nedostupným údajom alebo nezrovnalostiam v dokumentácii spracovať 
bodové hodnotenie za HP RP. V dvoch prípadoch v OP V projekty nezískali za HP 
RP žiadne body. Tu je na mieste položiť si otázku, prečo boli v systéme ITMS 
evidované ako projekty príspevkom k HP RP, keď hodnotiaci proces de facto 
implikoval, že k HP RP neprispievajú.169  
 
 
Tabuľka č. 5.3.4:  Úroveň získaných bodov za hodnotenie prínosu k HP RP  
Výška skóre v hodnotiacom kritériu pre HP RP Počet projektov % podiel 
projekt nezískal žiadne body za HP RP*a 2 2 % 
projekt získal iba časť bodov za HP RP 31 32 % 
projekt získal plný počet bodov za HP RP  54 55 % 

                                                 
169 Ide o dva DOP z OP V v opatrení 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Projekty 
podával jeden a ten istý žiadateľ, ktorý deklaroval príspevok k rovnosti príležitosti formálne bez nejakých konkrétnych opatrení 
ako rovnosť v projekte zabezpečia, alebo priamo uviedli nižší podiel žien v zastúpení cieľovej skupiny, čo dokonca hraničí 
s negatívnym príspevkom k rovnosti príležitostí. Z limitovaných údajov, ktoré sme mali k dispozícii sa prikláňame skôr k tomu, 
že SORO/RO malo zvážiť prehodnotenie projektov ako neprispievajúcich k HP RP. 
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nie je možné posúdiť, bodové hodnotenie nie je k dispozícii, resp. 
nie je možné ho vyhodnotiť*b 11 11 % 

Spolu 98 100 
* Poznámky 
a) Ide o dva projekty z OP V, ktoré napriek možnosti získať 2 body získali 0 bodov.  
b) V 6 prípadoch nebolo hodnotenie vôbec k dispozícii a v 4 prípadoch nebolo možné presne posúdiť bodové hodnotenie, a to 
najmä z dôvodov nezrovnalostí, resp. rozporuplných informácií v dostupných podkladoch o hodnotení (napr. jedno z hodnotení 
pre daný projekt indikuje plný, iné iba čiastočný počet bodov) alebo nebolo možné určiť, za ktorú HP projekt získal body 
(kritérium bolo spoločné). V jednom prípade nebola k dispozícii zo systému ITMS príslušná príloha s hodnotiacou tabuľkou. 

 
V priemere získali projekty 2,57 bodov, avšak medián bol na úrovni 2 bodov, inými 
slovami väčšina projektov nezískala viac ako 2 body (60 projektov z 98). Toto 
zistenie korešponduje so zisteniami z analýzy výziev, kde sa rovnako ukázalo, že 
bodové hodnotenie maximálne vo výške 2 bodov bolo tým najčastejším, ktoré výzvy 
ponúkali za HP RP. Pre tretinu projektov (35 z 98) dokonca platí, že získali za 
hodnotenie HP RP iba jeden bod. Najviac bodov, ktoré za HP RP projekt získal, bol 
12,5 bodu. Najnižšie hodnotenie bolo 0 bodov: ide o vyššie spomínané 2 projekty z 
OP V, ktoré napriek deklarovanému prínosu k HP RP nezískali v hodnotení ani bod.  
 
Tabuľka č. 5.3.5:  Počet bodov za hodnotenie prínosu k HP RP  

Bodové hodnotenie za 
kritéria zamerané na HP RP  Spolu 

Podľa typu projektov Podľa OP 
Dopytovo 

orientovaný projekt 
Národný 
projekt OP ZaSI OPV OPVaV 

0 bodov 2 2  
 

2 
 1bod 35 34 1 33 2 
 1,5 bodu 6 5 1 

 
2 4 

2 body 19 15 4 4 8 7 
2,5 až 3 body  3 3  3 

  3,5 až 4 body  16 15 1 16 
  6,5 až 12,5 bodov  8 8 8 8 
  Bodové hodnotenie nie je 

k dispozícii  9 7 2 9 
  Spolu 98 81 17 73 14 11 

 
 
Bližšie sme sa pozreli aj na typ kritéria, akým boli projekty hodnotené, nakoľko pri 
analýze výziev sme sa orientovali iba na výzvy pre dopytovo orientované projekty. 
Analýza ukázala, že kombinácia spoločného kritéria pre všetky HP a osobitného 
kritéria pre HP RP sa objavila výlučne pri národných projektoch v analyzovanej 
vzorke. V prípade dopytovo orientovaných projektov sme približne v polovici (40 z 
81) identifikovali hodnotenie osobitným kritériom. Zároveň však musíme konštatovať, 
že v obdobnej miere (38 projektov) sa projekty pri hodnotení museli uspokojiť s 
bodmi za spoločné kritérium pre všetky HP, pričom tento typ kritéria sa využíval 
výlučne v OP ZaSI. V tomto OP sa toto spoločné kritérium aplikovalo aj v prípade 3 
národných projektov v analyzovanej vzorke.  
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Tabuľka č. 5.3.6:  Typ použitého kritéria podľa typu projektov a OP 
Typ kritéria použitý pri 
hodnotení  Spolu 

Podľa typu projektu Podľa operačných programov 
Dopytovo 

orientovaný projekt 
Národný 
projekt OP ZaSI OP V OP VaV 

Spoločné kritérium pre všetky HP 41 38 3 41 – – 
Osobitné kritérium pre RP 43 40 3 18 14 11 
Kombinácia spoločného HP 
kritéria a osobitného pre HP RP 9 – 9 9 – – 
Typ kritéria nebolo možné 
posúdiť*  5 3 2 5 – – 

Spolu 98 81 17 98 98 98 
* Poznámka: Absentovali dokumenty, ktoré by typ kritéria mohli objasniť. 

 
Porovnanie typu kritéria a počtu získaných bodov (t.j. či sa HP RP delila o body s 
ostatnými HP v rámci spoločného kritéria, alebo išlo o samostatné kritérium pre HP 
RP) ukázalo, že drvivú väčšinu projektov s nízkym bodovým hodnotením za HP RP 
tvorili projekty, kde vyhodnocovanie zahŕňalo iba spoločné kritérium za všetky HP 
RP, ktoré zvyčajne malo nízku váhu (1) a nízky bodový rozsah (1 až 2).  
Naopak vyššie bodové hodnotenia – od 4 bodov až po 12,5 bodu – získali projekty, 
pri ktorých bola aplikovaná kombinácia kritérií, t.j. ako spoločného za všetky HP, tak 
osobitného za HP RP. Toto sa týkalo 23 projektov.  
 
Graf č. 103  Porovnanie bodov získaných za HP RP s typom HP/HP RP kritéria 
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5.3.2.2.   Kvalita popísaného príspevku k HP RP  
 
Keďže dominovali projekty s maximálnym počtom bodov, dalo by sa očakávať, že 
prínos k HP RP by v projektoch mal byť na vysokej kvalitatívnej úrovni. V ďalšom 
kroku sme sa teda pozreli bližšie na kvalitu uvádzaného príspevku z obsahového 
hľadiska. Kvalitatívnej, t.j. obsahovej analýze sme podrobili príslušnú časť projektovej 
dokumentácie, kde žiadateľský subjekt deklaruje prínos k HP RP. V jednom prípade 
bolo v kolónke prínosu k HP RP žiaľ uvedené iba “áno” 170. 
Ukázalo, sa že najčastejšie sa projekty obmedzovali iba na uvádzanie formálne 
deklarovaného rovného prístupu všetkých k aktivitám alebo výstupom projektu, teda 
odvolávkami na všeobecný nediskriminujúci prístup aplikovaný na rôzne 
charakteristiky. Celkovo sa výlučne na formálny prístup obmedzilo 40 projektov, 
pričom 8 z nich sa obmedzilo iba na jedno hľadisko RP (7 na hľadisko pohlavia/rodu 
a 1 na hľadisko etnického pôvodu, čím došlo k prekrývaniu s HP MRK). Ostatných 32 
projektov uvádzalo dodržiavanie nediskriminujúceho prístupu aplikujúc ho zvyčajne 
na výpočet viacerých hľadísk súčasne (viď príklady nižšie). 
Formálne deklarovaný príspevok k HP RP sme našli dokonca aj v tretine projektov  
(12 z 35) z tematickej vzorky, kde by sme predpokladali komplexnejšie, resp. 
konkrétnejšie popísaný príspevok aspoň k jednému aspektu. 
 
Pätina projektov (21) sa síce hlásila k HP RP nad rámec formálneho 
nediskriminujúceho prístupu, avšak formulácie boli málo konkrétne, resp. poskytovali 
nejasné alebo veľmi limitované informácie o tom, ako konkrétne podporia rovnosť 
príležitostí s ohľadom na deklarovaný prínos.  
O čosi viac ako tretina projektov (35) naformulovala príspevok k HPRP 
konkrétnejšie s ohľadom prevažne na jeden konkrétny aspekt, prípadne občas aj v 
kombinácii viacerých aspektov. Takéto projekty reflektovali na znevýhodnenie, resp. 
východiskovú situáciu konkrétnej zraniteľnej cieľovej skupiny, deklarovali osobitné 
zameranie sa na konkrétne znevýhodnené skupiny, či už formou vyrovnávacích 
opatrení (v prípade niektorých projektov boli opatrením samotné projekty, najmä ak 
išlo o národné projekty), prípadne objasnili, ako budú podpornými aktivitami 
uľahčovať prístup k hlavným aktivitám, či výstupom projektu.  
 
  

                                                 
170 V prípade tohto projektu sme mali k dispozícii iba informácie z formulára v ITMS, nakoľko príloha so Žiadosťou o NFP či 
Podrobný opis projektu neboli k dispozícii.  
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Tabuľka č. 5.3.7 Kvalita popísaného príspevku k HP RP podľa typu vzorky  

Kvalita popísaného príspevku k HP RP  
Spolu Podľa typu vzorky 

Počet % 
Náhodná 

vzorka 
Tematická 

vzorka 
Príspevok je formálne deklarovaný ako rovn(ak)ý 
prístup všetkých k aktivitám alebo výstupom projektu 
(resp. nediskriminujúci prístup), z toho: 

40 41 % 24 12 

• projekty, ktoré deklarujú iba všeobecný nediskriminujúci 
prístup, nešpecifikujú žiadne hľadiská RP, 

3  3 - 

• projekty, ktoré sa odvolávajú iba na jedno hľadisko RP  8  4 4 
• projekty, ktoré sa odvolávajú na viac hľadísk RP  29  12 17 

Limitovaný popis171 príspevku k HP RP, z toho: 21 21 % 18 3 
• projekty, ktoré sa odvolávajú iba na jedno hľadisko RP  8  6 2 
• projekty, ktoré sa odvolávajú na viac hľadísk RP  13  11 2 

Príspevok k HP RP je popísaný komplexne resp. 
konkrétne,*a z toho: 

35 36 % 21 14 

• projekty, ktoré sa odvolávajú iba na jedno hľadisko RP  28  16 12 
• projekty, ktoré sa odvolávajú na viac hľadísk RP  7  5 2 

Iné (neadekvátny popis HP RP) 2 2 % 1 1 
• problematický popis prínosu k HP RP, ktorý naznačuje 

prehlbovanie nerovností, či posilňovanie stereotypov*b 
1 1 % - 1 

• prínos HP RP nie je možné posúdiť*c 1 1 % 1 - 
Spolu 98 100 

% 
63 35 

* Poznámky: 
a) Konkrétne alebo komplexnejšie vyjadrenie zahŕňajú napr. informáciu o podpore formou vyrovnávacieho opatrenia pre 
konkrétnu znevýhodnenú skupinu, prípadne uvádzanie podporných aktivít pre znevýhodnené skupiny atď., či reflexiu 
znevýhodnenia konkrétnej skupiny, ktorú projekt plánuje zohľadniť, resp. na ňu reagovať.  
b) V tomto prípade sa navrhuje limitovanie žien – potenciálnych účastníčok aktivít na 2 %, hoci v cieľovej populácii je 
deklarovaný podiel žien na úrovni 40 %, pričom tento výpočet nie je ničím opodstatnený.172 
c) Na mieste popisu prínosu k HP RP sa uvádza iba “áno” pričom ostatné prílohy v systéme ITMS neboli k dispozícii (žiadosť o 
NFP ani Podrobný popis projektu). 

 
Príklady formálneho prístupu k HP RP 

 
OP ZaSI NP: “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.“  

                                                 
171 Limitovaný príspevok znamená, že popis ide v aspoň 1 aspekte nad rámec formálneho – nediskriminujúceho prístupu, t.j. 
Deklaruje špecifickú podporu rovnosti príležitostí, avšak popis je málo konkrétny či nedostatočne jasný. Uvádzajú sa napr. 
konkrétne ciele HP RP, ku ktorým chce projekt prispieť, ale v rámci príspevku k HP RP nie je objasnené, ako konkrétne k týmto 
cieľom daný projekt prispeje. Zdôraznili vybranú zraniteľnú cieľovú skupinu, ktorá by mohla benefitovať z projektu, ale nie je 
zrejmé, ako konkrétne projekt podporí v ich prípade rovnosť príležitostí v porovnaní s ostatnou populáciou a pod. 
172 Cit.: “V súčasnosti  je v jednotlivých základných organizáciách odborov zastúpenie žien veľmi rozdielne. Obvykle sa 
pohybuje do cca 40 %  z počtu členov. Hlavný dôvod tohto stavu je najmä nedostatok vhodných pracovných miest (zánik 
textilného a odevného priemyslu...) a preferencia zabezpečenia fungovania rodiny. V projekte predpokladáme adekvátne 
zastúpenie žien na všetkých aktivitách, t. j. cca 25 % z počtu vyškolených a úspešne vyškolených, ktoré by malo predstavovať 
nárast súčasného stavu. Výraznejší nárast vzhľadom na dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy by bolo nerealistické 
predpokladať.” 
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OP ZaSI DOP: „Súčasťou cieľov a očakávaných výsledkov projektu a jeho aktivít  je dodržiavanie 
zásad rovností príležitosti a snaha o zlepšenie rovnosti príležitostí v spoločnosti. Pri realizácii 
všetkých aktivít projektu budú dodržiavané zásady rovností príležitostí na všetkých úrovniach 
implementácie projektu. Súčasťou projektu je dodržiavanie zásad rovností príležitosti a snaha  
zamedziť akejkoľvek diskriminácii na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, 
etnikum, náboženstvo, sexuálna orientácia atď. Prístup realizátora projektu, ako aj lektorov bude 
zodpovedať uvedeným zásadám, čím projekt priamo pozitívne prispeje k zlepšeniu rovnosti 
príležitosti. Zároveň charakter projektu prispeje k zlepšeniu rovnosti šancí na trhu práce, čím naplní 
požiadavku vyrovnávania šancí.“ 
 
OP V DOP: “V cieľovej skupine sú zastúpení muži aj ženy, pričom obe pohlavia majú zaručenú 
rovnosť príležitostí.“ 
 
OP V DOP: “Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. 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...“ 
 
OP VaV DOP: “Predkladaný projekt priamo prispieva k napĺňaniu rovnosti príležitostí. Nakoľko na 
našej univerzite študujú študenti bez ohľadu na ich pohlavie, vek, národnosť, rasu, vierovyznanie i 
iné, bude aj využívanie nových, či zrekonštruovaných priestorov zabezpečené pre všetkých študentov 
a výskumníkov bez ohľadu na akúkoľvek diskriminačnú charakteristiku.”  
 
OP VaV DOP: “Naplnenie cieľov projektu bude umožňovať pracovníkom vo výskume efektívny 
prístup k využívaniu výsledkov výskumu, k informáciám a k službám bez ohľadu na pohlavie či iné 
disparity.“ 
 
 
Komplexnejší, resp. konkrétnejší príspevok k HP RP sa objavil až v 41 % národných 
projektov (7 zo 17), zatiaľ čo medzi dopytovo orientovanými bol podiel takýchto 
projektov 35 % (28 z 81). Komplexnejšie popísalo príspevok k HP RP 50 % projektov 
zo vzorky z OP V (7 z 14), 36 % projektov zo vzorky z OP VaV (4 z 11) a 33 % 
projektov z OP ZaSI (24 zo 73). 
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Tabuľka č.5.3.7 Kvalita popísaného príspevku k HP RP podľa typu projektu a 
operačného programu 

Kvalita popísaného príspevok k HP RP  Spolu 

Podľa typu 
projektu 

Podľa operačného 
programu 

DOP*a NP*b 
OP 

ZaSI 
OP  
V 

OP  
VaV 

Príspevok je formálne deklarovaný ako rovnaký 
prístup všetkých k aktivitám alebo výstupom 
projektu (nediskriminujúci prístup 

40 32 8 33 4 3 

Limitovaný popis príspevku k HP RP 21 20 1 15 2 4 
Príspevok k HP RP je popísaný komplexne, resp. 
konkrétne 35 28 7 24 7 4 

Iné: (neadekvátny popis prínosu HP RP)  2 1 1 1 1 - 
Spolu 98 81 17 73 14 11 

* Poznámky: 
a) Dopytovo orientované projekty 
b) Národné projekty 

 
Napriek tomu, že sme iba 2 projekty vyhodnotili ako poskytujúce neadekvátny popis 
prínosu k HP RP, vo viacerých, najmä formálne zameraných príspevkoch sme 
identifikovali do istej miery problematické, často nekonzistentné, resp. protirečivé či v 
istom náznaku až stereotypne založené vnímanie príspevku k HP RP. Príklady 
takýchto formulácií vo vzťahu k podpore rovnosti príležitostí uvádzame aj s 
komentárom nižšie. Analýza tak implikuje možné riziko, že formálne prístupy v 
mnohých prípadoch nielen že neprispievali k podpore rovnosti príležitostí, ale že 
mohli do istej miery skôr zakrývať v podstate nedostatočne uchopený princíp 
podpory rovnosti šancí, čím sa môžu vďaka široko pretrvávajúcim stereotypom a 
predsudkom v spoločnosti disparity skôr prehlbovať ako zmierňovať. 
 

Príklady formálne deklarovaných prístupov v prínose projektu k HP RP, ktoré 
vykazujú nekonzistentnosti, resp. nedostatočné uchopenie princípov RP: 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, DOP - náhodná vzorka 

"V rámci predkladaného projektu sa vytvoria nové pracovné miesta v počte 1 pracovných 
miest pre vekovú skupinu 15-24 a v počte 1 pracovných miest pre vekovú skupinu 55-64, 
ktoré budú obsadzované bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, vierovyznanie, sociálny alebo 
národný pôvod, sexuálnu orientáciu a podľa náročnosti vykonávanej funkcie aj zdravotné 
postihnutie. Rodová rovnosť bude zachovaná aj v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov. 
Spoločnosť predpokladá vytvoriť nové pracovné miesta a zamestnať 3 mužov. Zároveň sa v 
spoločnosti neuplatňujú a ani nebudú uplatňovať žiadne formy diskriminácie. 

 
Komentár: Projekt deklaruje formálne prínos k viacerým hľadiskám, pričom však jasne 
deklaruje aj zámer zamestnať výlučne mužov, z toho dvoch vo vybraných vekových 
kategóriách. Poznámka o odmeňovaní zamestnancov pôsobí rovnako formálne.  
 
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami  
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“Rovnosť príležitostí: KOZ SR považuje za vhodné, aby sa podiel žien na odborových 
aktivitách a politickom a spoločenskom dianí stabilizoval, resp. zvýšil. V súčasnosti je v 
jednotlivých základných organizáciách odborov zastúpenie žien veľmi rozdielne. Obvykle sa 
pohybuje do cca 40 % z počtu členov. Hlavný dôvod tohto stavu je najmä nedostatok 
vhodných pracovných miest (zánik textilného a odevného  priemyslu...) a preferencia 
zabezpečenia fungovania rodiny. V projekte predpokladáme adekvátne zastúpenie žien na 
všetkých aktivitách, t.j. cca 25 % z počtu vyškolených a úspešne vyškolených, ktoré by malo 
predstavovať nárast súčasného stavu. Výraznejší nárast vzhľadom na dôsledky globálnej 
finančnej a hospodárskej krízy by bolo nerealistické predpokladať.” 
 

Komentár: Projekt konštatuje rodové disparity (do 40 % žien v odborových zväzoch), ktoré 
zdôvodňuje rodovo stereotypnými rolami, no napriek tomu navrhuje nižšiu kvótu na zapojenie 
do vzdelávania a rezignuje na úsilie vyrovnávacím opatrením zvýšiť podiel žien, tak, aby ich 
postavenie mohlo byť posilnené.  

 
OP Výskum a vývoj  
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, DOP 
Náhodne vybraný 

Realizácia projektu nevytvára bariéry v zapojení podľa rodovej príslušnosti. Historicky je 
strojársky priemysel dominanciou mužov. Do realizácie projektu sú zapojení hlavne mladí 
výskumníci (do 35 rokov), ktorí budú získavať skúsenosti od starších a skúsenejších 
výskumných pracovníkov. 

 
Komentár: Projekt síce deklaruje formálne nediskriminujúci prístup, avšak zároveň konštatuje 
rodové disparity prameniace z rodovo stereotypnej horizontálnej segregácie na trhu práce. 
Projekt tak formálnym prístupom zachováva status quo a nevyužíva možnosti vyrovnávacích 
opatrení, ktorými by mohli prispieť k posilňovaniu rodovej rovnosti.   
 
OP Vzdelávanie 
Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 
DOP Náhodne vybraný 

Prioritne nebude sledované, či účastníkmi školení budú ženy alebo muži. Väčšina učiteľského 
zboru sú ženy, čo vypláva z charakteru povolania. Na realizácii, resp. výstupoch projektu sa 
podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

 
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

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. 
 

Komentár: Projekty deklarujú formálny nediskriminujúci prístup, avšak zároveň sa konštatujú 
rodové disparity prameniace z rodovo stereotypnej horizontálnej segregácie na trhu práce. 
Naviac projekty v jazyku používajú generické maskulínum, napriek tomu, že v rezorte školstva 
dominujú najmä ženy.  
V prípade druhého projektu ženy ostávajú dokonca úplne zneviditeľnené. Z hľadiska rodu tak 
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projekt formálnym prístupom zachováva status quo a nevyužíva možnosti uplatňovania 
rodového hľadiska prierezovým spôsobom (napr. aj v rámci tvorby vzdelávacích obsahov) ani 
prípadné možnosti vyrovnávacích opatrení. Hľadisko veku je integrované limitovane odkazom 
na starších zamestnancov, čo opäť pôsobí skôr formálne. V prípade hľadísk zdravotného 
postihnutia a sociálneho statusu projekt pôsobí rovnako formálne, nakoľko extrapolácia od 
vzdelávania žiakov na rovnosť príležitostí na trhu práce pôsobí skôr nadnesene a bez 
konkrétnej väzby.  

 
 
Hoci sme uviedli skoršie, že celkovo 40 projektov sa obmedzilo výlučne na formálne 
deklarovaný prístup k HP RP, to neznamená, že ho neaplikovali aj ostatné projekty. 
Mnohé z nich formálny prístup uvádzali rovnako, ale v prípade vybraných hľadísk ho 
doplnili o konkrétnejšie informácie, ako budú podporovať rovnosť príležitostí z 
daného hľadiska, prípadne zahrnuli aspoň limitované informácie o vybraných 
znevýhodneniach alebo zraniteľných skupinách. Nasledujúca tabuľka prináša 
prehľad analýzy toho, ako pristupovali projekty k jednotlivým hľadiskám. Ukázalo sa, 
že najčastejšie projekty v rámci príspevku k HP RP uvádzali referenciu k hľadisku 
pohlavia/rodu. Celkovo ho nejakým spôsobom reflektuje 88 % projektov z 
analyzovanej vzorky (85 z 97 projektov), t.j. iba 12 projektov hľadisko pohlavia 
nespomína vôbec. Na druhej strane, z projektov, ktoré ho reflektujú, viac ako 
polovica toto hľadisko deklaruje iba formálne (46 z 85), prípadne ho opisujú veľmi 
limitovane (19). To znamená, že prínos je málo konkrétny, prípadne, že sa z daného 
hľadiska zdôrazní síce zraniteľná skupina (zvyčajne žien) avšak absentujú 
konkrétnejšie informácie, ako konkrétne plánuje projekt túto skupinu podporiť, resp. 
ako plánuje prispieť k posilňovaniu rodovej rovnosti. 
Často projekty deklarujú aj podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku. K tomuto 
hľadisku sa vyjadrilo 61 projektov (65 % z celkovej vzorky). V 70 % však opäť 
dominuje formálne deklarované hľadisko (45 projektov zo 64). Z hľadiska veku bol 
prínos k HP RP konkrétnejšie popísaný iba v 7 projektoch.  
Viac ako 60 % projektov deklarovalo aj prínos z hľadísk, ktoré by sme mohli súhrnne 
označiť etnickou príslušnosťou, zahŕňajúc aj rasu, farbu pleti či národnosť. Drvivá 
väčšina, 88 % (52 z 58) je však deklarovaná iba formálne, t.j. ako nediskriminujúci 
prístup. 
 
Menej ako polovica projektov (46 %, resp. 45 z 97) sa prihlásila aj k podpore rovnosti 
príležitostí z hľadiska náboženskej príslušnosti, resp. viery, avšak všetky ho 
referovali iba v rámci formálneho prístupu. Podobne to bolo aj v prípade hľadiska 
sexuálnej orientácie, ktoré síce reflektuje 40 % projektov (39 z 97), avšak všetky ho 
uvádzajú iba formálne. Z ostatných hľadísk výlučne formálne deklarovali projekty 
prínos k HP RP z hľadiska sociálneho pôvodu/postavenia, majetku a rodu (18 
projektov) a politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti (7 projektov). 
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15-krát sa formálne objavila aj nešpecifická referencia typu “a iné,” resp. 
podobné173.  
 
Hľadisko zdravotného postihnutia, prípadne niekedy aj zdravotného stavu 
deklarovalo v rámci prínosu k HP RP iba čosi viac ako tretina projektov – presnejšie 
37 %, pričom viac ako polovica z nich (21 z 35, t.j. 58 %) ho uvádza iba v rámci 
formálneho prístupu. Konkrétnejšie podporu v tejto oblasti objasnilo iba 10 projektov 
a ďalšie 3 projekty ho reflektovali limitovane.  
Ostatné hľadiská sa objavili sporadicky: vzdelanostná úroveň figurovala v rámci 
prínosu k HP RP v 7 projektoch, manželský a/alebo rodinný stav v 5 projektoch a 
prevažne išlo o formálny prístup. V 5 projektoch sa uvádzalo aj postavenie na trhu 
práce (status nezamestnanej osoby), pričom 3 z nich ho uviedli v konkrétnom 
kontexte, keďže projekty si kládli za cieľ pomáhať najmä nezamestnaným osobám s 
integráciou na trh práce.  
 
Tabuľka č. 5.3.8 Obsahové zameranie popísaného príspevku k HP RP   

Hľadisko rovnosti príležitostí v 
rámci popísaného príspevku k HP 
RP (zoradené podľa výskytu) 

Počet projektov,*a 
ktoré hľadisko 

reflektujú vs. ktoré 
ho neuvádzajú 

vôbec 

Projekt v rámci opísaného príspevku  k HP RP v 
dané hľadisko… 

deklaruje 
formálne*b 

popisuje 
limitovane*c 

popisuje 
konkrétne*d iné*e 

Hľadisko pohlavia (podpora rodovej 
rovnosti)  85 vs. 12 46 19 17 3*f 

Hľadisko veku (podpora rovnosti príležitostí 
bez ohľadu na vek) 61 vs. 36 45 8 7 1*g 

Hľadisko etnickej príslušnosti (podpora 
rovnosti príležitostí bez ohľadu na farbu 
pleti, rasu, etnický pôvod, národnosť či 
jazyk a pod.) 

58 vs. 39 52 2 4 – 

Hľadisko náboženskej 
príslušnosti/presvedčenia, resp. viery  45 vs. 52 45 – – – 

Hľadisko sexuálnej orientácie  39 vs. 58 39 – – – 
Hľadisko zdravotného postihnutia 
(podpora rodovej rovnosti)  34 vs. 63 21 3 10 – 

Hľadisko sociálneho pôvodu/postavenia, 
majetku a rodu (vo význame kastové 
postavenie, resp. heraldický rod) 

18 vs. 79 18 – – – 

Hľadisko iné (nešpecifické*h) 15 vs. 82 15 – – – 
Hľadisko politického alebo iného 
zmýšľania, odborovej činnosti 7 vs. 90 7 – – – 

Hľadisko vzdelanostnej úrovne 
(dosiahnutého vzdelania) 7 vs. 90 5 2 – – 

Hľadisko manželského a rodinného stavu 5 vs. 92 3 2 – – 
Hľadisko nezamestnanosti (vrát. dlhodobo 
nezamestnaných) 5 vs. 92 1 1 3 – 

Poznámky:  
a) Súčet tvorí iba 97 projektov, nakoľko 1 DOP uvádza v ITMS iba formuláciu „áno“ na mieste prínosu k HP RP. Tento 
projekt teda nebolo možné adekvátne posúdiť, nakoľko ostatná dokumentácia nebola k dispozícii. 

                                                 
173 Napr. formulácie ako „a iné postavenie“, resp. „iné charakteristiky“ a 1 formulácia „kultúrno-spoločenské odlišnosti” 
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b) Formálne deklarovaný prístup zahŕňa formuláciu rovného/rovnakého prístupu všetkých k aktivitám alebo výstupom 
projektu, resp. formálne deklarovanie nediskriminujúceho prístupu 
c) Limitovaný popis príspevku k HP RP ide nad rámec formálneho – nediskriminujúceho prístupu, t.j. formuluje špecifickú 
podporu rovnosti príležitostí k vybranému hľadisku, avšak popis je málo konkrétny či nedostatočne jasný. Uvádzajú sa napr. 
konkrétne ciele HP RP, ku ktorým chce projekt prispieť, ale v rámci príspevku k HP RP nie je objasnené, ako konkrétne k 
týmto cieľom daný projekt prispeje. Prípadne zdôraznili zraniteľnú cieľovú skupinu, ktorá by mala byť zaradená do projektu, 
ale nie je zrejmé, ako konkrétne projekt podporí rovnosť príležitostí tejto podskupiny. 
d) Príspevok k HP RP je popísaný komplexne, resp. konkrétne, t.j. ku konkrétnemu hľadisku znevýhodnenia navrhuje 
konkrétne vyrovnávacie opatrenia alebo podporené aktivity zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu ohrozenú 
znevýhodnením či vylúčením 
e) Kategória Iné zahŕňa neadekvátny popis prínosu HP RP (napr. stereotypné formulácie, popis, ktorý implikuje 
zachovávanie status quo alebo dokonca prehlbovanie nerovností, prípadne absentujúci popis). 
f) Jeden NP (OP ZaSI) nielenže konštatuje rodové disparity, ale naviac navrhuje (nelogicky) prístup, ktorý pravdepodobne 
prispeje skôr k ich prehlbovaniu – presnejšie navrhuje nižší podiel žien – potenciálnych účastníčok aktivít (25 %) ako 
deklaruje v cieľovej populácii (do 40 %). Ostatné dva projekty sa primárne na rod/pohlavie nezameriavajú (skôr na MRK a 
hľadisko zdravotného postihnutia), k otázkam pohlavia/rodu však konštatujú rodové disparity, ktoré ale dopĺňajú o formálny 
prístup, t.j. ich prístup naznačuje zachovávanie status quo a nie podporu rodovej rovnosti. V jednom z nich (DOP, OP V) sa 
konštatuje “Prioritne nebude sledované, či účastníkmi školení budú ženy alebo muži.” Väčšina učiteľského zboru sú ženy, 
čo vyplýva z charakteru povolania. Na realizácii, resp. výstupoch projektu sa podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci 
školy. Projekt sleduje aj líniu rovnosti príležitosti ako predpokladu pri rozvoji ľudského kapitálu tak, aby bola zabezpečená aj 
vertikálna rovnosť príležitostí – teda rovnaké zastúpenie v riadiacich aj vo výkonných funkciách.”  V druhom (NP, OP V) sa 
konštatuje “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).” 
g) Projekt síce vykazoval vzhľadom na celkové zameranie projektu priamu podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku 
(resp. podporu vekovo špecifickej skupiny mladých ľudí) avšak prínos k HP RP túto skutočnosť vôbec nezohľadnil a bol 
formulovaný viac menej všeobecne, resp. formálne deklarovaný so zameraním na pohlavie.  
h) Hľadisko Iné zahŕňa formulácie ako „a iné postavenie“, resp. „iné charakteristiky“ a 1 bližšie nešpecifikovanú formuláciu 
„kultúrno-spoločenské odlišnosti.” 
 
 

Keď zoberieme do úvahy častý výskyt formálneho prístupu, v ktorom sa prijímatelia 
obmedzovali na pasívnu podporu rovnosti príležitostí cez nediskriminujúci prístup a 
zároveň skutočnosť, že sme v časti projektov konštatovali nízky (a niekedy aj 
neúplný) počet získaných bodov za kritérium HP RP, nie je prekvapením zistenie, že 
analýza zároveň ukázala, že nízke hodnotenie viac-menej primerane reflektuje 
uvádzaný prínos projektu k HP RP. Presnejšie, porovnávaním príspevku a bodového 
hodnotenia sme dospeli k zisteniu, že v polovici projektov môžeme hodnotenie 
posúdiť ako adekvátne popísanému príspevku prínosu k HP RP, pričom sme 
zohľadnili najmä skutočnosť, že pri projektoch, ktoré uvádzali najmä formálny prístup, 
nízky (a často aj neúplný) počet bodov tomu viac-menej zodpovedal. Vo viac ako 
tretine (35 %) projektov sme však konštatovali, že bodové hodnotenie nereflektuje 
primerane uvádzaný prínos projektu k HP RP. Zvyčajne to bolo najmä z dôvodov, že 
plný počet bodov pôsobil ako nadhodnotenie prínosu, keď sa projekt obmedzoval iba 
na formálny – nediskriminujúci prístup, bez konkretizácie prínosu k HP RP, alebo 
naopak, ak nízky počet bodov neodzrkadľoval kvalitne popísaný príspevok k HP RP. 
Neadekvátne hodnotenie sa trikrát častejšie vyskytovalo v náhodnej vzorke ako v 
tematickej.  
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Tabuľka č. 5.3.9: Primeranosť hodnotenia príspevku k HP RP vzhľadom na  
zameranie popísaného príspevku k HP RP   

Primeranosť hodnotenia prínosu k HP RP k 
deklarovanému príspevku k HP RP 

Počet 
projektov % 

Podľa typu vzorky   
Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

bodové hodnotenie primerane reflektuje 
uvádzaný prínos projektu k  HP RP 51 52 % 29 22 

bodové hodnotenie nereflektuje primerane 
uvádzaný prínos projektu k  HP RP 

34 35 % 26 8 

nie je možné adekvátne posúdiť* 13 13 % 9 4 

Spolu 90 100 
% 64 34 

 
* Poznámka: V týchto prípadoch buď absentuje príloha s bodovým hodnotením, alebo nie je jasné, za ktorú HP boli udelené 
body v prípade spoločného kritéria a viacerých deklarovaných HP, či iné nezrovnalosti v hodnotení, ako aj prípad, kedy pri 
projekte, kde sa popis príspevku k HP RP obmedzil na “áno”, pridelené body tak nebolo možné porovnať s kvalitou príspevku. 
 

5.3.3 Ciele HP RP  
 
Celkovo sa ku konkrétnym cieľom HP RP prihlásilo iba 18 projektov z 97. Väčšina 
týchto projektov (15) bola z programu OP ZaSI. Tri takéto projekty pochádzali z OP 
V174. V OP VaV takúto afinitu neuvádzal ani jeden projekt.   
Tretina z týchto projektov (6 z 18) uviedla afinitu k jednému konkrétnemu cieľu HP 
RP, ostatné sa prihlásili k viacerým cieľom, pričom často to boli vzájomne prepojené 
ciele jedného z hlavných 5 okruhov, resp. podskupín cieľov175.  
Najčastejšie – 5 prípadov – sa k projekty prihlásili k cieľu 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).”  
 
Tabuľka č. 5.3.10: Deklarovaný príspevok ku konkrétnym cieľom HP RP v rámci 
príspevku k HP RP  
Ciele HP RP, ku ktorým sa projekty explicitne prihlásili  Počet 

projektov 
Cieľ 1.1 a) Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu 2 
Cieľ 1.1 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi 
ženami a mužmi 2 

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) 

5 

Cieľ 1.2 b) Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi 2 
Cieľ 1.3 a)  Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi,  2 

                                                 
174 Projekty z OP V sa prihlásili k cieľom 3.1 a až c, k cieľom 2.3 a+b a k cieľu 4 
175 Napr. projekt sa hlásil súčasne k cieľom 3.1a, 3.1b a 3.1c. 
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Cieľ 1.3 b) Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia 
žien (rodová desegregácia) 2 

Cieľ 1.3 c) Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich v podnikateľských 
subjektoch 2 

Cieľ 1.4 Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku), 0 
Cieľ 1.5 a) Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien 1 
Cieľ 1.5 b) Zvýšenie počtu služieb pre obete domáceho násilia 3 
Cieľ 2.1 Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím  2 
Cieľ 2.2 a) Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov 1 

Cieľ 2.2 b) Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám 1 
Ciele 2.3 a) Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska 
ich integrácie medzi zdravú populácie (prieskum v rámci externého hodnotenia)  3 

Ciele 2.3 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania  (prieskum v rámci 
externého hodnotenia)  2 

Cieľ 3.1 a) Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania 
kvalifikácie) 2 

Cieľ 3.1 b) Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek 2 
Cieľ 3.1 c) Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní 2 
Cieľ 3.2 a) Zníženie miery nezamestnanosti absolventov a absolventiek škôl vo veku 15-
24 rokov 2 

Cieľ 3.2 b) Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ 2 
Cieľ 4 Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k týmto skupinám  3 
Cieľ 5 a) Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu  2 
Cieľ 5 b) Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním 2 

 
Analýza ukázala, že všetky ciele až na jeden sa objavili aspoň 1 krát, vo väčšine 
prípadov dokonca 2 krát. Cieľ, ku ktorému sa neprihlásil ani jeden z 18 projektov 
uvádzajúcich HP RP ciele explicitne, bol Cieľ 1.4 “Zníženie miery rizika chudoby žien 
(najmä v dôchodkovom veku)”. 
 

5.3.4 Cieľové skupiny   
 
V ďalšom kroku sme sa pozreli na cieľové skupiny, ktoré projekty zapojili do 
realizovaných aktivít, resp. ktorým mali byť výstupy projektu prospešné.176 Analýza 
ukázala, že 42 projektov (43 %) bolo primárne zameraných na cieľové skupiny úzko 
prepojené so samotným žiadateľským subjektom, t.j. išlo buď o vlastných 
zamestnancov a zamestnankyne, študentov a študentky, resp. doktorandov alebo 
doktorandky, či podobne. Vo väčšine z nich (36 zo 42) neboli bližšie špecifikované 
znevýhodnené skupiny osôb v rámci takto vymedzenej cieľovej skupiny. Spolu s 
ďalšími 3 projektmi zameranými najmä na bežnú populáciu, tak možno konštatovať, 
že 40 % projektov (39 z 98) bolo nastavených bez toho, aby boli konkrétne 
znevýhodnené skupiny osobitne zdôraznené alebo zohľadnené pri plánovaní 
intervencie. Toto zistenie dokresľuje zistenie o častom výskyte formálneho prístupu, 
                                                 
176 Širší koncept cieľovej skupiny (teda aj skupiny, ktorým by mohli byť prospešné výstupy projektu sme zohľadnili najmä 
z dôvodu, že vo vzorke boli aj projekty, kde sa investovalo do infraštruktúry, prípadne kvality služieb. 
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kedy sa síce deklaruje nediskriminácia, resp. rovný prístup všetkých ku aktivitám 
projektu, ale ako je zrejmé, značná časť projektov prezentuje cieľovú skupinu viac 
menej homogénne a absentuje reflexia možných znevýhodnených podskupín, pre 
ktorých formálny prístup nemusí byť dostatočný, aby mohli adekvátne benefitovať z 
výstupov projektu.  
Projekty, ktorých cieľové skupiny zahŕňajú najmä alebo prevažne aspoň jednu alebo 
aj viacero znevýhodnených skupín osôb predstavovali iba 43 % podiel na vzorke (42 
projektov). Ak k nim pripočítame ešte 10 projektov, ktoré v rámci cieľovej skupiny 
kombinovali rôznorodé skupiny, vrátane bežnej aj znevýhodnenej populácie, zistíme, 
že z celkovej vzorky čosi viac ako polovica – 53 % (52 projektov) deklarovala prínos 
k HP RP, ktorý zohľadnil aspoň jednu, niekedy aj viaceré znevýhodnené skupiny 
osôb v rámci predkladaných projektov, vďaka čomu je ich potenciálny prínos k HP 
RP o čosi viac reálnejší ako len v prípade projektov, ktoré formálne deklarujú rovný 
prístup, ale zameriavajú sa primárne na bežnú, či bližšie nediferencovanú populáciu.  
 
Tabuľka č. 5.3.11: Typy cieľových skupín s ohľadom na prínos k HP RP podľa 
operačných programov  
Cieľové skupiny vo vzťahu k podpore HP RP  Spolu 

Podľa operačných programov 
OP ZaSI OP V OP VaV 

Cieľové skupiny zahŕňajú najmä bežnú populáciu bez 
špecifikácie znevýhodnených skupín 3 2  1 
Cieľové skupiny sú naviazané na prijímateľskú 
organizáciu (zamestnanci/študenti/doktorandi), z toho  42 25 7 10 

• dopad na znevýhodnené skupiny nie je bližšie 
špecifikovaný 36 20 6 10 

• dotknuté znevýhodnené osoby sú v rámci cieľovej 
skupiny bližšie špecifikované   3 3  

 • znevýhodnené skupiny sú uvádzané ako 
nepriamo zasiahnuté (napr. službami, ktoré 
prijímateľská organizácia zlepšuje)  3 2 1 

 Cieľové skupiny kombinujú rôznorodé skupiny, vrátane 
bežnej aj znevýhodnenej populácie 10 5 5 

 Cieľové skupiny zahŕňajú najmä alebo prevažne  
znevýhodnenú skupinu, resp. viaceré 
znevýhodnené skupiny 42 40 2 

 Nie je zrejmé z dostupnej dokumentácie v ITMS 1 1  
 Spolu 98 73 14 11 

 
Hoci je v tematickej vzorke výraznejšie zastúpenie projektov, ktoré v rámci cieľovej 
skupiny kombinovali buď primárne znevýhodnené skupiny (18), alebo prípadne 
rôznorodé skupiny, vrátane bežnej aj znevýhodnenej populácie (5), v % vyjadrení 
zistíme, že tieto projekty tvoria iba dve tretiny (66 %) tematickej vzorky. V rámci 
tematickej vzorky sme však predpokladali vyšší potenciál reálne prispieť k HP RP, t.j. 
očakávali by sme, že aj cieľové skupiny budú v drvivej väčšine, ak nie v celej 
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tematickej vzorke dostatočne objasnené aj s ohľadom na možné znevýhodnené 
skupiny, ktoré by mohli benefitovať z realizovaného projektu.  
 
Tabuľka č. 5.3.12: Typy cieľových skupín s ohľadom na prínos k HP RP podľa 
typu vzorky 

Cieľové skupiny s ohľadom na prínos k HP RP Počet 
projektov 

Podľa typu vzorky 
Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

Cieľová skupina zahŕňa najmä bežnú populáciu bez 
špecifikácie znevýhodnených skupín 3 2 1 

Cieľové skupiny sú naviazané na prijímateľskú 
organizáciu (zamestnanci/študenti/doktorandi), z toho  42 32 10 

• dopad na znevýhodnené skupiny nie je bližšie 
špecifikovaný 

36 30 6 

• dotknuté znevýhodnené osoby sú v rámci cieľovej 
skupiny bližšie špecifikované   

3 1 2 

• znevýhodnené skupiny sú uvádzané ako nepriamo 
zasiahnuté (napr. službami, ktoré prijímateľská 
organizácia zlepšuje)  

3 1 2 

Cieľové skupiny kombinujú rôznorodé skupiny, vrátane 
bežnej aj znevýhodnenej populácie 

10 5 5 

Cieľové skupiny zahŕňajú najmä alebo prevažne  
znevýhodnenú skupinu, resp. viaceré znevýhodnené 
skupiny 

42 24 18 

Nie je zrejmé, chýba dokumentácia z ITMS 1 1  
Spolu 98 64 34 

 

5.3.5 Merateľné ukazovatele  
 
Po cieľových skupinách sme sa pozreli aj na merateľné ukazovatele pre HP RP, 
nakoľko v zmysle SKI HP RP každý zazmluvnený projekt s príspevkom k HP RP bolo 
povinný sledovať aspoň 1 MU k HP RP. V prípade 9 projektov sme bohužiaľ museli 
konštatovať, že podľa dostupných údajov sa ukázalo, že táto podmienka nebola 
splnená, nakoľko žiadne MU k HP RP neboli v ITMS uvedené. To predstavuje 9 % 
projektov z našej vzorky, čo možno považovať za znepokojivé zistenie, nakoľko tieto 
projekty v zmysle platného SKI HP RP nemali byť evidované ako prispievajúce k HP 
RP, ak neumožňovali monitorovanie ani jedného MU k HP RP. V prípade ďalších 6 
projektov sme museli konštatovať, že uvádzaný MU k HPRP nemožno považovať za 
dostatočný, nakoľko sa obmedzoval iba na sledovanie počtu novovytvorených 
pracovných miest bez bližšieho určenia znevýhodnených skupín, ktorým mohol byť 
projekt v tomto ohľade nápomocný.  
 
Podmienku sledovať minimálne 1 MU splnilo celkovo 85 % vzorky (83 projektov) 
pričom 23 projektov sa obmedzilo iba na sledovanie tohto minima – t.j. uvádzali iba 1 
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MU k HP RP (viď ďalej). Ostatných 60 projektov sledovalo najmenej 2 a najviac 7 MU 
k HP RP. Zaujímavým zistením je, že zo 6 projektov ktoré sledovali celkovo až MU k 
HP RP, až 5 pochádza z OP VaV.  
 
Tabuľka č. 5.3.13  Merateľné ukazovatele pre HP RP podľa operačných 
programov 
Počet zazmluvnených MU k HP RP  Spolu 

Podľa operačných programov 
OP ZaSI OP V OP VaV 

1 MU k HP RP   23 10 10 3 
2 MU k HP RP   30 25 4 1 
3 MU k HP RP   10 9 

 
1 

4 MU k HP RP   11 10 
 

1 
5 MU k HP RP   1 1 

  6 MU k HP RP   6 1 
 

5 
7 MU k HP RP*a 2 2 

  Uvádzané MU k HP RP nie sú dostatočné pre meranie 
prínosu k HP RP*b 6 6 

  Žiadne MU pre HP RP neboli v ITMS uvedené 9 9 
  Spolu 98 73 14 11 

 
Tabuľka č. 5.3.14  Merateľné ukazovatele pre HP RP podľa typu projektu a 
vzorky 

Počet zazmluvnených MU k HP RP  
Spolu 

Podľa typu projektov Podľa vzorky 
Dopytovo 

orientovaný projekt 
Národný 
projekt 

Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka  

1 MU k HP RP   23 21 2 16 7 
2 MU k HP RP   30 25 5 20 10 
3 MU k HP RP   10 8 2 7 3 
4 MU k HP RP   11 7 4 8 3 
5 MU k HP RP   1  1  1 
6 MU k HP RP   6 5 1 5 1 
7 MU k HP RP*a   2  2  2 
Uvádzané MU k HP RP nie sú dostatočné 
pre meranie prínosu HP RP*b 6 6  4 2 
Žiadne MU pre HP RP neboli v ITMS 
uvedené 9 9  4 5 

Spolu 98 81 17 64 34 
* Poznámky:  
a) V tomto prípade išlo o 2 NP, u ktorých sme bohužiaľ v systéme ITMS nemohli stiahnuť príslušné prílohy MU 
k HP RP. V Monitorovacích správach sa uvádza, že “Tabuľka č.6 a Tabuľka č. 8 je prikladaná vo forme prílohy z 
dôvodu nesprávneho natypovania zazmluvnených merateľných ukazovateľov v ITMS systéme.” Hoci príloha nie 
je k dispozícii, formulár dobrej praxe ukázal, že boli sledované nasledovné ukazovatele:  

    Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu/muži/ženy 
    Počet novovytvorených pracovných miest – spolu/muži/ženy 
    Počet úspešne umiestnených UoZ – muži/ženy 
    Počet občanov so ZP zapojených do projektu 

b) Ako jediný MU k HP RP sa uvádza „počet novovytvorených pracovných miest“ 
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Ako už bolo spomenuté, podmienka pre zazmluvnenie projektu s prínosom k HP RP 
vyžadovala iba 1 MU k HP RP ako minimálny štandard. Analýza však v prípade 
projektov, ktoré tak urobili, poukázala na ďalšie možné metodologické pochybenie, 
ktoré SORO/RO prehliadli, ak projekty s takto nastaveným MU k HP RP umožnili 
zazmluvniť. Presnejšie, analýza ukázala, že z 23 projektov, ktoré sa obmedzili na 
sledovanie iba jedného MU k HP RP viac ako polovica z nich (12 z 23) si vybrala MU 
diferencovaný podľa pohlavia. Vďaka tomu, že si vybrali iba 1 MU, týchto 12 
projektov sledovalo príslušný ukazovateľ asymetricky, čiže iba jedna skupina osôb 
podľa pohlavia bola zohľadnená pri monitorovaní a druhá zostala nemonitorovaná. 
Asymetrické sledovanie iba mužov alebo iba žien v projektoch so zmiešanými 
cieľovými skupinami však predstavuje metodologický nedostatok, nakoľko pri 
sumarizovaní údajov za všetky projekty na úrovni OP dochádza k nepresnostiam a 
zneviditeľneniu istého podielu žien a mužov v celkovom vyčíslení zapojených osôb v 
danej kategórii. Z týchto 12 projektov 7 sledovalo iba podskupinu mužov v danej 
kategórii a 5 sledovalo iba podskupinu žien, pričom iba pri troch z nich sa potvrdilo, 
že ich cieľová skupina bola homogénna, v ostatných boli cieľové skupiny 
zmiešané177. Ostatné z 23 projektov, ktoré mali zazmluvnené iba 1 MU, sledovali 
buď MU z hľadiska veku, zdravotného postihnutia, resp. zameraný na vzdelávanie v 
oblasti RP.178  
 
Celkovo dominovali projekty, ktoré uvádzali MU k HP RP diferencované podľa 
pohlavia. Takýchto projektov bolo 66, pričom väčšina z nich (53) sledovali z hľadiska 
pohlavia symetricky vždy obe, t.j. komplementárne verzie príslušného MU k HP RP. 
V celej vzorke sa asymetrické sledovanie ukazovateľa HP RP diferencovaného podľa 
pohlavia objavilo v 15 projektoch, pričom v 7 daný MU sledoval iba mužov a išlo o 
projekty, ktoré iné MU k HP RP ani nesledovali, ako sme uviedli vyššie. V prípade 8 
projektov sa monitorovali iba počty zapojených žien, pričom 5 z nich ďalšie iné MU k 
HP RP nesledovali, ako bolo uvedené vyššie.   
 
MU k HP RP zamerané na hľadisko zdravotného postihnutia sledovalo iba 8 
projektov z našej vzorky. Toto zistenie nekorešponduje s skoršie uvádzaným 
zistením, že najmenej 21 projektov deklarovalo formálnu podporu RP z tohto 
hľadiska a ďalších 13 projektov v rámci prínosu k HP RP konkrétnejšími (10) resp. 
                                                 
177 Pri 5 projektoch, ktoré asymetricky sledovali iba počty žien, sme zistili bližšou analýzou, že v 3 projektoch v rámci formulára 
účastníkov uvádzajú iba ženy, a teda cieľová skupina z hľadiska pohlavia bola homogénna. Pre druhé dva projekty to však 
neplatilo a vzhľadom na svoje zameranie (a v jednom prípade to ukázal aj formulár účastníkov) mali cieľovú skupinu, ktorá bola 
s ohľadom na pohlavie zmiešaná. Pri projektoch, kde bol zazmluvnený iba 1 MU k HP RP asymetricky zameraný na mužov sa 
rovnako ukázalo, že aj vzhľadom na zameranie projektov muži nemohli byť výlučnou cieľovou skupinou týchto projektov, 
nakoľko išlo prevažne o projekty zamerané na podporu marginalizovaných komunít formou terénnej sociálnej práce. Je zrejmé, 
že v prípade týchto 7 projektov ostali na úrovni OP a NSRR zneviditeľnené viaceré ženy zapojené do cieľových skupín.  
178 4 projekty sledovali MU Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy a 1 projekt sledoval Počet 
výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja – ženy. 7 projektov sledovalo 
MU Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži. 
2 projekty sledovali MU Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 a 1 projekt sledoval  
MU Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64. 
6 projektov sledovalo MU Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí. 2 projekty sledovali 
MU Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu. 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

191 
 

limitovanými informáciami deklarovali (3) ako ich projekt prispeje k rovnosti 
príležitosti s ohľadom na zdravotné postihnutie, resp. zdravotný stav.  
 
Rovnaký počet, t.j. 8 projektov sledoval MU k HP RP kombinujúce členenie podľa 
veku a pohlavia súčasne. Ďalších 5 projektov sledovalo MU k HP RP špecifikované 
s ohľadom na vekové kategórie 55-64 rokov a/alebo 15-24 rokov. Spolu tak vekové 
hľadisko v rámci MU k HP RP zohľadnilo iba 13 projektov. Podobne ako v prípade 
zdravotného postihnutia, aj v prípade veku podporu RP z tohto hľadiska deklarovalo 
omnoho viac projektov: 45 tak urobilo aspoň formálne a ďalších 15 projektov 
uvádzalo konkrétnejšie formy podpory tohto hľadiska (8) alebo aspoň limitované 
informácie o jeho podpore (7).179 
 
Celkovo 7 projektov sledovalo MU k HPRP zameraný na rovnosť príležitostí 
všeobecne, išlo o ukazovateľ Počet podporených programov vzdelávania s 
príspevkom k rovnosti príležitostí, resp. v 1 prípade o MU Počet vytvorených 
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu.  
   
Tabuľka č. 5.3.15: Zameranie merateľných ukazovateľov pre HP RP podľa typu 
projektu a vzorky 

Zameranie merateľných ukazovateľov k HP RP  Počet 
projektov % 

Podľa typu vzorky  
Náhodná 
vzorka 

Tematická 
vzorka 

MU k HP RP v členení podľa pohlavia, z toho  66 67 % 46 20 
• symetrické (komplementárny MU, ktorý zahŕňa aj 

mužov aj ženy) 
53 54 % 36 17 

• asymetrické (MU, ktorý zahŕňa iba mužov) 7 7 % 5 2 
• asymetrické (MU, ktorý zahŕňa iba ženy) 8 8 % 7 1 

MU k HP RP zamerané na hľadisko zdravotného 
postihnutia 8 8 % 7 1 

MU k HP RP kombinujúce členenie podľa veku a 
pohlavia súčasne 8 8 % 8 - 

MU k HP RP zamerané na RP bez špecifikácie 
hľadiska 7 7 % 5 2 

MU k HP RP v členení podľa veku 5 5 % 2 3 
MU k HP RP zamerané na MRK 2 2 % - 2 
MU k HP RP zamerané na rodovú rovnosť* 1 1 % 1 - 

 
* Poznámka: Išlo o MU Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť   
 
  

                                                 
179 Naviac, medzi projektmi, ktoré vekovo špecifické MU k HP RP sledovali, sme identifikovali najmenej 4 projekty, ktoré vekové 
hľadisko v rámci prínosu k HP RP nedeklarovali, dokonca ani v podobe formálneho prístupu. V prípade projektov, ktoré 
sledovali MU z hľadiska ZP, sme tiež identifikovali 1 projekt, ktorý prínos k tomuto hľadisku v rámci príspevku k HP RP 
explicitne neuvádzal, dokonca ani v rámci formálneho prístupu.  
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5.3.6 Monitorovanie výsledkov s ohľadom na HP RP  

 
Po dizajne projektu, teda toho, ako bol nastavený v plánovacom štádiu, sme sa 
pozreli aj na informácie, ktoré žiadateľské subjekty poskytovali pri a po realizácii 
projektu, t.j. informácie, ktoré mali reflektovať reálne napĺňanie HP RP. Bližšie sme 
sa pozreli na obsah monitorovacích správ, t.j. do akej miery informujú o prínose k HP 
RP, ktorý dosiahli pri realizácii projektu. Zohľadnili sme ako priebežné, tak aj 
záverečné a následné monitorovacie správy (ďalej iba MS).  
Tu je nutné dodať, že žiaden formát MS, ani priebežnej, záverečnej či následnej, k 
poskytovaniu kvalitatívnych informácii o HP RP nenavádza explicitne s výnimkou 
kolóniek pre MU k HP, v rámci ktorých žiadateľský subjekt uvádza dosiahnuté 
hodnoty pre zazmluvnené MU k HP RP.  Uvádzanie dát o plnení MU k HP RP teda 
možno považovať za minimálny štandard, ktorý by mali napĺňať všetky projekty 
zaregistrované v ITMS ako prispievajúce k HP RP. Tento minimálny štandard 
naplnilo celkovo 84 projektov, pričom 54 z nich nad rámec tohto štandardu nešla. 
Inak povedané, 55 % celkovej vzorky uvádzalo iba dáta o napĺňaní povinných (t.j. 
zazmluvnených) MU k HP RP a ďalšie informácie, ani okrajovo potenciálne sa 
vzťahujúce k HP RP sme v nich neidentifikovali.  
Nad rámec minimálneho štandardu išla celkovo menej ako tretina projektov (29 
projektov). Z nich sme komplexnejšie informácie, ako kvantitatívneho, tak aj 
kvalitatívneho charakteru (vrátane údajov k povinne zazmluveným MU k HP RP) 
identifikovali iba v 11 projektoch. V ďalších 18 projektoch sme našli limitované 
informácie dopĺňajúce dáta k MU k HPRP.  
 
Zistenie o nedostatkoch ohľadom MU k HP RP sa premietlo aj do výsledkov analýzy 
MS. Ako sme uviedli skoršie, t.j. že až 9 projektov nemalo zazmluvnené MU k HP RP 
vôbec a ďalších 6 projektov sledovalo MU k HP RP, ktorý nemožno považovať za 
relevantný pre HP RP (počet novovytvorených pracovných miest). V konečnom 
dôsledku tak 14 projektov neuvádzalo v MS žiadne relevantné informácie k HP RP 
vrátane 6 projektov, ktoré síce v pôvodne v dokumentácii uvádzalo k HP RP 1 MU, 
avšak ten nebol pre HP RP relevantný, a tak sa v rámci MS v položke MU k HP 
nemonitoroval.  
 
Tabuľka č. 5.3.16 Informácie v monitorovacích správach vo vzťahu k HP RP 
Obsahové zameranie monitorovacích 
správ s ohľadom na informácie o 
príspevku k HP RP  

Spolu 
Podľa typu vzorky Podľa OP 

Náhodná 
vzorka  

Tematická 
vzorka 

OP 
ZaSI 

OP  
V 

OP 
VaV 

MS neobsahujú ani minimálny štandard 
(MU k HP RP neboli zazmluvnené HP RP), 
z toho  14 8 6 14   
• MS nemali zazmluvnené žiadne MU k HP 

RP 8 4 4 8   
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• MS pôvodne uvádzali ako HP RP MU, 
ktorý nebol pre HP RP relevantný a v MS 
nebol pod HP RP sledovaný 6 4 2 6   

MS obsahujú iba minimálny štandard – 
čísla o plnení zazmluvnených MU k HP RP  54 39 15 33 10 11 
MS obsahujú limitované informácie, z toho  19 11 8 18 1 - 
• MS obsahuje iba limitované kvalitatívne 

informácie (MU k HP RP neboli 
zazmluvnené) 1  1 1   

• MS obsahuje čísla o plnení MU k HP RP  
a kvalitatívne informácie okrajovo sa 
vzťahujúce k HP RP 18 11 7 17 1  

MS obsahujú komplexné informácie – 
kvalitatívne aj kvantitatívne informácie 
(vrátane plnenia MU) vo vzťahu k HP RP 11 5 6 8 3  

Spolu 98 63 35 73 14 11 
 
Tieto zistenia implikujú, že ak nie sú žiadateľské subjekty štruktúrou MS explicitne 
navádzané uvádzať aj komplexnejšie informácie ohľadom prínosu ich projektu k HP 
RP počas realizácie (tak ako boli povinné to uviesť v rámci predkladania 
projektového zámeru), väčšina z nich má tendenciu si splniť formálnu povinnosť a 
okrem údajov k MU ďalšie informácie neprezentujú. To môže posilňovať formálny 
prístup k napĺňaniu príspevku k HPRP, ktorý naznačovali viaceré predchádzajúce 
zistenia. Je na zamyslenie, či by nebolo vhodné, aby aspoň záverečné, prípadne 
následné monitorovacie správy explicitne vyzývali žiadateľský subjekt vyjadriť sa v 
rámci opisu dosiahnutých výsledkov aj k tomu, ako projekt prispel k napĺňaniu 
horizontálnych princípov, ku ktorým sa projekt prihlásil.  
 

5.3.7 Dokumentácia projektov dostupná v ITMS  
 
Na záver ponúkame sumarizáciu analýzy dostupnosti dokumentácie v systéme ITMS 
k realizovaným projektom s príspevkom k HP RP vybraných do analyzovanej vzorky.  
 
Ako naznačuje nasledujúca tabuľka, v tomto ohľade sme identifikovali viaceré 
nedostatky, ktoré môžu byť spôsobené buď technickými problémami v systéme 
ITMS, ktoré nám prílohy neumožnilo stiahnuť, hoci mohli byť zo strany SORO/RO  
zabezpečené, alebo došlo k výpadkom na strane SORO/RO, resp. žiadateľov, ktoré 
do systému príslušné prílohy nezabezpečili. Čo bolo príčinou týchto nedostatkov 
nebolo v našich možnostiach skúmať, nakoľko to a) nebolo technicky cez systém 
ITMS možné a b) nebolo to predmetom zadávacích podmienok. Pre úplnosť však 
pripájame aspoň zistenia, o tom, v akom rozsahu boli evaluačnému tímu príslušné 
dokumenty nedostupné.  
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V prvom rade pre väčšinu projektov (94 %) sme nemali možnosť zo systému ITMS 
získať formou prílohy tzv. Formulár žiadosti o NFP. Podobne sme nemali k dispozícii 
v mnohých prípadoch ani prílohu Podrobný opis projektu, presnejšie pre 4 z 5 
projektov (81 %) sme s touto prílohou nemohli pri analýze počítať. Naviac, vo 
väčšine prípadov, kde sme túto prílohu mali k dispozícii, nám pomohla iba 
skutočnosť, že išlo o národné projekty, a túto prílohu sme si dohľadali mimo systému 
ITMS, presnejšie na webstránke realizujúceho subjektu (napr. na webe Ústredia 
práce a rodiny). Napriek tomu, že ide o základné dokumenty predkladané pri 
schvaľovaní projektov, ktoré nám chýbali, sme pristúpili k analýze projektov, využívali 
sme pri nej najmä informácie priamo zapracované do jednotlivých kolóniek systému 
ITMS. Na posúdenie zamerania projektu vrátate deklarovaného prínosu k HP RP to 
postačovalo. 
 
Dokument Formulár účastníkov projektu, ktorý bol povinný pre projekty z OP V a OP 
ZaSI absentoval v 20 % prípadov, pričom vždy bol dostupný iba formulár za 1 rok.  
Monitorovacie správy, ktoré je povinný predkladať každý žiadateľský subjekt v 
určených intervaloch v mnohých prípadoch absentovali. Chýbalo napr. 10 % 
záverečných monitorovacích správ, napriek tomu, že podľa ITMS išlo o projekty, 
ktorých záverečná monitorovacia správa v čase zberu údajov mala byť k dispozícií 
vzhľadom na termín ukončenia projektu uvádzaný v ITMS. Následných 
monitorovacích správ chýbala dokonca necelá štvrtina. Priebežné monitorovacie 
správy chýbali pri 12 % projektov. Hoci to znamená, že tieto správy v systéme ITMS 
malo až 88 % projektov, pre 2/3 z nich sme mali pre analýzu k dispozícii iba neúplný 
set priebežných monitorovacích správ.   
 
Tabuľka č. 5.3.17 Dostupnosť dokumentácie v systéme ITMS podľa OP  
Dostupnosť dokumentácie v systéme 
ITMS (pre potreby analýzy prínosu k HP 
RP) 

Celkový počet  
a % z 

relevantného 
počtu projektov 

Podľa operačného programu 
OP ZaSI 

% z OP (100 
% = 73) 

OP V 
% z OP (100 

% = 14) 

OP VaV 
% z OP (100 

% = 11) 
Formulár žiadosti o NFP*a 6 z 98  / 6 % 6 / 8 % - - 
Podrobný popis projektu*b 19 z 98  / 19 % 19 / 26 % - - 

Formulár účastníkov projektu*c 70 z 87 / 80 % 59  / 81 % 11 / 79 % N/A 

Priebežné monitorovacie správy, z toho 86 z 98  / 88 % 61 / 84 % 14 / 100 % 11 / 100 % 
• k dispozícii bol neúplný set priebežných 

monitorovacích správ 
55 z 86  / 64 % 38 / 52 % 7 / 50 % 10 / 91 % 

Záverečné monitorovacie správy*d 84 z 93 / 90 % 66 / 90 %  9 / 64 % 9 / 82 % 
Monitorovacie správy následné (tzv. 
dopadové správy)*e 

64 z 84 / 76 % 57 / 78 % 2 / 14 % 5 / 45 % 
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Tabuľka č. 5.3.18  Dostupnosť dokumentácie v systéme ITMS podľa typu 
projektu  
Dostupnosť dokumentácie v systéme 
ITMS (pre potreby vyhodnotenia 
príspevku k HP RP) 

Celkový počet  
a % z relevantného 

počtu projektov 

Podľa typu projektu 

DOP*f 
počet a % z DOP 

NP*g 
počet a % z NP 

Formulár žiadosti o NFP*a 6 z 98  / (6 %) - 6  / 35 % 
Podrobný popis projektu*b 19 z 98  / (19 %) 6  / 7 % 13  / 76 % 
Formulár účastníkov projektu*c 70 z 87 / (80 %) 57  / 70 % 13  / 76 % 
Priebežné monitorovacie správy, z toho 86 z 98  / (88 %) 69  / 85 % 17  / 100 % 
• k dispozícii bol neúplný set priebežných 

monitorovacích správ 
55 z 86  / (64 %) 45  / 56 % 10  / 59 % 

Záverečné monitorovacie správy*d 84 z 93 / (90 %) 70  / 86 % 14  / 82 % 
Monitorovacie správy následné (tzv. 
dopadové správy)*e 

64 z 84 / (76 %) 56  / 57 % 8  / 47 %  

Spolu 98 81  / 100 % 17 / 100 %  
* Poznámky:  
a) Nedostupný formulár žiadosti o NFP do istej miery nahrádzali údaje nahraté priamo v jednotlivých položkách ITMS. 
b) Údaje v ITMS iba čiastočne kompenzovali nedostupné údaje z Podrobného popisu projektu. V číslach sme zohľadnili aj 
dokumentáciu dostupnú na webe (t.j. hoci nebol k dispozícii v ITMS, v prípade niektorých NP bolo možné ho v niektorých 
prípadoch dohľadať na internete, napr. na stránke ÚPSVaR a pod.) 
c) Formulár účastníkov projektu je relevantný iba pre projekty financované z ESF (OP V a OP ZaSI). Relevantný počet 
projektov je preto iba 87.  
d) Celkovo 5 projektov bolo v realizácii v čase zberu dát, a preto záverečná správa nemohla byť k dispozícii. Relevantný počet 
projektov je preto iba 93.  
e) Celkovo 5 projektov bolo v realizácii v čase zberu dát, a ďalších 9 bolo ukončených v období menej ako rok pred zberom dát, 
preto následná správa nemohla byť k dispozícii. Relevantný počet projektov je preto iba 84.  
f) Dopytovo orientované projekty. 100 % v tomto prípade predstavuje 81 projektov typu DOP. 
g) Národné projekty. 100 % v tomto prípade predstavuje 17 projektov typu NP 
 
 

5.4 Sumarizácia zistení z hodnotenia výsledkov implementácie cieľov HP 
RP na úrovni Národného strategického rámca a na úrovni operačných 
programov a odporúčania na zmenu systému do budúcnosti. 

 

Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni Národného 
strategického rámca.  
 
ZISTENIE Č. 1) Na základe kontextových merateľných ukazovateľov možno 
konštatovať, že čo sa týka jednotlivých cieľov HP RP, bol v programovom 
období 2007 – 2013 zachovaný status quo, rodové rozdiely pretrvávajú v 
neprospech žien a výraznejšie sa nezmenili. Konkrétne išlo o tieto zistenia:  
• Zvýšenie zamestnanosti, žien, zvýšenie nezamestnanosti žien a pretrvávajúce 

rodové rozdiely na trhu práce.  
• Pretrvávajúce rozdiely v participácii osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce 

v neprospech žien, minimálne zníženie rodového rozdielu. 
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• Počet detí prevyšuje ponuku zariadení starostlivosti o deti, opatrovanie v súkromí 
o odkázaných členov rodiny je stále výrazne na pleciach žien. 

• Rodový mzdový rozdiel medzi ženami a mužmi sa mierne znížil, ale chýbajú 
mechanizmy jeho zabezpečenia. 

• Rodová desegregácia v sektoroch a na pracovných miestach, v ktorých 
prevládajú muži, resp. ženy sa zmenila minimálne.  

• Rodový rozdiel v podiele výskumníkov a výskumníčok sa mierne znížil.  
• V programovom období došlo len k 3 % zvýšeniu zastúpenia žien na SZČO, 

v podnikaní a na riadiacich pozíciách.   
• Znížili sa rodové rozdiely žien v riziku chudoby a sociálnej exklúzie, stále je však 

riziko vyššie v prípade žien nad 65 rokov v dôchodkovom veku.  
• K zníženiu počtu obetí násilia páchaného na ženách podľa reprezentatívnych 

výskumov nedošlo. 
• Miera zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb sa zvýšila, miera 

nezamestnanosti znížila, ale stále je veľký počet zdravotne postihnutých osôb 
ostáva mimo trhu práce. 

• Podpora dostupnosti verejnej infraštruktúry a informačnej infraštruktúry pre osoby  
so zdravotným postihnutím je skôr okrajovou vecou. 

• Zvýšil sa počet integrovaných žiakov so zdravotným postihnutím do formálneho 
vzdelávania.  

• Trend rastu zamestnanosti vekovej skupiny starších ľudí bol naplnený aj vďaka 
neskoršiemu odchodu do dôchodku, ale zároveň rástla aj ich nezamestnanosť. 

• Nárast zamestnanosti žien senioriek, ale aj ich nezamestnanosti.  
• Účasť seniorov a senioriek na celoživotnom vzdelávaní je permanentne nízka. 
• Zamestnanosť absolventov a absolventiek škôl v programovom období poklesla a 

ich nezamestnanosť vzrástla, zamestnanosť významne klesla u mladých žien. 
• Došlo k zníženiu miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ v 

programovom období.  
• V programovom období sa vnímanie diskriminácie na základe rodu o čosi znížilo,  

zato narástol počet diskriminovaných obetí na základe rodu a znížilo sa 
povedomie Slovákov a Sloveniek o ich právach v prípade, ak sú diskriminovaní 
na základe rodu, pretrvávajú rodové stereotypy . 

• Vnímanie diskriminácie na základe veku najmä u starších ľudí nad 55 rokov sa 
zvýšilo.  

• Vnímanie diskriminácie na základe zdravotného postihnutia sa zvýšilo. 
• V programovom období došlo k zvýšeniu miery dlhodobej nezamestnanosti ľudí, 

rodový rozdiel sa prehupol v neprospech mužov.  
• V programovom období sa zvýšila zamestnanosť a znížila nezamestnanosť ľudí s 

nízkym vzdelaním, rodový rozdiel sa prehupol v neprospech žien. 
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ZISTENIE Č. 2) Chýbajú doplnkové prieskumy a výskumy z hľadiska kontextu, 
ktoré by stanovili východiskové hodnoty pre niektoré ciele rovnosti príležitostí 
a rodovej rovnosti, ako napr. zisťovanie bezbariérovosti verejnej infraštruktúry, 
zistenia týkajúce sa zosúlaďovania pracovného a rodinného života zo strany 
zamestnávateľov.  
 
ZISTENIE Č. 3) Uvedené výsledky implementácie cieľov HP RP na úrovni NSRR 
nemožno považovať za relevantné, keďže sa rodové nerovnosti nemenili, v 
niektorých oblastiach sa dokonca prehĺbili, zjavné je, že chýbajú mechanizmy 
uplatňovania rodového hľadiska pri zavádzaní opatrení a politík najmä v oblasti 
trhu práce a vzdelávania, aj čo sa týka štrukturálnych fondov.  
 

Hodnotenie výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni 
operačných programov 
 
ZISTENIE Č. 1) Z hľadiska výsledkov implementácie cieľov HP RP na úrovni OP 
boli tieto ciele najviac podporované v oblastiach zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie, regionálnej infraštruktúry a dopravy. Najmenej boli podporované v 
oblastiach vzdelávania a životného prostredia.  
 
ZISTENIE Č. 2) Z hľadiska ESF operačných programov možno konštatovať, že 
v OP je samotná problematika rovnosti príležitostí subsumovaná do sociálnej 
oblasti, kde je výrazne menej zdrojov, aj keď napr. pri podpore rodovej 
rovnosti ide vo významnej miere aj o ekonomické efekty. V oblasti rovnosti 
príležitostí je nízka podpora Bratislavského kraja, ako keby sa predpokladalo, 
že v ňom je to s rovnosťou príležitostí lepšie. V rámci OP V bolo najviac 
podporené klasické vzdelávanie a jeho reforma, v ktorom ale, zdá sa, podpora 
rovnosti príležitostí chýba. Malú podporu malo ďalšie vzdelávanie, čo sa 
odráža aj na minimálnej účasti osôb na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. 
Zjavné je vyčleňovanie znevýhodnených skupín, ako mládež, seniori 
a seniorky, zdravotne postihnuté osoby do opatrení s nízkou alokáciou zdrojov 
a čerpaním.  
 
ZISTENIE Č. 3) V oblasti napĺňania cieľov rodovej rovnosti boli nasledovné 
zistenia:  
• Podiel žien na celkovom počte zapojených osôb bol 45,3 %, to znamená, že ich  

zastúpenie bolo v porovnaní s mužmi nižšie. V rámci OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia bol ich podiel tiež nižší, a to 44,1 %. Naopak v rámci OP 
Vzdelávanie bol ich podiel výrazne vyšší, a to 82,7 %. Dosiahnutý výsledok 
možno čiastočne pripísať aj rodovej segregácii žien a mužov v sektoroch, 
v ktorých sú zamestnaní. 
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• Na problematiku zabezpečenia mechanizmov rodovej rovnosti nebola vyhlásená 
špecificky žiadna dopytovo orientovaná výzva. Negatívom je teda, že 
v minimálnej miere bolo podporené budovanie kapacít MVO pôsobiacich v oblasti 
ľudských práv žien, ako aj konkrétne lokálne a regionálne projekty. 

• Na úrovni NSRR a OP boli vytvorené pracovné miesta vo vyššej miere 
obsadzované mužmi a v sektoroch, kde sú koncentrovaní muži podľa členenia 
dosiahnutých výsledkov v kľúčovom ukazovateli vytvorené pracovné miesta podľa 
OP. 

• Možný vplyv aktívnych politík trhu práce na rodové rozdiely v zamestnanosti, 
opatrenia na podporu vytvárania a udržania pracovných miest, podporu 
podnikania  boli viac  zamerané na mužov, na ženy boli viac zamerané opatrenia 
vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

• Rodové rozdiely v miere zamestnanosti žien a mužov s deťmi štrukturálne fondy  
neovplyvnili, keďže relevantné ukazovatele v tejto oblasti sa v sledovanom období 
nenapĺňali. 

• Chýbala výraznejšia podpora  alternatívnych foriem starostlivosti o deti, firemných 
škôlok v štrukturálnych fondoch.  

• Počet zariadení poskytujúcich sociálne služby sa zvýšil vplyvom štrukturálnych 
fondov.  

• Nízky počet dopytovo orientovaných projektov v OP ZaSI v rámci opatrenia 
Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. 

• Podpora eliminácie rodového mzdového rozdielu v štrukturálnych fondoch 
absentovala. 

• V oblasti horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie, ako aj v oblasti 
zastúpenia žien na riadiacich pozíciách v štrukturálnych fondoch chýbali 
zadefinované merateľné ukazovatele HP RP a špecifické projekty na túto tému sa 
realizovali minimálne. 

• V rámci OP VaV vzrástla podpora mladých výskumníčok.  
• Len 3 špecifické projekty sa venovali podpore žien v podnikaní.  
• Štrukturálne fondy sa téme feminizácie chudoby špecificky nevenovali. 
• Nesledovanie výsledkových ukazovateľov HP RP zameraných na násilie páchané 

na ženách, národné projekty s touto témou boli spustené neskoro, nedodržanie 
relevantnej cieľovej skupiny u viacerých dopytovo orientovaných projektov 
zameraných na násilie páchané na ženách. 

 
ZISTENIE Č. 4) V oblasti napĺňania cieľov rovnosti príležitostí na základe 
zdravotného postihnutia boli nasledovné zistenia:  
• Nižší podiel zdravotne postihnutých osôb zúčastnených na projektoch 

štrukturálnych fondov a ešte nižší podiel zdravotne postihnutých žien.  
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• Podpora zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb cez aktívne politiky trhu 
práce, najmä formou chráneného zamestnania, realizácia cez národné projekty, 
ich segregácia v chránených dielňach.  

• Bezbariérovosť bola podporená najmä v rámci verejnej dopravy a infraštruktúry 
sídel a verejných priestranstiev. 

• Dostupnosť online elektronických služieb sa zlepšuje, ale nevyžaduje sa v 
každom projekte. 

• K integrácii zdravotne postihnutých osôb medzi zdravú populáciu dochádza  
čiastočne aj za podpory štrukturálnych fondov, objem vynaložených financií na 
podporu zdravotne postihnutých študentov a študentiek je však nízky. 

• Chýbajú údaje a projekty zamerané na uplatnenie absolventov a absolventiek 
vzdelávania so zdravotným postihnutím. 

 
ZISTENIE Č. 5) V oblasti napĺňania cieľov rovnosti príležitostí na základe veku 
boli nasledovné zistenia:  
• Menší podiel starších ľudí na projektoch, menší podiel mladých aj starších žien, 

rozdielnosť vykazovaných údajov. 
• Podiel starších ľudí zúčastnených na projektoch zďaleka nedosahoval ich podiel 

v populácii, ktorý bol 8,6 % a podiel starších ľudí na všetkých účastníkoch a 
účastníčkach projektov podľa merateľného ukazovateľa HP RP bol len 3,6 % a 
podiel podľa informácií o účastníkoch a účastníčkach bol 8,6 %.  

• Podiel žien v oboch vekových skupinách bol na zúčastnených projektoch nižší 
ako podiel mužov, v prípade mladších žien to bolo 46,5 % a v prípade starších 
46,7 %, aj keď je ich v populácii viac. Najväčší podiel mali ženy vo vekovej 
skupine 55-64 na projektoch OP V, čo odzrkadľuje stav školstve, kde učí veľké 
percento žien senioriek.  

• Nízka podpora štrukturálnych fondov v rámci podpory zamestnanosti starších ľudí 
aj cez národné projekty, ako aj osobitne žien senioriek.  

• Aktívne starnutie v rámci OP V bolo podporené najmä zo strany samosprávy, 
celoživotné vzdelávanie seniorov sa dialo minimálne.  

• Štrukturálne fondy pomáhali riešiť zamestnanosť mladých ľudí najmä podporou 
absolventskej praxe v OP ZaSI, nesleduje sa úspešnosť absolventov a 
absolventiek na trhu práce. 

• Problémom je,  že v oblasti vzdelávania sú mladí ľudia skôr nepriamou cieľovou 
skupinou, málo sa využíva kariérne poradenstvo.  

 
ZISTENIE Č. 6) V oblasti napĺňania cieľov nediskriminácie boli nasledovné 
zistenia:  
• V oblasti riešenia diskriminácie na základe rodovej rovnosti výrazne pomohol 

národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. 
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• Fondy sa zamedzeniu diskriminácie starších ľudí a ľudí so zdravotným 
postihnutím venovali okrajovo.  

• Diskriminácii na základe etnicity sa projekty venovali čiastočne s ohľadom na 
marginalizované rómske komunity, diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, 
vierovyznania sa fondy špecificky nevenovali. 

• Štrukturálne fondy podporovali vytváranie vzdelávacích programov s príspevkom 
k rovnosti príležitostí a opatrenia na zamedzenie diskriminácie najmä na základe 
rodu, veku, zdravotného postihnutia, etnicity, napriek tomu je nízke povedomie 
Slovákov a Sloveniek o ich právach a možnostiach obrany ohľadne 
diskriminačných praktík. 

• Ako aj z kvalitatívnej analýzy vyplynulo, problémom je, že viaceré projekty, ktoré 
sa realizovali, mohli byť diskriminačné svojimi aktivitami a zameraním: 

o z hľadiska diskriminácie na základe rodu sa napríklad v projektoch 
zamestnanosti v menšej miere uplatnili ženy na vytvorených pracovných 
miestach v porovnaní s mužmi 

o niektoré aktivity projektov, ako vyplýva z ich analýzy, mohli viesť 
k diskriminácii zameranej na segregáciu žien do určitých odvetví  

o čo sa týka zdravotného postihnutia, masívna podpora chránených dielní 
môže viesť k ich segregácii  

o viaceré infraštruktúrne projekty nerealizovali bezbariérové opatrenia 
napriek tomu, že ich legislatíva vyžaduje  

o bol mimoriadne nízky podiel starších ľudí, ktorí sa zúčastnili štrukturálnych 
fondov.  

 
ZISTENIE Č. 6) V oblasti napĺňania cieľov v oblasti dlhodobej nezamestnanosti 
a uplatnenia osôb s nízkym vzdelaním:  
• Vo veľkej miere boli podporovaní dlhodobo nezamestnaní v rámci OP ZaSI 
• Bol vysoký podiel osôb s nízkym vzdelaním v ESF projektoch, chýbajú informácie 

o úspešnosti ich uplatnenia sa na trhu práce. 
• Podpora pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v rôznych operačných 

programoch.  
 

Hodnotenie kvality projektov z hľadiska implementácie HP RP na úrovni 
operačných programov  
 
ZISTENIE Č. 1) Pri hodnotení kvality projektov sa zistilo, že z hľadiska 
hodnotenia pri výbere projektov bol príspevok k HP RP odsunutý skôr do 
marginálnej pozície. Až takmer tretina (32 %) projektov získala menej ako 
maximálny počet bodov za kritérium HP RP. Závažným zistením je skutočnosť, 
že sme v analyzovanej vzorke identifikovali dva prípady, kde projekt za HP RP 
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nezískal žiadne body a napriek tomu boli takéto projekty v systéme evidované 
ako projekt s príspevkom k HP RP.  
 
ZISTENIE Č. 2) Hodnotenie tiež poukázalo na častý výskyt formálneho 
prístupu, v ktorom sa prijímatelia obmedzovali na pasívnu podporu rovnosti 
príležitostí cez nediskriminujúci prístup (až 40 % projektov).  
 
ZISTENIE Č. 3) Hodnotenie deklarovaných cieľov HP RP v rámci príspevku 
k HP RP ukázala, že ku konkrétnym cieľom HP RP sa prihlásilo iba 18 % 
projektov. Väčšina z nich bola z OP ZaSI (15 projektov) a tri pochádzali z OP V. 
Projekty z OP VaV takúto afinitu neuvádzali. Cieľ, ku ktorému sa neprihlásil ani 
jeden z 18 projektov uvádzajúcich HP RP ciele explicitne, bol Cieľ 1.4 “Zníženie 
miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku)”.  
 
ZISTENIE Č. 4) Celkovo sme identifikovali až 40 % projektov (39 z 98), ktoré v 
rámci dotknutých cieľových skupín nešpecifikovali žiadne konkrétne 
znevýhodnené skupiny alebo osoby čeliace nejakému znevýhodneniu. 
Zamerali sa teda skôr na bežnú populáciu, resp. na bližšie nediferencovanú 
skupinu, ktorú prezentovali ako homogénnu a to napriek tomu, že všetky tieto 
projekty deklarovali prínos k HP RP. Projekty, ktorých cieľové skupiny 
zahŕňajú explicitne aspoň jednu alebo aj viacero znevýhodnených skupín osôb 
predstavovali iba 53 % podiel na vzorke.  
 
ZISTENIE Č. 4) Hodnotenie merateľných ukazovateľov pre HP RP poukázalo na 
viacero závažných nedostatkov. Napriek tomu, že v zmysle SKI HP RP každý 
zazmluvnený projekt s príspevkom k HP RP bol povinný sledovať aspoň 1 MU 
k HP RP, identifikovali sme najmenej 9 projektov, kde táto podmienka nebola 
splnená, t.j. žiadne MU k HP RP v ich prípade neboli v ITMS uvedené. V prípade 
ďalších 6 projektov uvádzaný MU k HP RP nebolo možné považovať za 
dostatočný, pretože sa sledoval iba počet novovytvorených pracovných miest 
bez bližšieho určenia znevýhodnených skupín, ktorým mohol byť projekt v 
tomto ohľade nápomocný. Celkovo sme v našej vzorke identifikovali až 15 
projektov, ktoré sledovali MU k HP RP z hľadiska pohlavia asymetricky, pričom 
7 projektov sledovalo v príslušnom MU iba počet mužov a u 8 projektov sa 
monitorovali iba počty zapojených žien v rámci príslušného MU k HP RP. Iba 3 
projekty sa ukázali ako výlučne zamerané na ženy, ostatné projekty boli 
vysoko pravdepodobné zamerané na zmiešané cieľové skupiny. Analýza 
ostatných typov MU ukázala, že projektov, ktoré sledovali napr. MU zamerané 
na sledovanie zapojených osôb s ohľadom na vybrané vekové kategórie a 
zdravotné postihnutie bolo výrazne menej ako projektov, ktoré prínos z týchto 
hľadísk k HP RP deklarovali.  
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ZISTENIE Č. 5) V rámci monitorovacích správ 55 % celkovej vzorky sa 
obmedzilo iba dáta o napĺňaní povinných (t.. zazmluvnených) MU k HP RP a 
ďalšie informácie, ani okrajovo potenciálne sa vzťahujúce k HP RP neuviedli. 
Celkovo 14 projektov neposkytlo ani tieto minimálne dáta, nakoľko nemali 
zazmluvnené MU k HP RP vôbec alebo uvádzané MU neboli k HP RP 
relevantné. Nad rámec minimálneho štandardu išla celkovo menej ako tretina 
projektov (29 projektov), pričom komplexnejšie informácie, ako 
kvantitatívneho, aj kvalitatívneho charakteru (vrátane údajov k povinne 
zazmluveným MU k HP RP) poskytlo iba 11 z nich a ostatných 18 uvádzalo len 
limitované informácie dopĺňajúce dáta k MU k HP RP. 
  



 
 

 
Odporúčania na zmenu systému do budúcnosti  
 
Odporúčanie Úroveň 
Vytvoriť mechanizmus sledovania účasti na projektoch (špecificky vytvorených pracovných miest) 
z hľadiska pohlavia/rodu, v prípade odchýlok od relevantného zastúpenia žien, alebo mužov 
vytvoriť návrh na korekcie vzniknutého stavu. 

koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje, ďalšie 
relevantné OP   

Pri podporených projektoch odporúčame brať do úvahy horizontálnu a vertikálnu rodovú 
segregáciu a vykonať analýzu z hľadiska ich vplyvu na sektorovú rodovú segregáciu.  
 

koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje, ďalšie 
relevantné OP   

Odporúčame zaviesť stanovenie fixného podielu žien a mužov na vytvorených pracovných 
miestach v projektoch. 
 

koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje, ďalšie 
relevantné OP   

Pri vytváraných pracovných miestach zaviesť  sledovanie, o akú pracovnú pozíciu ide z hľadiska 
organizačnej hierarchie a z hľadiska výšky miezd, a to podľa rodu/pohlavia.  

koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje, ďalšie 
relevantné OP   

Zadefinovať presnú interpretáciu a  postup výpočtu merateľných ukazovateľov HP RP. 
 

koordinátor HP, 
relevantné OP   

Bolo by vhodné zaviesť v rámci technickej pomoci vypracovanie plánov rovnosti príležitostí 
a rodovej rovnosti v rámci jednotlivých RO OP. 

koordinátor HP 
relevantné OP 

Zaviesť rodové členenie jednotlivých opatrení aktívnych politík trhu práce a pravidelnú rodovú 
analýzu a zavedenie rodovo citlivého rozpočtovania do ich využívania a školenia pre ÚPSVaR. 

OP Ľudské 
zdroje 
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Zabezpečiť napĺňanie ukazovateľov HP RP zamerané na osoby s rodinnými povinnosťami a 
zamestnávateľov ústretových k rodine , rozšíriť ich sledovanie aj na ďalšie operačné programy. 
 

OP Ľudské 
zdroje, ďalšie 
relevantné OP 

Zaviesť systematickú podporu budovania materských škôlok a vytváranie miest v nich pre deti, 
zavedenie podpory alternatívnych foriem starostlivosti o deti, najmä firemných škôlok, detských 
kútikov. Podpora projektov a opatrení zameraných na zapájanie mužov otcov do starostlivosti o 
deti.  
 

OP Ľudské 
zdroje, 
Integrovaný 
regionálny 
operačný 
program 

Nadizajnovať podporu dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby v štrukturálnych fondoch tak, 
aby neznevýhodňovala jednotlivcov a rodiny podľa toho, pre aký typ opatrovateľského riešenia sa 
rozhodnú. 

OP Ľudské 
zdroje, 
Integrovaný 
regionálny 
operačný 
program 

Zamerať sa na väčšiu podporu problematiky zosúlaďovania pracovného a rodinného života z 
hľadiska počtu vyhlasovaných výziev a alokácie finančných zdrojov. Pri schvaľovaní projektov do 
hodnotenia zaradiť aj kritériá zamerané na to, či organizácie dodržiavajú princípy rodovej rovnosti 
a či mali skúsenosti z realizácie podobne zameraných projektov (referencie).  
 

Koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje 

Zaviesť sledovanie rodového mzdového rozdielu u žiadateľov a prijímateľov u osôb zúčastnených 
na projekte, zaviazanie prijímateľov na prijatie mechanizmov zabezpečenia odstránenia rodových 
mzdových rozdielov. Podporovať informačné projekty zamerané na elimináciu rodového 
mzdového rozdielu v spoločnosti.   
 

Koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje, 
relevantné OP 

Zavedenie  sledovania, v akých oblastiach sú ženy a muži vzdelávaní, analýza, či ide o sektory a Koordinátor HP, 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

205 
 

služby, v ktorých je ich zastúpenie poddimenzované, určenie limitov pre dané sektory a pracovné 
pozície z hľadiska zvyšovania kvalifikácie podľa rodu/pohlavia.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

V rámci OP Výskum a inovácie vytvoriť rámcové aktivity, ktoré sú špecificky zamerané na 
podporu dievčat vo výskume a vývoji. Tiež zaviesť sledovanie, na akých pozíciách v rámci 
výskumného týmu pracujú výskumníčky a výskumníci. 
 

OP Výskum a 
inovácie 

Zvýšenie podpory žien podnikateliek v operačných programoch cez špecifické projekty, cez 
sledovanie vyrovnaného zastúpenia žien v riadiacich pozíciách v podporených podnikateľských 
subjektoch.  
 

OP Ľudské 
zdroje, 
relevantné OP 

Vytvoriť v operačných programoch špecifickú rámcovú aktivitu zameranú na znižovanie 
feminizácie chudoby, osobitne sa venovať ženám z marginalizovaných rómskych komunít a 
ženám nad 65 rokov.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

Riešiť v štrukturálnych fondoch opatrenia v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a 
elimináciu násilia páchaného na ženách 2014 až 2019 a správami o násilí na ženách. 
Zvýšiť alokáciu finančných zdrojov na podporu násilia páchaného na ženách, zameranie na 
zvýšenie podpory služieb pre ženy zažívajúce násilie v súlade s minimálnymi štandardmi Rady 
Európy.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

Zadefinovanie pojmu osoba so zdravotným postihnutím sledovaná v štrukturálnych fondoch, 
zabezpečenie sledovania ich presného počtu v rámci poskytnutých intervencií a opatrení.   
 

Koordinátor HP 

Zvýšenie počtu osôb so zdravotným postihnutím zúčastnených na projektoch, zabezpečenie 
mainstreamingu v rámci projektov, kde sa vytvárajú pracovné miesta. Zaviesť sledovanie 

OP Ľudské 
zdroje, 
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integrácie zdravotne postihnutých osôb do bežného pracovného procesu mimo chránených 
dielní.  
 

relevantné OP 

Podporiť zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a sprostredkovať zamestnávanie, 
odborné poradenské služby poskytované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. inými 
špecializovanými inštitúciami. Zabezpečovať podmienky na podporu samostatnej zárobkovej 
činnosti osôb so zdravotným postihnutím.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

Zaviesť povinnosť dodržiavať zákony z hľadiska dostupnosti infraštruktúry pre zdravotne 
postihnutých ľudí v každom projekte a projektovej dokumentácii, dôsledná kontrola jej 
dodržiavania a sankcie pri nedodržaní, špecificky upraviť v zmluve tzv. doložku dostupnosti 
a bezbariérovosti pri infraštruktúrnych projektoch.  
 

Koordinátor HP, 
všetky 
relevantné OP 

V rámci štrukturálnych fondov zaviesť pravidelné výskumy bezbariérovosti a dostupnosti 
infraštruktúry vo verejnej správe a ich vyhodnocovanie. Takisto zaviesť jednotnú metodológiu 
vykazovania zavádzaných opatrení bezbariérovosti a bezpečného prístupu vo všetkých OP. 
Zabezpečiť bezbariérovosť budov štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií. 
Zabezpečiť prístupnosť nových stavieb a územia určených na používanie verejnosťou. 

Koordinátor HP, 
všetky 
relevantné OP 

Povinnosť prijímateľov zabezpečiť automaticky dostupnosť informácií súvisiacich s projektom pre 
zdravotne postihnuté osoby. 
Monitorovať a analyzovať situáciu v oblasti prístupnosti webového prostredia verejnej správy. 
Vybudovať integrované obslužné miesta, ktoré budú poskytovať asistované elektronické služby aj 
osobám so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť prevenciu, identifikáciu a odstraňovanie bariér 
pre osoby so zdravotným postihnutím brániacich prístupnosti k informáciám, informačným 
systémom a službám, vrátane komunikácie s verejnou správou a službám poskytovaným 
verejnosti.  

Koordinátor HP, 
Regionálny 
integrovaný 
operačný 
program, 
Integrovaná 
infraštruktúra, 
všetky 
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relevantné OP 
Zabezpečiť väčšiu mieru individualizovanej podpory detí a žiakov so zdravotným postihnutím v 
rámci všeobecného systému vzdelávania a tým podporiť ich integráciu.  
Vo väčšej miere zavádzať v rámci školskej prípravy žiakov a študentov so zdravotným 
postihnutím inovatívne podporné programy a opatrenia zamerané na požiadavky budúceho sveta 
práce (osobitne formou praxe a tréningov realizovaných predovšetkým na otvorenom trhu práce). 
Podporovať viac celoživotné vzdelávanie a osobitne vzdelávanie a prípravu pre trh práce 
uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. 
 

OP Ľudské 
zdroje 

V rámci štrukturálnych fondov do projektov vo väčšej miere zapojiť starších ľudí vo veku 55-64, 
keďže ide o jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, minimálne v takej miere, ako sú 
zastúpení v populácii. V projektoch a vyhlasovaných výzvach sa zamerať na uplatňovanie 
rodového hľadiska a viacnásobnú diskrimináciu pri oboch vekových skupinách.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

V rámci národných projektov zameraných na aktívne politiky trhu práce sa špecificky venovať 
starším ľuďom nad 50 rokov, resp. vo veku 55-64, zabezpečiť monitoring projektov. Vyčleniť 
adekvátne zdroje pre starších ľudí, ktorí sú zamestnaní, s cieľom udržať ich v práci a s cieľom 
nediskriminácie na trhu práce.  

OP Ľudské 
zdroje 

Vytvoriť špecifickú rámcovú aktivitu v rámci fondov zameranú na podporu žien senioriek na trhu 
práce. 
 

OP Ľudské 
zdroje 

Pravidelne podporovať celoživotné vzdelávanie seniorov a senioriek so zameraním na vytvorenie 
podmienok, aby sa ho mohli zúčastniť.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

Podpora inovatívnych foriem zamestnávania mladých ľudí aj v takých sektoroch ako vzdelávanie, 
sociálne služby. Výskum zameraný na príčiny poklesu zamestnanosti mladých žien a navrhnutie 

OP Ľudské 
zdroje 
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relevantných opatrení. Sledovanie úspešnosti zamestnania sa mladých ľudí po skončení 
absolventskej praxe v členení podľa pohlavia/rodu.  
 
Zaviesť aktivity na podporu uplatnenia absolventov a absolventiek VŠ a SŠ v každom 
relevantnom projekte, ktoré sa týkajú podpory moderného vzdelávacieho systému.  
 

OP Ľudské 
zdroje, 
relevantné OP 

Uvedenie konkrétnych mechanizmov zamedzenia diskriminácie do praxe, realizácia návrhu 
opatrení, ktoré vznikli v národnom projekte Inštitút rodovej rovnosti. Do oblasti vzdelávania a trhu 
práce priamo doplniť odstraňovanie rodových stereotypov. 
 

koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje 

Zvýšiť podporu fondov v oblasti zamedzenia diskriminácie starších ľudí na trhu práce, špecificky 
žien. 
 

OP Ľudské 
zdroje 

Zvýšenie pozornosti podpory štrukturálnych fondov diskriminácii na základe sexuálnej orientácie 
a vierovyznania, podpora realizácie projektov s touto témou. 
 

OP Ľudské 
zdroje 

Vytvorenie národného projektu zameraného na implementáciu antidiskriminačných mechanizmov 
do praxe a zvýšenie povedomia Slovákov a Sloveniek o svojich právach v tejto oblasti.  
Pravidelný monitoring projektov z hľadiska vytváraných opatrení predchádzania a eliminácie 
diskriminácie v súlade s antidiskriminačným zákonom. 
Posudzovanie vplyvu všetkých projektov, ich aktivít a zámerov s ohľadom na diskrimináciu a ich 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania – vytvorenie doložky na posudzovanie. 
 

Koordinátor HP, 
OP Ľudské 
zdroje, všetky 
OP 

Zavedenie opatrení, ktoré by boli viac šité na mieru z hľadiska špecifických potrieb dlhodobo 
nezamestnaných.  
 

OP Ľudské 
zdroje 
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Zaviesť hodnotenie úspešnosti vynaložených prostriedkov na zvýšenie zamestnateľnosti osôb s 
nízkym vzdelaním, ako aj monitoring kvality aktivít, ktoré sa im poskytujú.  
 

OP Ľudské 
zdroje 

Povinnosť vytvárať pracovné miesta pre stanovené percento znevýhodnených skupín vo 
všetkých OP. 
 

Relevantné OP  

Povinnosť uvádzať v žiadostiach o NFP príspevok ku konkrétnemu cieľu HP a ku konkrétnej 
znevýhodnenej skupine HP. 
Doplniť štruktúru monitorovacej správy o explicitné navádzanie uvádzať aj komplexnejšie a 
kvalitatívne informácie ohľadom prínosu ich projektu k HR RP počas realizácie (tak, ako boli 
povinné to uviesť v rámci predkladania projektového zámeru).  
 

CKO, 
koordinátor HP, 
všetky OP 

 
 



 
 

 

VI. Hodnotenie fungovania systému implementácie a koordinácie HP RP 
v programovom období 2007 – 2013 

6.1 Analýza obsahu SKI HP RP 
 
SKI HP RP je dokument, ktorý definuje, akým spôsobom implementovať a riadiť 
proces implementácie HP RP v jednotlivých operačných programoch, ako aj na 
úrovni koordinátora HP RP. Systém bol vypracovaný v súlade so systémom a 
usmerneniami CKO a pravidelne aktualizovaný v prípade, že došlo k zmenám v 
systéme, ktoré sa dotýkali HP RP. Za programové obdobie bolo vypracovaných 7 
verzií SKI HP RP, pričom verzia 4.0 mala dodatok v podobe verzie 4.1. To znamená, 
že systém bol upravovaný v priemere raz ročne, čo považujeme za primerané. Medzi 
najčastejšie dôvody, prečo bol systém upravovaný, patrili:  
• Zmeny Systému koordinácie štrukturálnych fondov.  
• Úprava a doplnenie merateľných ukazovateľov HP RP aj na úrovni NSRR. 
• Úprava a spresnenie spôsobu uvádzania príspevku k HP RP v žiadostiach o 

NFP, tak, aby boli konkrétnejšie. 
• Úprava a spresnenie odborného hodnotenia príspevku k HP RP, tak, aby mali 

odborní hodnotitelia a hodnotiteľky viac informácií a vedeli objektívne zhodnotiť 
tento príspevok.  

Nižšie je uvedené stručné zhodnotenie plusov a mínusov jednotlivých častí SKI HP 
RP z hľadiska obsahu a efektívnosti aj s návrhom odporúčaní, ako jednotlivé oblasti 
riešiť do budúcnosti, resp. v budúcom programovom období.  
 
Východisková situácia a ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
Analýza východiskovej situácie  
 
Plusy 
• Identifikovanie základných oblastí nerovností na základe rodu, zdravotného 

postihnutia, veku so špecifickým rozpracovaním rodových nerovností a 
identifikovaním základných príčin a bariér rovnosti. 

• Využitie škály dostupných štatistických údajov, ako Štatistického úradu SR, 
Eurostatu, ÚPSVaR, ako aj informácie z prieskumných agentúr, ako FRA.  

 
Mínusy 
• Nepokrytie všetkých oblastí nerovností najmä na základe etnicity, sexuálnej 

orientácie, rodovej identity, vierovyznania, ktoré by tiež mali byť osobitné 
rozpracované. 

• Chýbala analýza situácie, čo už bolo v rámci štrukturálnych fondoch spravené a 
naviazanie na realizované kroky a dobrú prax.  

• V rámci ex ante analýzy sa nerealizovali dodatočné prieskumy, ktoré by 
analyzovali situáciu konkrétnych znevýhodnených skupín v oblasti navrhovaných 
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intervencií, (týkalo sa to napríklad bezbariérovosti), tak by sa potom dal zhodnotiť 
dopad štrukturálnych fondov. 

 
Odporúčania 
• Pri uskutočňovaní analýzy v oblasti nediskriminácie a rodovej rovnosti využiť 

štúdie, prieskumy a analýzy realizované v rámci projektov v predchádzajúcom 
programovo obdobím. 

• Zapojiť do analýzy východiskovej situácie a prípravy cieľov mimovládne 
organizácie, ktoré sa venujú problematike rodovej rovnosti, veku, zdravotného 
postihnutia, migrantov, LGBTI ľuďom a odkomunikovať s nimi, čo potrebujú, aby 
sa situácia zlepšila a kam majú intervencie fondov prioritne smerovať. 

• Realizácia  prieskumov v oblastiach nerovnosti a diskriminácie, kde chýbajú dáta 
na začiatku a na konci programového obdobia. 

 
Ciele rovnosti príležitostí 
 
Plusy 
• Definovaná široká škála cieľov rovnosti príležitostí s naznačeným trendom ich 

plnenia.  
• Doplnenie sledovania cieľov aj relevantnými  kontextovými celospoločenskými 

merateľnými ukazovateľmi v oblasti rodovej rovnosti a v ďalších oblastiach 
znevýhodnenia prepojené na jednotlivé operačné programy a ich možný dopad 
na plnenie ukazovateľa. 

 
Mínusy 
• Veľký počet zadefinovaných cieľov orientovaný na kvantitatívne dáta, ale 

opomínajúci kvalitatívne opatrenia, ktoré v rámci daných cieľov majú byť 
dosiahnuté. 

• Chýbajúce prepojenie jednotlivých cieľov na opatrenia a rámcové aktivity 
jednotlivých operačných programov a ich premietnutie do ich programových 
dokumentov  

• Zrozumiteľnosť  cieľov resp. ich nekonkrétnosť pri dosahovaní výsledkov. 
 
Odporúčania 
• Definovanie cieľov podľa princípov SMART, t.j. zrozumiteľné, merateľné, 

dosiahnuteľné, na výsledky a konkrétne opatrenia orientované. 
• Stanovenie menšieho počtu, ale dosiahnuteľných cieľov, pričom je vhodné 

zadefinovanie presných cieľových hodnôt.  
• Definovanie opatrení a rámcových aktivít k jednotlivým cieľom v rámci 

jednotlivých operačných programov a ich premietnutie aj do programových 
manuálov OP.  
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Príspevok NSRR k plneniu cieľov HP RP 
 
Relevancia prioritných osí OP k cieľom HP RP 
 
Plusy 
• Priame priradenie konkrétnych jednotlivých cieľov k prioritným osiam OP. 
• Uvedenie relevancie k cieľom HP RP vo všetkých OP, zabezpečenie 

prierezovosti a mainstreamingu tém. 
• Zrozumiteľné spracovanie vo forme tabuľky, ľahká orientácia v relevancii cieľov 

HP RP  podľa OP.  
 
Mínusy 
• Jednotná miera relevancie cieľov HP RP pre všetky OP, chýba rozdelenie 

relevancie na priamu prioritu pre jednotlivé opatrenia, týka sa najmä ESF a na 
doplnkovú prioritu k projektom v prípade nepriamych dopadov na ciele HP RP  

• Niektoré ciele HP RP napriek ich relevantnosti pre daný OP neboli priradené k 
zodpovedajúcim opatreniam, napr. cieľ 1.2 k prioritným osiam 1 a 4 OP 
Vzdelávanie.  

• Chýba vymenovanie konkrétnych rámcových aktivít v prioritných osiach, ktorými 
sa cieľ bude napĺňať a v prípade potreby zadefinovanie konkrétnych aktivít, ako 
sa bude napĺňať.   

 
Odporúčania 
• Zaviesť povinnosť relevancie všetkých cieľov rodovej rovnosti a nediskriminácie v 

ESF operačných programoch, ich prepojenie na rámcové aktivity vo všetkých 
opatreniach, v prípade nedodržania použiť diskvalifikačné kritérium.   

• Zaviesť povinnosť relevancie infraštruktúrnych projektov vo vzťahu k dostupnosti 
infraštruktúry pre zdravotne postihnuté osoby, v prípade nedodržania použiť 
diskvalifikačné kritérium.  

• Stanovenie rámcových aktivít vo vzťahu k cieľom rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí 

 
Administratívne zabezpečenie  
 
Plusy 
• Ustanovenie koordinátora horizontálnej priority rovnosť príležitostí v rámci 

organizačnej štruktúry štrukturálnych fondov.  
• Vytvorenie pracovnej skupiny pre HP RP zostavenej z relevantných aktérov a 

aktérok. 
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Mínusy 
• Nedostatočné postavenie koordinátora z hľadiska inštitucionálnej sily vo vzťahu k 

ostatným orgánom verejnej správy a vo vzťahu k riadiacim orgánom OP, z toho 
vyplývajúce problémy s akceptovaním problematiky.  

• Nedodržanie navrhnutého administratívneho zabezpečenia počas programového 
obdobia vzhľadom na rozsah úloh a cieľov, ako aj v porovnaní s inými 
koordinátormi HP. 

• Fluktuácia zamestnancov a zamestnankýň zaoberajúca sa problematikou HP RP  
• Pracovná skupina pre HP RP nedávala hlasovacie právo zástupcom a 

zástupkyniam občianskej spoločnosti a MVO. 
 
Odporúčania 
• Vytvorenie osobitného nezávislého orgánu v rámci štrukturálnych fondov, ktorý 

bude dohliadať na rodovú rovnosť a nediskrimináciu s rovnakým postavením ako 
majú ministerstvá ako riadiace orgány. 

• Zabezpečenie aktívnej účasti občianskej spoločnosti v pracovnej skupine HP s 
hlasovacím právom. 

• Zabezpečenie jedného koordinátora HP pre každý OP, ktorý sa bude tejto téme 
venovať na plný pracovný úväzok.   

 
Implementácia HP RP 
 
Postup žiadateľa o NFP pri deklarovaní vplyvu na HP RP 
 
Plusy 
• Zrozumiteľné objasnenie, ako popísať príspevok k HP RP v projekte.  
• Významným je zdôraznenie prepojenia na relevantné časti žiadosti o NFP ako sú 

ciele, aktivity a cieľové skupiny, k tomu došlo až vo verzii 4.0, pričom ako z 
analýzy projektov vyplýva, v schválených projektoch sa to reálne dialo len 
minimálne. 

• Povinnosť uviesť dva konkrétne merateľné ukazovatele HP v žiadosti o NFP vo 
vzťahu k zadefinovanému cieľu a cieľovej skupine HP RP v  prípade príspevku 
projektu k rovnosti príležitostí.  

 
Mínusy 
• Nevytvorený zoznam rámcových aktivít ku ktorým môžu žiadatelia prispievať z 

hľadiska rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.   
• Nedostatočné vymedzenie znevýhodnených cieľových skupín, ku ktorým môžu 

prispievať z hľadiska rovnosti príležitostí. 
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• Chýba zdôraznenie, že príspevok k rovnosti príležitostí nemá byť formálny (dať 
konkrétne príklady), v prípade formálnosti neprideliť body, vylúčiť projekt, chýba 
prepojenie na odborné hodnotenie. 

 
Odporúčania 
• Vytvorenie zoznamu rámcových aktivít a zoznamu znevýhodnených cieľových 

skupín, z ktorých si majú žiadatelia vybrať pri popise príspevku k rodovej rovnosti 
a nediskriminácie, povinnosť uvádzať ich vo formulári žiadosti o NFP.  

• V prípade formálnosti príspevku uviesť, že takýto projekt neprispieva k rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí, pretože dodržiavať zásadu rovnakého 
zaobchádzania je automatická povinnosť vyplývajúca z antidiskriminačného 
zákona.  

 
Odborné hodnotenie ŽoNFP a hodnotiace kritériá vo vzťahu k HP RP 
 
Plusy 
• Popis konkrétnych krokov v rámci odborného hodnotenia príspevku k rovnosti 

príležitostí.  
• Poskytnutie všeobecného rámca toho, čo treba hodnotiť v rámci problematiky. 
• Odporúčanie vzdelávať odborných hodnotiteľov aj z hľadiska rovnosti príležitostí  

a rodovej rovnosti.  
 
Mínusy 
• Chýba zdôraznenie neudeľovania bodov za formálny príspevok k rovnosti 

príležitostí a rodovej rovnosti.  
• Nízka váha hodnotiacich kritérií v rámci jednotlivých OP za príspevok k rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí. 
• Chýba zadefinovanie diskvalifikačného kritéria v prípade, keď projekt negatívne 

prispieva k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti a obsahuje v sebe predsudky a 
stereotypné presvedčenia. 

• Chýbala zásadná povinnosť, aby sa odborní hodnotitelia a hodnotiteľky vzdelávali 
v tejto problematike.   

 
Odporúčania 
• Stanovenie výšky bodového hodnotenia rodovej rovnosti a nediskriminácie min. 

na 10 bodov a viac v závislosti od relevantnosti k cieľom rodovej rovnosti a 
nediskriminácie v danom OP, prioritnej osi a opatrení. 

• Stanovenie diskvalifikačného kritéria za negatívny príspevok projektu k rodovej 
rovnosti a nediskriminácii. 

• Zaviesť zásadnú povinnosť vzdelávať odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky v 
problematike rodovej rovnosti a nediskriminácie .  
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• Zapojiť expertov a expertky na rodovú rovnosť a nediskrimináciu do procesu 
odborného hodnotenia. 

 
Monitorovanie HP RP 
 
Merateľné ukazovatele HP RP 
 
Plusy 
• Stanovenie merateľných ukazovateľov HP RP pre každý OP  a prioritné osi OP aj 

z hľadiska relevancie k cieľom HP.   
• Členenie sledovania merateľných ukazovateľov podľa znevýhodnených skupín.  
• Povinnosť uviesť minimálne jeden merateľný ukazovateľ HP RP výsledku v 

prípade, že žiadateľ uvedie príspevok k HP RP.  
 
Mínusy 
• Obmedzenie na povinnosť uviesť len 1 ukazovateľ HP RP, čo znamenalo podľa 

analýzy projektov, že prijímatelia si nevyberali viac ukazovateľov. 
• Komplikovanosť systému ukazovateľov HP RP, komplikovanosť ich vykazovania, 

nejednotná metodológia a ich napojenie na ITMS.  
• Nezohľadnenie špecifík vykazovania takýchto ukazovateľov v rámci ITMS.  
• Nízke zameranie na kvalitatívne ukazovatele rovnosti príležitostí. 
 
Odporúčania 
• Rozdelenie na všeobecné merateľné ukazovatele, ktoré sa týkajú 

znevýhodnených cieľových skupín a špecifické ukazovatele najmä kvalitatívne, 
kde by boli stanovená úroveň dosiahnutia kvality vytvoreného opatrenia a bola by 
povinnosť ich vykazovať.  

• Automatické sledovanie podľa cieľových skupín (podľa rodu, veku, zdravotného 
postihnutia, iných charakteristík) u každého merateľného ukazovateľa, ktorý 
zachytáva počty osôb.  

• Naviazanie špecifických merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti a 
nediskriminácie na konkrétne rámcové aktivity.  

 
Monitorovanie 
 
Plusy 
• Povinnosť uverejňovať výročnú správu o vykonávaní HP RP, presná štruktúra 

výročnej správy. 
• Jasne zadefinovaný zber údajov v rámci monitorovania na úrovni OP, NSRR a 

kontextu. 
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• Vytvorený metodický pokyn, ako vypracovať Informáciu o príspevku k HP RP za 
jednotlivé OP – presný postup, ako ju vypĺňať.  

 
Mínusy 
• Slabé zdôraznenie povinnosti kvalitatívnej analýzy prínosu jednotlivých OP 

k cieľom HP RP.  
• Zbytočná rozsiahlosť výročnej správy HP RP. 
• Malá orientácia na príklady dobrej praxe v rámci monitorovania.  
 
Odporúčania 
• Sústredenie sa na kvalitatívnu analýzu príspevku OP k cieľom HP RP v rámci 

výročných správ, zameranie na nedostatky a odporúčania a následné sledovanie 
ich odpočtu.  

• Skrátenie výročnej správy za rodovú rovnosť a nediskrimináciu, vyhodnotenie 
plnenia podľa cieľov HP a nie podľa OP.  

• Stanoviť štruktúru príkladov dobrej praxe a vytvoriť databázu príkladov dobrej 
praxe na webstránke www.gender.gov.sk. 

 
Hodnotenie HP RP 
 
Plusy 
• Vypracovaný podrobný plán hodnotení HP RP s presným harmonogramom. 
• Presný postup krokov, ako realizovať hodnotenie. 
 
Mínusy 
• Nejasné oddelenie interného a externého hodnotenia v rámci štruktúr 

koordinátora HP RP. 
• Nie je uvedená povinnosť RO realizovať hodnotenia HP RP v rámci OP v 

pravidelných intervaloch.   
• Nie je jasný mechanizmus odpočtu odporúčaní z hodnotenia zo strany 

koordinátora HP RP a RO jednotlivých OP a mechanizmus ich sledovania.  
 
Odporúčania 
• Uviesť metodiku zavádzania odporúčaní z hodnotiacej správy do praxe. 
• Zapojenie RO OP do hodnotenia HP RP. 
 
  

http://www.gender.gov.sk/
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Publicita a informovanie 
 
Plusy  
• Rozdelenie úloh na informovanie a vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí.  
• Vypracovaný plán informovania a publicity s podrobnými úlohami  a s 

operatívnymi plánmi  
 
Mínusy 
• V systéme chýba zabezpečenie kontroly úloh ako aj spolupráca s tlačovým 

servisom ministerstva.  
• Chýba povinnosť pravidelne každý rok vzdelávať v problematike rodovej rovnosti 

a rovnosti príležitostí projektových manažérov a manažérok RO a odborných 
hodnotiteľov a hodnotiteliek.   

 
Odporúčania 
• Zaviesť každoročný odpočet plánu informovania a publicity, resp. komunikačného 

plánu so sledovaným indikátorom a sankciami pri neplnení.   
• Vytvoriť akreditovaný kurz vzdelávania o HP rodová rovnosť a nediskriminácia 

pre zamestnancov a zamestnankyne štrukturálnych fondov a zabezpečenie 
pravidelného vzdelávania.  

• Zaviesť povinnosť RO OP uvádzať pri publicitných výstupoch aj ako prispeli k 
rodovej rovnosti a nediskriminácii. 

 
Podpora ITMS v procese implementácie HP 
 
Plusy 
• Možnosť selektovať údaje z ITMS o projektoch s príspevkom k rovnosti 

príležitostí. 
 
Mínusy 
• Chýba špeciálna aplikácia, ktorá by umožňovala sledovať projekty podľa 

cieľových skupín, rámcových aktivít, merateľných ukazovateľov  HP relevantných 
k rovnosti príležitostí. 

 
Odporúčania  
• Vytvoriť analytický nástroj na sledovanie rodovej rovnosti a nediskriminácie v 

projektoch.  
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6.2 Analýza obsahu informácií o príspevku OP k HP RP vypĺňaných RO     
OP 
 
Pri hodnotení kvality vypracovaných informácií o príspevku OP k HP RP sme 
vychádzali z kontrolného listu otázok, na ktoré sme samohodnotením odpovedali 
áno, nie, čiastočne, minimálne. Vychádzali sme z informácií o príspevku OP k HP RP 
za roky 2014 a takisto z prílohy č.4 SKI HP RP ako metodického usmernenia 
k vypĺňaniu informácie. Informácia o príspevku OP TP k HP RP nebola k dispozícii, 
preto sa hodnotenia zúčastnilo 10 OP.   
 
Výsledky hodnotenia sú nasledovné: 
90% OP uviedlo v rámci informácie počty a hodnotu projektov s HP RP v súlade so 
SKI HP RP podľa prioritných osí, pričom uvádzali celkové počty a hodnoty a tie 
porovnávali s príspevkom k HP RP. Jeden OP (konkrétne OP IS) neuviedol počty 
podľa prioritných osí a v jednom OP (ROP) boli chybné výpočty v číslach.  
Na druhej strane kvalitatívnu analýzu počtu a hodnoty projektov s príspevkom k HP 
RP uviedli len 2 OP z desiatich (OP D a OP BK), to znamená aj konkrétny príspevok 
k cieľom HP RP. 4 OP (OP KaHR, ROP, OP IS, OP Z) takúto analýzu neposkytli. 3 
OP poskytli čiastočnú analýzu, ktorá sa týkala textového popisu počtov, podielu 
počtov projektov s príspevkom k HP RP na celkovom počte, uvedenie niektorých 
národných projektov, ale bez vysvetlenia vo vzťahu k cieľom HP RP. Minimálnu 
analýzu uviedol 1 OP, a to OP ZaSI, pričom ide o operačný program, ktorý 
najvýznamnejšie prispieva k HP RP.  
100 % OP uviedlo počty a hodnotu projektov s príspevkom k HP RP podľa 
samosprávnych krajov, pričom v rámci ROP boli vo výpočtoch formálne chyby. V 4 
OP (OP V, OP ZaSI, OP D, OP ZP) bola uvedená aj bližšia analýza z pohľadu 
samosprávnych krajov. V 5 OP nebola uvedená žiadna analýza a v 1 OP (OP VaV) 
len čiastočné vymenovanie poradia krajov.  
V 9 z 10 OP boli uvedené výsledky merateľných ukazovateľov HP RP v súlade 
s prílohou č.4 SKI HP RP, pričom ale v 3 OP boli nezrovnalosti v poskytnutí 
informácií podľa prioritných osí, buď ich neuviedli, alebo len čiastočne (OP IS, OP 
BK, OP ZP). V 1 OP (OP IS) neboli uvedené výsledky všetkých merateľných 
ukazovateľov, ako napr. počet žien využívajúcich výsledky projektov. Len v 1 OP (OP 
D) bola poskytnutá kvalitatívna analýza výsledkov ukazovateľov HP RP vo vzťahu 
k cieľom HP RP. V 4 OP nebola uvedená žiadna analýza údajov (OP IS, ROP, OP 
BK, OP ZP). V 5 OP bola poskytnutá čiastočná analýza dosiahnutých výsledkov, 
ktorá mala nasledovnú formu: 
• „Na novovytvorených pracovných miestach bolo vyššie zastúpenie mužov (29 

380) v porovnaní s vytvorenými pracovnými miestami obsadenými ženami (23 
711), čo predstavuje pomer 55,33:44,66 nových pracovných miest v prospech 
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mužov“, pričom tam nebola uvedená rodová analýza toho, prečo muži boli viac 
zastúpení a aké opatrenia by boli vhodné.  

• Uvádzali všeobecnú formuláciu, ako napr.: "V sledovanom období je viditeľný 
nárast dosiahnutých hodnôt všetkých sledovaných ukazovateľov." 

• Len stručný popis konštatovania 50:50 dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k 
mužom a ženám a konštatovanie, že rodová rovnosť nie je prioritou OP (OP 
KaHR). 

V 8 OP boli uvedené výsledky merateľných ukazovateľov aj podľa prioritných osí, 
pričom v 2 OP tieto informácie chýbali (OP D, OP ZP). Úplná analýza výsledkov bola 
poskytnutá len v 1 OP (a, to OP BK), teda boli popísané čísla, ich vzťah k cieľom HP 
RP a nediskriminácia. V 4 OP nebola vôbec uvedená analýza týchto údajov, a to OP 
ZaSI, OP KaHR, OP IS a OP ZP. V 5 OP bola uvedená čiastočná analýza výsledkov 
merateľných ukazovateľov HP RP podľa prioritných osí, a to v nasledovnej forme: 
• Napr. popis nárastu niektorých ukazovateľov HP RP a v rámci jedného 

ukazovateľa prepojenie na národný projekt, chýba informácia, k akým cieľom HP 
RP prispievali prioritné osi a kvalitatívna analýza obsahu s príkladmi. 

• Len výpočet dosiahnutých hodnôt podľa prioritných osí a označenie príspevku k 
cieľom podľa SKI HP RP, bez kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. 

3 OP neuviedli žiadne informácie o publicite vzdelávaní o HP RP v ich operačnom 
programe (OP ZaSI, OP IS, OP KaHR). 6 OP uviedlo len všeobecnú informáciu, že 
zabezpečovali uvedenú úlohu v OP, ale bez konkrétnych príkladov v danom roku. 
Konkrétne ako zabezpečovali publicitu uviedli len v 1 OP (OP BK). V 7 OP neboli 
uvedené žiadne informácie o odbornom hodnotení HP RP v danom OP a v 3 OP išlo 
len o všeobecné informácie, ako napr. že zabezpečili vzdelávanie, ale bez bližších 
informácií o termínoch, rozsahu, obsahu. V ani jednom OP neboli uvedené 
informácie o vykonaných hodnoteniach na úrovni OP, ktorého súčasťou by bolo aj 
hodnotenie napĺňania cieľov HP RP v daných OP a ich implementácia.  
V 2 OP (OP IS a ROP) neboli uvedené žiadne príklady dobrej praxe. V 6 OP boli 
uvedené príklady dobrej praxe projektov, pričom v 2 OP boli uvedené 3 projekty, v 2 
OP 2 projekty a v 3 OP jeden projekt. 5 projektov sa týkalo cieľov rodovej rovnosti, 4 
projekty sa týkali cieľov rovnosti príležitostí na základe veku (2 projekty mladí ľudia, 2 
projekty starší ľudia) a 2 projekty sa týkali cieľov rovnosti príležitostí na základe 
zdravotného postihnutia (bezbariérovosť).  
V 7 OP vôbec neboli uvedené údaje o problémoch v implementácii HP RP. V 3 OP 
išlo len o všeobecné konštatovanie, že v sledovanom roku neboli žiadne problémy.  
V 6 OP nebola uvedená žiadna rodová analýza prezentovaných výsledkov 
v informácii. V 3 OP (OP ZaSI, OP V a OP KaHR) bola uvedená minimálne. Len v 1 
OP bola uvedená čiastočná rodová analýza cieľov rodovej rovnosti, a to v OP Z. 
V rámci niektorých OP boli výsledky prezentované v pozitívnom svetle napriek 
výrazne nižším podielom znevýhodnených cieľových skupín.  
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Príklady:  
V 9 OP nie je uvedená analýza rovnosti príležitostí na základe veku, v jednom,  OP V 
je uvedená čiastočná kvantitatívna analýza. Príklad: V 4 OP nie je uvedená žiadna 
analýza rovnosti príležitostí na základe zdravotného postihnutia a v 1 OP len 
minimálna (ROP). V 4 OP je uvedená čiastočná analýza, najmä kvantitatívna. A v 1 
OP (OP Z) je uvedená celková analýza aj s príkladmi projektov a počtom opatrení 
pre túto cieľovú skupinu.  
Ani v jednom OP nie sú uvedené návrhy na zlepšenie situácie v napĺňaní cieľov HP 
RP v OP. 
V oboch OP ESF sú uvedené hodnoty podľa cieľových skupín, čo sa týka analýzy, tá 
je len čiastočné kvantitatívna, v prípade OP V nie je uvedená analýza u zdravotne 
postihnutých ľudí.  
Sumarizácia zistení: 
• Väčšina OP síce uvádza počty projektov a hodnotu projektov s príspevkom k HP 

RP, ale vo väčšine zároveň chýba kvalitatívna analýza z hľadiska prioritných osí 
a zamerania na ciele HP RP.  

• Väčšina OP uvádza výsledky merateľných ukazovateľov HP RP podľa prílohy č.4 
SKI HP RP, ale zároveň väčšina z nich neuvádza kvalitatívnu analýzu, tá je 
obmedzená na konštatovanie číselných počtov, nárastu ukazovateľov, ale  
nevysvetľuje, prečo sa niektoré ukazovatele nenapĺňajú, prečo je ich hodnota 
nízka, alebo prečo sú tam rodové nerovnosti. 

• Problémom je tiež, že len 1 OP uviedol, ako konkrétne zabezpečuje publicitu a 
informovanie v tejto oblasti, čo znamená, že 90 % OP v tejto oblasti nerobí nič, 
okrem všeobecnej informácie na webstránke nerieši vzdelávanie v tejto oblasti, 
ani špecifické tlačové správy, publikácie s touto témou. 

• OP tiež neuvádzajú, ako je zabezpečené odborné hodnotenie vyhlásených výziev 
v OP z hľadiska rovnosti príležitostí a v rámci hodnotenia OP túto tému vôbec 
nespomínajú, takže ani nemôžu reflektovať, že riešia problematiku HP RP 
formálne bez nejakých snáh o zlepšenie. 

• Zdá sa, že v OP problémy v tejto oblasti neexistujú, napriek mnohým, ktoré sme 
načrtli v predchádzajúcich hodnotiacich správach, čo je však závažnejšie, 
v informáciách sa nedefinujú ani návrhy na zlepšenie implementácie rovnosti 
príležitostí v jednotlivých OP a kroky na ich dosiahnutie, najlepšie záväzné. Takto 
majú správy naozaj len formálny charakter. 

• RO OP nepoznajú princípy rodovej analýzy a analýzy rovnosti príležitostí, zjavne 
ich v informáciách o príspevku k HP RP nevyužívajú, rodová analýza je 
obmedzená na sledovanie rovnakého podielu žien a mužov bez kontextu 
a opatrení, rovnosti príležitostí na základe veku sa venuje pozornosť minimálne 
a v oblasti zdravotného postihnutia sa sústreďujú najmä na dostupnosť prostredia 
bez analýzy, či zahŕňajú všetky diferencované skupiny patriace do zdravotného 
postihnutia. 
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Odporúčania:  
• Zamerať sa pri vypracovaní informácií o príspevku OP k HP RP na kvalitatívnu 

analýzu plnenia cieľov HP RP z hľadiska počtu projektov, dosiahnutých výsledkov 
merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, poskytnutých 
opatrení pre jednotlivé znevýhodnené cieľové skupiny. 

• Vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok RO OP zodpovedných za prípravu 
informácie o príspevku k HP RP v problematike rodovej rovnosti, nediskriminácie, 
o nástrojoch uplatňovania rodového hľadiska a ich praktickom využití v OP.  

• Stanovenie plánu informovania a vzdelávania pre RO OP na každý rok, ktorý 
budú musieť povinne absolvovať, najmä scitlivovacie tréningy.  

• Zavedenie mechanizmu uvádzania návrhov na zlepšenie situácie v plnení cieľov 
HP RP a sledovanie ich plnenia a zavádzania do praxe.  

 

6.3 Prieskum medzi kontaktnými bodmi HP RP o koordinácii a 
implementácii HP RP v programovom období 2007 – 2013  

 
V tejto časti zhodnotíme výsledky prieskumu medzi kontaktnými bodmi HP RP na RO 
OP, ktorí a ktoré sú zároveň členmi a členkami pracovnej skupiny pre HP RP. Cieľom 
bolo zistiť, aký majú názor na fungovanie systému koordinácie a implementácie 
v programovom období 2007 – 2013 jednak na úrovni koordinátora a jednak na 
úrovni RO, ako aj pomenovať jeho slabé stránky a návrhy na zlepšenie v ďalšom 
programovom období. Prieskum sme realizovali formou dotazníka na zbieranie 
postojov, ktorý mal uzavreté aj otvorené otázky. Dotazník bol k dispozícii na 
elektronickom formulári na webovej adrese  
https://docs.google.com/forms/d/1vp_GR__ye7zR_SAkjThxfOMy4dr61hCRqYx7rGzj
hKk/edit. Žiadosť o jeho vyplnenie bola zaslaná členom a členkám pracovnej skupiny 
listom, pričom na jeho vyplnenie mali k dispozícii dva týždne. Oslovených bolo 15 
osôb. Čo sa týka konkrétnych výsledkov, tak tie sme analyzovali a interpretovali 
z hľadiska nasledovných oblastí:  
 
Demografia oslovených respondentov a respondentiek 
Prieskumu sa zúčastnilo 8 osôb, členov a členiek pracovnej skupiny pre HP RP. 
Z nich 4 boli ženy, 2 muži a dvaja nechceli uviesť svoj rod. Väčšina z nich bola vo 
veku 25 až 45 rokov a mali ukončené vysokoškolské vzdelanie. Dvaja respondenti 
majú napríklad zdravotné postihnutie a traja patria medzi inú znevýhodnenú skupinu. 
To znamená, že aj samotní členovia a členky pracovnej skupiny patria medzi 
znevýhodnené skupiny, ktorých situácia sa v rámci problematiky rovnosti príležitostí 
rieši. 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/1vp_GR__ye7zR_SAkjThxfOMy4dr61hCRqYx7rGzjhKk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vp_GR__ye7zR_SAkjThxfOMy4dr61hCRqYx7rGzjhKk/edit
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Pracovná pozícia respondentov a respondentiek 
Najviac z respondentov a respondentiek pracuje na pozícii programových manažérov 
a manažérok (3), v dvoch prípadoch ide o projektových manažérov a po jednom 
prípade o metodika, manažéra monitorovania a hodnotenia a v jednom prípade sa 
vyskytla všeobecná odpoveď „štátny radca“. To znamená, že sa téme HP RP venujú 
rôzne úrovne riadenia, cez programovú úroveň, projektovú úroveň, špecifické úlohy 
monitorovania a metodického usmerňovania. Otázkou je, či by na každej tejto úrovni 
nemal byť zodpovedný človek za problematiku rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti 
a nediskriminácie.  
 
Spolupráca s koordinátorom HP RP 
Spoluprácu s koordinátorom HP RP mali respondenti a respondentky posúdiť vo 
forme rôznych otázok s možnosťou odpovedí áno, nie, neviem posúdiť. V otvorených 
otázkach mali posúdiť hlavné problémy a návrhy na zlepšenia spolupráce. Ani 
s jedným výrokom nebola 100 % miera súhlasu, vyskytol  sa pomerne vysoký počet 
odpovedí „neviem posúdiť“, čo indikuje skutočnosť, že buď sa problematike venujú 
minimálne, alebo sa jej nevenujú vôbec, alebo dotazník vypĺňala osoba, ktorá nie je 
za rovnosť príležitostí zodpovedná. Tiež za tým môže byť v skutočnosti to, že nechcú 
napísať, čo si naozaj myslia.  
 Najviac odpovedí „áno“ bolo v týchto oblastiach: 

• komunikačné toky medzi koordinátorom HP RP a RO sú efektívne (5 x áno) 
• metodické usmernenia HP RP sú zrozumiteľné (5 x áno) 
• koordinátor HP RP plní svoje úlohy efektívne, v potrebnej kvalite v zmysle SKI 

HP RP (4 x áno)  
• koordinátor HP RP reaguje na  otázky RO OP včas a kvalitne (4 x áno)  

Najviac odpovedí nie bolo v týchto oblastiach:  
• spolupráca koordinátora HP RP a RO jednotlivých OP je efektívna (2 x nie) 
• metodické usmernenia HP RP sú zrozumiteľné (1 x nie) 

Najviac odpovedí „neviem posúdiť“, a to 5, bolo pri posúdení otázky „Poradenstvo 
koordinátora HP RP je odborné“.  
Z vyššie uvedeného vyplýva, že respondenti a respondentky považujú spoluprácu 
s koordinátorom HP RP vo viac ako 50 % ako dobrú v oblasti komunikačných tokov, 
zrozumiteľnú v metodických usmerneniach a plnenie úloh zo strany koordinátora HP 
RP tiež vo väčšej miere vnímajú pozitívne. Negatívne odpovede sa vyskytli pri 
efektivite spolupráce koordinátora HP RP a RO OP a zrozumiteľnosti usmernení. 
Najviac respondentov a respondentiek nevedelo posúdiť odborné poradenstvo 
koordinátora HP RP, keďže sami zrejme nemajú expertízu v predmetnej oblasti.  
Za hlavné obmedzenia a problémy v rámci spolupráce medzi koordinátorom HP RP 
a RO jednotlivých OP považujú respondenti a respondentky v najväčšej miere 
problémy s merateľnými ukazovateľmi HP RP (4 x), čo potvrdzujú aj ostatné časti 
hodnotiacej správy. Po jednej odpovedi vnímali medzi obmedzeniami náročnosť 
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problematiky rovnosti príležitostí, nedostatok školení a diskusií a nedostatočné 
metodické usmernenia.  
Medzi návrhy na zlepšenie spolupráce medzi RO/SORO OP a koordinátorom HP RP 
zaradili najmä zintenzívnenie komunikácie (2 x), vyššiu flexibilitu, pravidelné 
preškoľovanie pracovníkov OR/SORO minimálne polročne, lepšiu informovanosť o 
horizontálnych prioritách na všetkých úrovniach RO. 
 
Plnenie úloh RO OP vo vzťahu k HP RP  
Plnenie úloh RO OP vo vzťahu k HP RP mali respondenti a respondentky posúdiť vo 
forme rôznych výrokov s možnosťou odpovedí silne súhlasím, súhlasím, nesúhlasím, 
silne nesúhlasím, neviem posúdiť. V otvorených otázkach mali posúdiť hlavné 
problémy a návrhy na zlepšenie plnenia úloh. Ani s jedným výrokom nebola 100 % 
miera súhlasu, počet odpovedí „neviem posúdiť“ bol nižší ako v predchádzajúcich 
otázkach, keďže ide o posúdenie toho čo robí RO OP. Najviac súhlasných odpovedí,   
bolo pri výrokoch: 
• V našom OP je zabezpečená kontrola dodržiavania princípu rovnosti príležitostí v 

projektoch. (7 x) 
• Do vyhlasovaných výziev sme adekvátne zakomponovali rovnosť príležitostí cez 

vymedzenie cieľov a oprávnených aktivít. (7 x) 
• Materiály  a metodické usmernenia koordinátora HP RP nám pomáhajú pri jej 

implementácii. (6 x) 
• Vyhodnocujeme systematicky prínos realizovaných projektov k HP RP z hľadiska 

cieľov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. (6 x) 
• Vďaka vybraným a realizovaným projektom v našom OP sa ciele rovnosť 

príležitostí vo všeobecnosti naplnili. (6 x) 
Nesúhlasné odpovede sa vyskytli len pri jednom výroku, a to : 
• Pravidelne zverejňujeme/aktualizujeme informácie o rodovej rovnosti v 

dokumentácii pre žiadateľov a prijímateľov. (2 x) 
Najviac respondenti a respondentky nevedeli posúdiť výrok „Prijímatelia vnímajú 
rovnosť príležitostí ako formálne kritérium, ktoré musia splniť.“ (6 x) a výrok „Vďaka 
vybraným a realizovaným projektom v našom OP sa ciele v oblasti rovnosti 
príležitostí na základe veku naplnili.“ (5 x) Z oblasti cieľov HP RP najviac súhlasili, že 
projekty prispeli k cieľom rodovej rovnosti (5 x), u rovnosti príležitostí na základe 
zdravotného postihnutia to bolo 4 x a na základe veku len 3 x.  
Hlavné obmedzenia a problémy v rámci svojej práce týkajúcej sa implementácie HP 
RP vnímajú respondenti a respondentky najmä v nasledovných oblastiach: 

Mám málo informácií o problematike rovnosti príležitostí a nemám dostatočné 
vzdelávacie možnosti v oblasti HP RP (5 x) 

• Limitované administratívne kapacity, ktoré by pracovali s problematikou rovnosti 
príležitostí na RO/OP (4 x) 

• Merateľné ukazovatele HP RP sú príliš náročné na zber a vyhodnocovanie (3 x) 
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Medzi návrhy na zlepšenie plnenia svojich úloh navrhujú:  
• zvýšenie informovanosti a znalostí formou teambuildingov, školení, seminárov, 

prezentácií,  
• praktické príklady na stránke koordinátora, ktoré by bolo možné priamo prevziať 

ako prílohu k výzve a publikovať spolu s výzvou v členení podľa tematických, 
resp. špecifických cieľov,  

• lepšia informovanosť o tom, čo sa vlastne má dosiahnuť sledovaním HP a načo 
slúži vykazovanie MU HP.  

Respondenti a respondentky si myslia, že RO OP si plnia úlohy najmä tie, ktoré im 
vyplývajú so SKI HP RP, ako je kontrola dodržiavania princípu rovnosti príležitostí 
v projektoch, zakomponovanie rovnosti príležitostí do výziev, vyhodnocovanie 
prínosu k rovnosti príležitostí vo výročných správach, pričom im sú k tomu 
nápomocné metodické usmernenia koordinátora HP RP. V realite, ako vyplýva 
z našich hodnotiacich správ, kontrola zabezpečenia rovnosti príležitostí je formálna 
a nerieši sa, či už nejakými krokmi na zlepšenie, alebo sankciami. Zjavné je, že RO 
OP pravidelne neaktualizuje informácie o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti vo 
svojich dokumentoch, nepracuje s témou. Je to spôsobené aj obmedzeniami, medzi 
ktoré zaraďuje malé vzdelávacie možnosti a čas, ktorý by mohli venovať téme. 
Najmenej pozornosti sa venuje téme rovnosti príležitostí na základe veku.  
 
Administratívne kapacity RO OP 
Ako vyplynulo aj z predchádzajúcich odpovedí, respondentky a respondenti sa 
sťažovali na limitované administratívne kapacity na implementáciu HP RP v ich OP. 
Viac ako 2 roky sa venujú problematike HP RP 4 respondenti a respondentky (dvaja 
viac ako 5 rokov), okolo jedného roka sa jej venujú dvaja a dvaja uviedli, že nemajú 
na zodpovednosť HP RP, čo vyvoláva otázky o ich členstve v pracovnej skupine pre 
HP RP, resp. dotazník dostali na vyplnenie, ale nie je to ich úloha v RO. V opise 
pracovnej činnosti má koordináciu HP RP uvedených 5 respondentov 
a respondentiek a 3 nie, pričom problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
v priemere venujú 10 % pracovného času (1 respondent/respondentka sa venuje HP 
RP 30 % pracovného času). Väčšina respondentov a respondentiek považuje čas, 
ktorý venujú HP RP, za postačujúci (priemer na škále od jednoznačne súhlasím po 
jednoznačne nesúhlasím bol 2,75), iba 1 respondent/respondentka ho považuje za 
nepostačujúci. V ideálnej situácii by potrebovali venovať sa záležitostiam HP RP 
v rámci OP z tých, čo odpovedali (5) 44 % pracovného času, pričom len jeden 
respondent uviedol, že by sa im mal venovať 1 celý zamestnanec resp. 
zamestnankyňa. Traja nevedeli odpovedať, alebo nepotrebovali viac času.  
V súčasnosti sa na RO problematike venujú v troch prípadoch 1 
zamestnanec/zamestnankyňa, po jednom prípade dvaja a jedna odpoveď uvádzala 
päť a viac. Traja respondenti resp. respondentky nevedeli odpovedať. Ideálne by sa 
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problematike malo venovať, podľa tých čo na túto otázku odpovedali, 2,25 
zamestnanca, pričom štyria neodpovedali.  
Podľa respondentov a respondentiek by  pomohlo k lepšej koordinácii HP RP na 
úrovni OP z hľadiska administratívnych kapacít najmä zvýšenie počtu 
administratívnych kapacít (3 x), vytvorenie pracovnej skupiny pre jej implementáciu 
na úrovni RO/SORO, resp. siete kontaktných bodov v rámci jednotlivých sekcií 
a odborov (3 x). 
Z odpovedí vyplýva, že na RO OP venujú problematike HP RP minimum času. Na 
jednej strane oslovení respondenti a respondentky neuvádzajú, že uvedený čas je 
nepostačujúci. Na strane druhej uvádzajú, že zvýšenie administratívnych kapacít by 
pomohlo zlepšiť situáciu. Ideálne by sa malo venovať problematike HP RP 2,25 
zamestnanca, ktorí na to využijú 44 % pracovného času. Dôležité je podľa viacerých 
respondentov a respondentiek zosieťovanie jednotlivých sekcií, odborov, ktoré riešia 
štrukturálne fondy, napr. formou pracovnej skupiny.  
 
Expertíza a vzdelávanie 
Ďalšia oblasť sa týkala toho, či v rámci OP využívali expertízu odborníkov 
a odborníčok na rovnosť príležitostí, ako boli vyvzdelaní respondenti a respondentky 
v problematike HP RP a či sa realizovalo vzdelávanie v tejto oblasti v rámci OP. Piati 
respondenti a respondentky uviedli, že nevyužívali odbornú podporu ľudí 
s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí. Po jednom respondentovi a respondentke 
uviedli, že využívali spoluprácu s koordinátorom HP RP, interné kapacity a čiastočne 
externé.  
Až 6 respondentov a respondentiek uviedlo, že neabsolvovali vzdelávanie 
s osobitným zameraným na rovnosť príležitostí a len dvaja absolvovali. U tých, čo ho 
absolvovali, to v jednom prípade bola 1 hodina a v jednom 1 deň a zabezpečoval ho 
koordinátor HP RP. Respondenti a respondentky vôbec nerealizovali školenia pre 
svoj riadiaci manažment v rámci OP. Najviac traja respondenti a respondentky 
organizovali školenie v predmetnej oblasti pre hodnotiteľov a hodnotiteľky, dvaja pre 
svojich kolegov a kolegyne a len jeden pre prijímateľov.  
Odbornosť a vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí zjavne absentuje pri 
implementácii HP RP na úrovni OP. Limitujúce je, že riadiaci manažment nebol 
v tejto problematike vyvzdelaný, pričom práve od neho závisí, do akej miery sa 
problematike bude venovať pozornosť v OP. Podobne je to aj so vzdelávaním 
prijímateľov, od ktorých závisí, do akej miery bude uplatňovaná rovnosť príležitostí 
v projektoch.  
 
Používanie SKI HP RP a Príručky pre HP RP 
V ďalšej časti sme zisťovali, ako pomáha a ako pri svojej práci využívajú respondenti 
a respondentky SKI HP RP a Príručku pre uplatňovanie rovnosti príležitostí 
v štrukturálnych fondoch. Najviac respondentov a respondentiek vyjadrilo súhlas 
s nasledujúcimi tvrdeniami: 
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• Pracujem so SKI HP RP pravidelne (6 x) 
• SKI HP RP jasne popisuje postup uvádzania príspevku k HP RP na úrovni 

programov (6 x) 
Najviac ich nevedelo posúdiť tvrdenie „Uvádzaná inštrukcia v SKI HP RP pre 
odborné hodnotenie je postačujúca“ (4 x), pričom vo výsledkoch sa nevyskytla 
žiadna nesúhlasná odpoveď.  
Čo sa týka príručky pre uplatňovanie rovnosti príležitostí, uvedenú príručku pozná 6 
respondentov a respondentiek a jeden nepozná. Väčšina z nich sa dozvedela 
o príručke na pracovnej skupine pre HP RP (5 x). Najčastejšie príručku využili pri 
príprave výziev (3 x). Dvaja respondenti a respondentky uviedli, že príručku vôbec 
nevyužili. Medzi silné stránky príručky považujú tí, ktorí odpovedali, obsah 
kontrolného hárka, dobré príklady praxe a prehľadnosť. Medzi slabé stránky príručky 
zas previazanosť na aktivity. Vyskytol sa aj názor, že „rodová rovnosť je v SK 
chimérou, kde sa tu dovolám nápravy? Chýba mi tu návrh riešení problémov v praxi“.  
Čo sa týka hodnotenia kvality príručky, tak viac-menej považovali respondenti 
a respondentky príručku za ľahko zrozumiteľnú (6 x súhlasím), prakticky použiteľnú 
(6 x súhlasím) a dostatočnú z hľadiska objasnenia otázok rovnosti príležitostí (6 x 
súhlasím). Pri posudzovaní príručky sa nevyskytla negatívna odpoveď.  
Z odpovedí vyplýva, že respondenti a respondentky využívajú pravidelne SKI HP RP 
a príručku uplatňovania rovnosti príležitostí, pričom ich kvalitu a obsah hodnotia vo 
väčšej miere pozitívne, negatívne odpovede sa nevyskytli. Vyzdvihujú ich 
zrozumiteľnosť a praktickú použiteľnosť.  
 
Implementácia HP RP v projektoch a publicita 
Väčšina respondentov a respondentiek si myslí, že prijímatelia prikladajú HP RP 
formálnu, alebo nízku váhu (7 z 8). Keď mali uviesť konkrétny príklad projektu, ktorý 
považujú za dobrú prax pri podpore rovnosti príležitostí, tak takýto príklad uviedli len 
3 respondenti a respondentky, a to príspevok na starostlivosť o dieťa, Inštitút rodovej 
rovnosti a projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel ZSSK, a. s. pre 
prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR. Ďalší  
uvádzali, že buď neevidujú takýto projekt v OP, alebo že OP nie je zamerané na HP 
RP, alebo neuviedli žiadnu odpoveď. Čo sa týka zabezpečenia publicity venovanej 
rovnosti príležitostí, paradoxne medzi odpoveďami sa vyskytli dve, že ju zabezpečujú 
v rámci príkladov dobrej praxe a potom ešte webová stránka (2 odpovede). V jednom 
prípade uviedli, že informačné materiály OP pre verejnosť explicitne uvádzajú aj 
prínos HP RP a v jednom, že tlačové správy zohľadňujú HP RP. 
Z odpovedí vyplýva, že celkovo respondenti a respondentky vnímajú tému rovnosti 
príležitostí ako formálnu a okrajovú, väčšina nevedela uviesť príklady projektov 
dobrej praxe v ich OP.  
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Názory na problematiku rovnosti príležitostí  
V ďalšej časti mali respondent a respondentky vyjadriť svoje názory na problematiku 
rovnosti príležitostí, ako aj na aké oblasti v tejto téme by malo byť zamerané 
nasledujúce programové obdobie. Väčšina respondentov a respondentiek viac 
súhlasí, že podpora rovnosti príležitostí ako prierezového princípu je pri 
implementácii štrukturálnych fondov dôležitá (priemer odpovedí na škále 
jednoznačne súhlasím a jednoznačne nesúhlasím bol 2,375). O čosi nižší súhlas bol 
s názorom, že rovnosť príležitostí ako prierezový princíp je potrebnú v programovom 
období 2014 – 2020 posilniť (priemer odpovedí na škále jednoznačne súhlasím 
a jednoznačne nesúhlasím bol 2,675, bol tam aj jeden jednoznačný nesúhlas). 
Výrazne súhlasia respondenti a respondentky s tým, že podpora rodovej rovnosti ako 
prierezového princípu je pri implementácii štrukturálnych fondov dôležitá (priemer 
odpovedí na škále jednoznačne súhlasím a jednoznačne nesúhlasím bol 2, boli tam 
jednoznačné súhlasné odpovede).  
Na druhej strane, keď mali respondenti reagovať na výrok „HP rovnosť mužov a žien 
a nediskrimináciu je potrebné podrobnejšie rozpracovať na osobitné aspekty (napr. 
rod/pohlavie, vek, zdravotné postihnutie a pod.) a každému priradiť osobitné 
diskvalifikačné kritérium.“, skôr s tým nesúhlasili (priemer odpovedí na škále 
jednoznačne súhlasím a jednoznačne nesúhlasím bol 3,375). Výnimku tvorí zrejme 
nezabezpečenie povinnosti urobiť bezbariérový prístup pre ľudí s obmedzenou 
mobilitou a/alebo senzomotorickou orientáciou, s ktorým by ako diskvalifikačným 
kritériom viac súhlasili (priemer odpovedí na škále jednoznačne súhlasím 
a jednoznačne nesúhlasím bol 2,25).   
Čo sa týka prioritizovania tém rodovej rovnosti, najvyššiu prioritu prisúdili respondenti 
a respondentky týmto rodovým nerovnostiam: 
• prevencia a eliminácia nerovného odmeňovania žien v porovnaní s mužmi na trhu 

práce (7x  vysoká priorita), 
• podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života najmä s ohľadom na 

potreby žien (7 x vysoká priorita) 
• znižovanie rizika chudoby u žien, najmä vo vyššom veku a u osamelých matiek (6  

x vysoká priorita)  
• prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách (6 x vysoká priorita) 
Nižšiu prioritu ako ostatným prisúdili témam: 
• odstraňovanie prekážok pre uplatnenie žien/mužov v odvetviach s ich nízkym 

zastúpením (horizontálna rodová segregácia) (3 x neviem posúdiť, 2 x nízka 
priorita, 1 x žiadna) 

• prevencia a eliminácia sexuálneho obťažovania na pracovisku (2x  nízka, 3 x  
neviem posúdiť) 

Najviac respondentov a respondentiek nevedelo posúdiť témy: 
• prevencia a eliminácia prejavov sexizmu a rodových stereotypov v médiách (5 x 

neviem posúdiť) 
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• prevencia a eliminácia rodových stereotypov vo výchove a vzdelávaní (5 x  
neviem posúdiť) 

Čo sa týka prioritizovania tém rovnosti príležitostí na základe zdravotného 
postihnutia, najvyššiu prioritu respondenti a respondentky prisúdili: 
• podpore bezbariérového prístupu k službám vzdelávania a zamestnanosti (7 x 

vysoká), 
• podpore bezbariérového prístupu do verejných inštitúcií a na verejných 

priestranstvách (7 x vysoká priorita) 
• podpore služieb pre obete a prevencia násilia páchaného na osobách so 

zdravotným postihnutím (6 x vysoká priorita). 
O čosi nižšiu prioritu by prisúdili podpore zamestnávania osôb so zdravotným 
postihnutím (4 x vysoká priorita, 3 x neviem posúdiť, 1 x nízka priorita). 
Z hľadiska veku väčšina tém získala vyššiu prioritu, a to najmä: 
• podpora služieb pre obete a prevencia násilia páchaného na deťoch (6 x vysoká 

priorita), 
• podpora služieb pre obete a prevencia násilia páchaného na starších ľuďoch (6 x 

vysoká priorita) 
• podpora služieb starostlivosti o starších ľudí odkázaných na pomoc druhých (6 x 

vysoká priorita) 
O niečo menšiu prioritu získali témy: 
• podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež  (5 x vysoká priorita, 1x nízka), 2 

x neviem  
• podpora zariadení pre deti predškolského veku (škôlky a jasle) (5 x vysoká 

priorita, 1 x nízka priorita) 
Čo sa týka ďalších oblastí rovností príležitostí, viac respondentov a respondentiek 
skôr súhlasí s podporou prevencie a odstraňovania diskriminácie na základne 
etnickej alebo národnostnej príslušnosti (priemer 2,125). O čosi nižší súhlas majú s 
podporou prevencie a odstraňovania diskriminácie na základne sexuálnej orientácie 
(priemer 2,375, jedna vyslovene negatívna odpoveď), ale súhlasné stanovisko 
prevláda. Podľa väčšiny respondentov a respondentiek by sa osobitná pozornosť   
mala v programovom období 2014 – 2020 venovať podpore opatrení s cieľom 
pomôcť ľuďom, ktorí čelia viacnásobnému znevýhodneniu (priemer 1,75). 
Medzi ďalšie odporúčania ohľadom implementácie HP pre programové obdobie 2014 
– 2020 respondenti a respondentky navrhujú: 
• zvýšenie informovanosti a publicity HP RP v ROP smerom k širokej verejnosti  
• semináre s ukážkou analýzy príspevku ŽoNFP k HP 
• zvýhodňovanie žien, ktoré zostávajú doma s deťmi do troch rokov – aby sa ich 

sociálne finančné dávky vypočítavali z reálne odpracovaného času a mzdy počas 
celých troch rokov. 

 



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

229 
 

Respondenti a respondentky v o čosi vyššej miere súhlasia, že je dôležitá podpora 
prierezového princípu rovnosti príležitostí vo fondoch, ale ak má byť diskvalifikačným 
kritériom v ďalšom období, tak už prevažuje nesúhlas, aj čo sa týka posilnenia 
princípu, výnimkou je zabezpečenie bezbariérovosti. Z hľadiska tém rodovej rovnosti 
dominujú opatrenia na zníženie rodového mzdového rozdielu, zosúladenie 
pracovného a rodinného života a elimináciu násilia páchaného na ženách. Opatrenia 
zamerané na rodové stereotypy, teda štrukturálne príčiny rodových nerovností sú 
buď nepochopené, alebo nevýznamné. Z hľadiska zdravotného postihnutia dominujú 
témy dostupnosti zdravotne postihnutých ľudí do rôznych prostredí. Z hľadiska veku 
je to najmä prevencia a eliminácia násilia na deťoch a starších ľuďoch.  
 

6.4 Efektívnosť SKI HP RP z hľadiska vyhlasovaných výziev 
 
Potrebu uplatňovať HP RP pri využívaní štrukturálnej pomoci prierezovo vyplývala už 
z jej samotného zadefinovania ako “horizontálnej” priority na úrovni NSRR. Okrem 
horizontálneho premietnutia priority do všetkých operačných programov – t.j. naprieč 
NSRR ako takým, si však uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí vyžaduje aj 
prierezové uplatňovanie po vertikálnej ose. Ak má princíp RP priniesť konkrétne 
výsledky, pre svoje naplnenie vyžaduje adekvátne zohľadnenie na všetkých 
úrovniach implementácie, t.j. od samotného zarámcovania programov až po úroveň 
jednotlivých intervencií, čiže realizovaných projektov. Medzistupňom pri podpore 
implementovania HP RP na úrovni projektov je adekvátna podpora prijímateľom 
pomoci zo strany RO/SORO a to nielen pri realizácii už schválených projektov, ale aj 
primerané usmerňovanie pri podávaní projektových zámerov, t.j. pri zarámcovaní 
intervencií, ktoré sú vítané pri uchádzaní sa o podporu z jednotlivých operačných 
programov. Toto zarámcovanie bližšie určujú výzvy pre dopytovo orientované 
projekty a preto sa v tejto kapitole venujeme analýze vzorky 50 dopytovo 
orientovaných výziev zo 6 operačných programov. V rámci tejto analýzy sme sa 
pokúsili preskúmať, do akej miery RO/SORO zohľadnil implementáciu HP RP pri 
zadefinovaní rámcov pre podávanie dopytovo orientovaných projektov a do akej 
miery sa deklarované vízie o uplatňovaní HP RP v zmysle OP a NSRR premietlo 
vertikálne aj do podmienok, za akých mohli prijímatelia o podporu žiadať a do 
informácií, o ktoré sa mohli pri príprave a predkladaní svojich projektových zámerov 
oprieť.  
 

6.4.1 Základné údaje o analyzovaných výzvach  

 
Vzorka 50 výziev pokrývala šesť operačných programov. Dvanásť výziev bolo 
vybraných z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Rovnaký počet výziev bolo z OP 
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Vzdelávanie. Desať výziev z OP Výskum a vývoj, rovnaký počet z Regionálneho OP. 
Štyri výzvy z OP Zdravotníctvo a 2 výzvy z OP Informatizácia spoločnosti. 
Väčšinu výziev (60 %, resp. 30 výziev) vyhlásil RO/SORO v prvej polovici 
programového obdobia v rokoch 2007 – 2010180 a ostatné (40 %, resp. 20 výziev) 
boli vyhlásené druhej časti programového obdobia v rokoch 2011 – 2013.  
 
Tabuľka č. 6.4.1   Počet analyzovaných výziev podľa OP a roku vyhlásenia  

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    
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 
 
Výzvy boli otvorené v priemere 4 mesiace (127 dní), medián však predstavoval 97 
dní. To znamená, že viac ako polovica výziev bola vyhlásená na najmenej 3 
mesiace, presnejšie na tri mesiace a viac. Najkratšie obdobie, na aké bola výzva 
otvorená, bolo minimálne 59 dní, čiže skoro 2 mesiace. Najdlhšie otvorená výzva 
dávala žiadateľským subjektom možnosť podať projekt v období dlhšom viac ako rok 
(370 dní).   
Objem alokovaných finančných prostriedkov v jednotlivých výzvach bol najmenej 260 
tisíc € a najviac 307 352 941 €. Takto široký rozsah skreslil čiastočne aj priemernú 
sumu alokovanú na jednu výzvu, ktorá sa vyšplhala na 32 mil. €. Medián však 
dosiahol hodnotu iba 12 mil. €. Nižšie objemy prostriedkov boli alokované najmä v 
OP ZaSI a čiastočne v OP V a OP Z. Presnejšie, zo 14 výziev, v ktorých bolo 
alokovaných menej ako 5 mil. €, sa 2 krát objavila výzva z OP Zdravotníctvo, 3 boli z 
OP Vzdelávanie a 9 z týchto výziev bolo z OP ZaSI.   
Výška príspevku, o ktorý sa mohli žiadatelia uchádzať, sa líšila od programu k 
programu. Jednotlivé výzvy umožňovali predložiť ako menšie, tak aj rozsiahlejšie 
projekty. Najnižšia miera podpory, o akú sa projekty mohli uchádzať, bola na úrovni 5 
000 € a išlo o výzvu z OP ZaSI. Najväčší objem prostriedkov stanovený pre 
minimálnu sumu podpory na jeden projekt bol vo výške 20 000 000 € a išlo o výzvu z 
OP VaV. Horný limit na výšku príspevku na jeden projekt začínal na úrovni 100 000 
€, čo možno stále považovať za projekt menšieho rozsahu, a aj v tomto prípade išlo 
o OP ZaSI. Naopak najvyšší horný limit dosiahol úroveň 40 000 000 € a išlo podobne 
ako pri najvyššom spodnom limite o výzvu v OP VaV. Za najvyšší horný limit však de 

                                                 
180 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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facto možno považovať výzvu z ROP, kde miera podpory zhora nebola ohraničená, 
pričom dolná hranica v tomto prípade bola 99 500 €.  
Z hľadiska limitov na finančné prostriedky mohli subjekty podávať veľké projekty v 
rámci 7 výziev. Išlo o výzvy, kde sa  maximálny príspevok na projekt pohyboval nad 
úrovňou 10 mil. €, pričom tri výzvy boli z OP VaV, jedna výzva z OP V, jedna z OP Z 
a už spomínaná výzva ROP bez ohraničenia.  
Na druhej strane, malé projekty, v ktorých maximálna možná výška príspevku 
nepredstavovala viac ako 200 000 €, pochádzali najmä z OP ZaSI, v ktorom sme 
identifikovali 8 výziev s týmto limitom. Do tohto limitu sa zmestila aj jedna výzva z OP 
V. Vo všeobecnosti sa nižšie limity na objem finančných prostriedkov, o ktoré sa 
subjekty mohli uchádzať, objavovali najmä vo výzvach OP ZaSI.   
Z hľadiska trvania projektov, ktoré boli oprávnené na získanie finančnej podpory, boli 
zistenia podobné. Rozsah časových limitov, ktoré výzvy stanovovali na dĺžku trvania 
projektov, bol dosť široký, presnejšie pohyboval sa v trvaní od 12 do 48 mesiacov. 
Dominovali však skôr kratšie projekty. Viac ako dve tretiny výziev (70 %) poskytovali 
podporu pre maximálne 2-ročné projekty, resp. dokonca aj kratšie projekty.181  
Priemerná dĺžka bola na úrovni 26 mesiacov, medián na úrovni 24 mesiacov. 
Celkovo menej ako pätina, t.j. 9 výziev umožňovalo realizovať projekty v dĺžke 36 
resp. až 48 mesiacov.  
 

 6.4.2 Zameranie výziev a prepojenie na ciele HP RP  
 
Prierezové uplatňovanie HP RP sme z obsahového hľadiska na výzvach overili v 
prvom rade cez analýzu explicitného prepojenia výziev s cieľmi HP RP, t.j. či 
východiskové dokumenty výziev deklarujú prepojenosť na konkrétne ciele HP RP. 
Tieto prepojenia sme väčšinou identifikovali v častiach venovaných súladu s 
horizontálnymi prioritami ako takými, kde sa medzi inými uvádzala aj časť venovaná 
súladu HP RP. Tieto časti okrem základných definícií princípu HP RP v niektorých 
prípadoch uvádzali aj konkrétne ciele HP RP relevantné pre projekty, ktoré mohli byť 
predkladané na základe uvedenej výzvy. Ako ukazujú nasledovné tabuľky, celkovo 
menej ako polovica analyzovaných výziev (44 %) uvádzala prepojenie na niektoré z 
cieľov HP RP.  
 
  

                                                 
181 Medián bol 24 mesiacov. 10 výziev umožňovalo podať projekty v dĺžke maximálne do 12 mesiacov, ďalších 25 výziev 
umožňovalo realizáciu projektov v maximálnej dĺžke presne 2 roky (čo je presná polovica výziev – 25 z 50). Celkovo tak 
limitovalo dĺžku projektov v rozpätí maximálne do 12, resp. 24 mesiacov spolu až 35 výziev z 50.  
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Tabuľka č. 6.4.2: Miera prepojenia výziev na ciele HP RP 

Uvádzanie cieľov  HP RP vo 
výzvach 

Podľa OP 
SPOLU 

OP VaV OP ZaSI 
OP 
IS 

OP V OP Z ROP 

Výzva uvádza prepojenie na 
viacero cieľov HP RP 

6 6 1 6 3 
 

22 

Výzva nešpecifikuje 
prepojenie na ciele  HP RP 

4 6 1 6 1 10 28 

Spolu 10 12 2 12 4 10 50 
 

Najčastejšie sa objavilo prepojenie na ciele HP RP zamerané na oblasť rodovej 
rovnosti – celkovo 22 výziev uviedlo niektorých z týchto cieľov. V približne rovnakej 
miere výzvy explicitne špecifikovali prepojenie na ciele HP RP v oblasti rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých ľudí (15 výziev) a ciele v oblasti rovnosti 
príležitostí na základe veku (14 výziev). Ciele HP RP v oblasti antidiskriminácie a 
ciele zamerané na ďalšie znevýhodnené skupiny (dlhodobo nezamestnaní a ľudia 
s nízkou kvalifikáciou) uvádzalo 10 výziev.  

 
Tabuľka č. 6.4.3: Prepojenie výziev na skupiny cieľov HP RP 

Uvádzanie cieľov  HP RP vo 
výzvach – podľa hľadísk 

Podľa operačných programov 

SPOLU 
OP VaV OP ZaSI 

OP 
IS 

OP V OP Z ROP 

Ciele HP RP v oblasti rodovej 
rovnosti 

6 6 1 6 3  22 

Ciele v oblasti rovnosti 
príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí 

 
5 1 6 3 

 
15 

Ciele v oblasti rovnosti 
príležitostí na základe veku 

1 3 1 6 3 
 

14 

Ostatné ciele v oblasti 
antidiskriminácie a  zamerané 
na ďalšie znevýhodnené 
skupiny (dlhodobo 
nezamestnaní a ľudia s nízkou 
kvalifikáciou)  

 5  5   10 

Spolu 10 12 2 12 4 10 50 
 

V druhom kroku sme sa pozreli hlbšie na základné východiská výziev, tak, ako ho 
odzrkadľovali hlavné a špecifické ciele výzvy a definície rámcových, resp. 
oprávnených aktivít na predkladanie projektov v rámci vyhlásenej výzvy. Ukázalo sa, 
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že v základných východiskách sa priamo explicitne na rovnosť príležitostí prepája 
menej ako polovica výziev, presnejšie 21 výziev. 
S ohľadom na podporu rodovej rovnosti sa explicitne k podpore v tejto oblasti 
nehlásila žiadna výzva, avšak 12 výziev sa prepojilo na túto oblasť aspoň čiastočne, 
a to tým, že uviedli problémy, resp. témy relevantné pre oblasť rodovej rovnosti, hoci 
explicitne pojem rodovej nerovnosti nepoužili. Uviedli však také aspekty vo svojich 
východiskách, ako napr. problematiku domáceho násilia, či postavenie osôb s 
rodičovskými  povinnosťami. V prípade 35 výziev sme skonštatovali, že prepojenie 
bolo potenciálne možné – t.j. analýza východísk výzvy naznačila, že výzva rieši širší 
problém, ktorý môže mať relevantný rodový rozmer, no základné východiská ho 
nijako nereflektujú.  
Podpora rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí bola reflektovaná vo 
východiskách u celkovo 8 výziev. Z nich 6 výziev bolo možné označiť ako priamo 
zamerané na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska ZP a 2 výzvy aspoň ako 
čiastočne, resp. okrajovo zahŕňali toto hľadisko.182 Analýza aj v tomto prípade 
ukázala, že potenciál bol vyšší. Až 31 výziev, ktoré toto hľadisko nereflektovali, sa 
ukázalo byť potenciálne relevantných pre rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých. 
Najviac pozornosti venovali RO/SORO rovnosti príležitostí na základe veku.  
Celkovo až 14 výziev toto hľadisko RP zohľadnilo pri zadefinovaní základných 
východísk výziev. Priamo zamerané na podporu špecifických vekových skupín, resp. 
na rovnosť príležitostí z hľadiska veku bolo 10 výziev a ostatné 4 výzvy toto hľadisko 
zohľadnilo aspoň čiastočne, a to tým, že sa zamerali na podporu rôznych skupín, 
vrátane špecifických zraniteľných skupín na základe veku, prípadne boli nepriamo 
zamerané na podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku. Potenciál aj v prípade 
tohto hľadiska bol vyšší. Celkovo sa ukázalo, že ďalších 22 výziev mohlo byť 
potenciálne relevantných pre podporu rovnosti príležitostí z hľadiska veku. 
Ďalšie hľadiská RP v rámci základných východísk čiastočne reflektovalo 5 výziev, 
pričom išlo najmä o výzvy priamo, resp. nepriamo zamerané na podporu sociálne 
vylúčených, resp. vylúčením ohrozených komunít, vrátane marginalizovaných 
rómskych komunít, prípadne o obnovu či posilnenie infraštruktúr pre podporu 
vzdelávania či poskytovanie sociálnych služieb. 
Žiadna výzva sa nepreukázala byť absolútne nerelevantná pre HP RP. Všetky výzvy 
boli z hľadiska svojich základných východísk zhodnotené ako potenciálne relevantné 
pre najmenej jedno alebo aj viac hľadísk HP RP, či už išlo o rodovú rovnosť, rovnosť 
príležitosti zdravotne postihnutých ľudí či rovnosti príležitostí na základe veku, 
prípadne iné hľadiská.  
 
  

                                                 
182 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. 6.4.4: Obsahové prepojenie základných východísk analyzovaných 
výziev s problematikou rovnosti príležitostí s ohľadom na konkrétne hľadiská  
Prepojenie východísk výzvy s 
rovnosťou príležitosti podľa 
hľadiskách HP RP  

Spolu 
 

Podľa operačných programov 
OP 
VaV 

OP 
ZaSI 

OP IS OP V OP Z ROP 

Základné východiská výzvy prepojené 
na podporu HP RP, z toho  21  8  9  4 

Výzvy čiastočne zamerané na problémy 
súvisiace s rodovou nerovnosťou 12  2  5  5 

Výzvy priamo zamerané na podporu 
rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých osôb, resp. čiastočne183 
(okrajovo) zahŕňa hľadisko zdravotne 
postihnutých osôb  

8  3  5   

Výzvy priamo, resp. čiastočne184 
zamerané na podporu špecifickej vekovej 
skupiny, resp. rovnosti príležitostí z 
hľadiska veku  

14  4  9  1 

Výzvy priamo, resp. čiastočne zamerané 
na rovnosti príležitostí z ostatných 
hľadísk185 

5  1    4 

Nenaplnený potenciál (prepojenie na HP RP absentuje, ale východiská výzvy poukazujú na 
oblasť, ktorá je z hľadiska RP relevantná) 
Potenciál pre podporu rodovej rovnosti 35 9 10  7 4 5 
Potenciál pre podporu rovnosti príležitostí 
zdravotne postihnutých osôb 31 1 9 2 7 4 8 

Potenciál pre podporu rovnosti príležitostí 
z hľadiska veku  22 9 8 2 3   
Nerelevantné výzvy (východiská výzvy neindikovali tému relevantnú pre vybrané hľadisko HP RP)  
Výzvy nerelevantné pre podporu rovnosti 
rodovej rovnosti 3 1  2    
Výzvy nerelevantné pre podporu rovnosti 
príležitostí zdravotne postihnutých osôb 11 9     2 

Výzvy nerelevantné pre podporu rovnosti 
príležitostí z hľadiska veku  14 1    4 9 

Otázka: Indikuje zameranie výzvy priamu relevanciu k rovnosti príležitostí z vybraného hľadiska? (zameranie sa 
posudzuje cez ciele, resp. rámcovú aktivitu a podaktivity) 
 
Porovnanie explicitne deklarovaného prínosu výzvy k cieľom HP RP a zohľadnenia 
rovnosti príležitostí v rámci základných východísk výzvy, ukázalo nedostatočnú 
                                                 
183 Čiastočne sa dotýkali tejto témy iba 2 výzvy. 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. 
184 Čiastočne sa dotýkali tejto témy iba 4 výzvy, ktoré medzi inými skupinami zahŕňali aj vekovo špecifické, resp. zraniteľné 
skupiny , priame nepriamo boli zamerané na vekovo špecifické/zraniteľné skupiny 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. 
185 Išlo najmä o výzvy priamo, resp. nepriamo zamerané na podporu sociálne vylúčených, resp. na vylúčenie ohrozených 
komunít, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, prípadne o obnovu či posilnenie infraštruktúr pre podporu vzdelávania 
či poskytovanie sociálnych služby 
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vnútornú konzistenciu výziev. Presnejšie, z 22 výziev, ktoré deklarovali prepojenie 
výzvy na konkrétne ciele HP RP, iba necelá tretina výziev (7) rovnosť príležitostí 
reflektovala priamo alebo aspoň čiastočne, či okrajovo v rámci svojich základných 
východísk. Ostatných 15 výziev sa teda obmedzilo iba na deklarovanie cieľov HP RP 
bez ich hlbšieho ukotvenia v základných východiskách.  
Na druhej strane, z 21 výziev, ktoré aspoň do istej miery reflektovali témy súvisiace s 
rovnosťou príležitostí, resp. znevýhodneniami istých skupín či osôb v spoločnosti, až 
dve tretiny (14) neuviedlo žiadne prepojenie na konkrétne ciele HP RP.  
 
Tabuľka č. 6.4.5: Porovnanie deklarovaného prínosu k cieľom HP RP a 
prepojenie základných východísk výziev s problematikou rovnosti príležitostí  

Deklaruje výzva prepojenie 
na konkrétne ciele HP RP ? 

Sú základné východiská výzvy prepojené na 
podporu HP RP (obsahové prepojenie cieľov 

a rámcových, resp. oprávnených aktivít)? 
Spolu áno nie 

áno 7 15 22 
nie 14 14 28 

Spolu 21 29 50 
 
 

6.4.3 Cieľové skupiny   
 
Ako už bolo naznačené vyššie, celkové východiská výzvy sme posudzovali s 
ohľadom na deklarované ciele, rámcové a oprávnené aktivity, v ktorých sme hľadali 
okrem iného indície, napr. aj aktivity alebo ciele, ktoré by naznačovali podporu 
konkrétnych skupín čeliacich diskriminácii, resp. potýkajúcich sa s rôznymi 
prekážkami pri realizovaní svojho potenciálu a dosahovaní rovnosti príležitostí. 
Dôvodom bola skutočnosť, že ďalšou z možností, ako môže SORO/RO posilniť 
prierezovú implementáciu princípu rovnosti príležitostí pri formulovaní výzvy, je 
explicitne zaradiť relevantné znevýhodnené skupiny v rámci oprávnených cieľových 
skupín, ktoré môžu byť dotknuté realizáciou predkladaného projektového zámeru. 
Analyzovali sme cieľové skupiny bez ohľadu na to, či boli špecifikované ako osoby, 
resp. skupiny osôb, na ktoré sa mali projekty priamo zameriavať, alebo ako 
komunity, či skupiny ľudí, ktoré by mohli mať prospech z výstupov projektov, teda s 
ohľadom na konečných užívateľov a užívateľky výstupov. Tento prístup sme zvolili aj 
vzhľadom na rôznorodosť OP, ktoré sme posudzovali. Zatiaľ čo OP V a OP ZaSI 
podporovali projekty priamo zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, t.j. posilňovanie 
kapacít konkrétnych cieľových skupín, iné OP sa zameriavali skôr na podporu, 
renováciu, či budovanie infraštruktúr, či už išlo o napr. o výskumne pracoviská, 
vzdelávacie inštitúcie alebo inštitúcie verejných služieb či dokonca dopravné 
infraštruktúry. Ako ukázala analýza, v tom druhom prípade, mnohé z infraštruktúrne 
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zameraných projektov možné dotknuté cieľové skupiny, t.j. osoby, ktoré mali 
benefitovať z výstupov, zvyčajne bližšie nešpecifikovali. Necelá polovica výziev (23) 
neuvádzala žiadne, ani nepriamo dotknuté cieľové skupiny, hoci užívateľky a 
užívatelia výstupov projektu by teoreticky v mnohých prípadoch mohli byť bližšie 
špecifikovaní. Táto prax sa týkala všetkých výziev z OP VaV a OP Z, a až na jednu aj 
všetkých výziev z ROP. 
Rôzne znevýhodnené skupiny uviedlo explicitne celkovo iba 18 výziev, t.j. čosi viac 
ako tretina výziev (36 %).  
Celkovo 9 výziev znevýhodnené skupiny osobitne neuvádzali a deklarovali, že 
projekty by mali byť prínosné pre bežnú populáciu, resp. uvádzané cieľové skupiny 
bližšie z hľadiska možných nerovností, či znevýhodnení bližšie nešpecifikovali (napr. 
uvádzali ako cieľové skupiny zamestnancov žiadateľa, či profesionálne kádre vo 
vybranom sektore a pod.).  
 
Tabuľka č. 6.4.6: Cieľové skupiny z hľadiska rovnosti príležitostí  
Uvádzanie zraniteľných resp. 
znevýhodnených skupín v rámci 
cieľových skupín  

Podľa operačných programov 

Spolu 
OP VaV OP ZaSI OP IS 

OP 
V 

OP 
Z 

ROP 

áno, uvádzajú sa znevýhodnené, resp.  
zraniteľné skupiny, zvyčajne ako súčasť 
širšieho spektra cieľových skupín 

 
8 1 9 

  
18 

nie, špecifické zraniteľné, resp. 
znevýhodnené skupiny sa neuvádzajú –  
uvádza sa bežná, resp. bližšie 
nešpecifikovaná populácia  

 
4186 1 3 

 
1 9 

výzva nešpecifikuje žiadne cieľové 
skupiny  (užívateľky/užívatelia by 
teoreticky mohli byť špecifikovaní) 

10187 
   

4 9 23 

Spolu 10 12 2 12 4 10 50 
 
S výnimkou jednej výzvy188 uvádzali všetky výzvy skôr širšie spektrum cieľových 
skupín, t.j. osoby, resp. skupiny považované za znevýhodnené neboli výlučnou 
cieľovou skupinou. Najčastejšie sa objavili cieľové skupiny bližšie špecifikované z 
hľadiska veku. Takéto cieľové skupiny uvádzalo 17 výziev, pričom v nich 
dominovali výzvy z OP V a OP ZaSI. Cieľové skupiny z hľadiska zdravotného 
postihnutia, resp. nepriaznivého zdravotného stavu boli zaradené do 12 výziev, 
pričom išlo výlučne o výzvy z OP ZaSI a OP V.  Z hľadiska rodu/ pohlavia cieľové 

                                                 
186 V 1 výzve bola zraniteľná skupina – zamestnanci/zamestnankyne na rodičovskej dovolenke vylúčená. 
187 Deklarujú sa iba oprávnené žiadateľské inštitúcie, kde však aj koneční užívatelia, resp. užívateľky teoreticky mohli byť 
špecifikovaní) 
188 Jedna z výziev OP V uviedla osoby so zdravotným postihnutím ako výlučnú, resp. hlavnú cieľovú skupinu. 
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skupiny explicitne bližšie špecifikovalo iba 6 výziev, pričom išlo buď o špecifické 
skupiny žien alebo osoby z rodičovskými povinnosťami (viď ďalej), ktoré však iba 
okrajovo dopĺňali ďalšie početné a rôznorodé skupiny zadefinované v generickom 
maskulíne. V ostatných prípadoch výzvy používali iba generické maskulínum. Na 
cieľové skupiny definované skrz široko koncipované sociálne riziká, t.j. rôznorodé 
skupiny osôb ohrozené sociálnym vylúčením a/alebo v nepriaznivej sociálnej situácii 
(viď ďalej) sa zameralo 6 výziev.  
Znevýhodnené cieľové skupiny na trhu práce uvádzalo 5 výziev, pokiaľ išlo o 
nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, presnejšie „bez vzdelania, resp. s nízkym 
stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania“, resp. 4 výzvy v 
prípade dlhodobo nezamestnaných, resp. osoby dlhodobo vzdialené od trhu práce. 
Tu je však nutné podotknúť, že projekty zamerané na podporu nezamestnaných ľudí 
ako takých sa primárne realizovali cez modalitu národných projektov, pre ktoré 
dopytovo orientované výzvy neboli relevantné.  
 
Tabuľka č. 6.4.7: Cieľové skupiny z hľadiska rovnosti príležitostí podľa 
konkrétnych hľadísk 

 
Podľa operačných programov 

Spolu 
Uvádzanie zraniteľných, resp. 
znevýhodnených skupín v rámci 
cieľových skupín podľa hľadísk  

OP VaV OP ZaSI OP IS 
OP 
V 

OP 
Z 

ROP 

Zraniteľné, resp. znevýhodnené skupiny 
z hľadiska veku  (ciele HP RP 3) 

 
7 1 9 

  
17 

Zraniteľné, resp. znevýhodnené skupiny 
z hľadiska zdravotného postihnutia (ciele HP RP 
2) 

 
7 

 
5 

  
12 

Zraniteľné, resp. znevýhodnené skupiny 
z hľadiska rodu/pohlavia (ciele HP RP 1) 

 
6 

    
6 

Ostatné zraniteľné, resp. znevýhodnené skupiny 
(cieľ HP RP 4) 

  6    6 

Zraniteľné, resp. znevýhodnené skupiny 
z hľadiska nízkej kvalifikácie (cieľ HP RP 5)   5    5 

Zraniteľné, resp. znevýhodnené skupiny 
z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti (cieľ HP 
RP 5) 

  4    4 

 
Výzvy, ktoré uvádzali znevýhodnené skupiny z hľadiska veku, zaradili medzi 
oprávnené cieľové skupiny predovšetkým mladšie vekové skupiny. Dominovali buď’ 
rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 
dochádzky (6 výziev OP ZaSI) a mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, 
náhradnej rodinnej starostlivosti (5 výziev, OP ZaSI), 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 OP ZaSI). 
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V OP V dominovali širšie definované skupiny žiakov, resp. študentov na rôznych 
stupňoch škôl. 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, keď do cieľových skupín 
zaradila aj špecifickú kategóriu “zdravotne znevýhodnení žiaci špeciálnej strednej 
školy.”  
Osoby vo vyššom veku sa uvádzali v 3 výzvach OP ZaSI, 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.“   
 
Spomedzi znevýhodnených skupín s ohľadom na zdravotné postihnutie, ktoré 
výzvy uvádzali v rámci cieľových skupín, 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)189.  
 
Výzvy, ktoré uvádzali osobitné skupiny z hľadiska rodu/pohlavia (6 výziev) 
konkrétnejšie špecifikovali najmä osoby s rodičovskými povinnosťami (2 výzvy), ženy 
po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva (4 výzvy) a 
ženy z marginalizovaných komunít (1 výzva). V jednom prípade sa vyskytlo aj 
vylúčenie špecifickej zraniteľnej skupiny. V dokumente otázok a odpovedí sme pri 1 
výzve (OP ZaSI) našli zamietavé stanovisko SORO pri dopyte, či je možné zaradiť 
do vzdelávacích aktivít projektu aj zamestnancov, resp. zamestnankyne na 
rodičovskej dovolenke, keďže zmyslom projektov bolo posilniť kapacity 
zamestnancov s cieľom zvýšiť adaptabilitu pracovnej sily a konkurencieschopnosť 
malých a stredných podnikov.  
 
Výzvy, ktoré zadefinovali cieľové skupiny pomerne široko, pričom spoločným 
menovateľom mala byť nepriaznivá sociálna situácia, resp. išlo skupiny ohrozené 
sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny obyvateľov (6 výziev 

                                                 
189 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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z OP ZaSI) do dlhého zoznamu zaradili okrem niektorých z vyššie uvedených190 aj 
kategórie ako “obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, zemepisne izolované 
skupiny, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, závislí na 
drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, občania vo výkone a po 
výkone trestu odňatia slobody, bezdomovci, azylanti, imigranti, migrujúci občania,  
ako aj rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 
dochádzky, ľudia so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím, starí 
a osamelí ľudia odkázaní na pomoc, mladí dospelí po ukončení ústavnej 
starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti; ďalšie skupiny ohrozené sociálnym 
vylúčením alebo sociálne vylúčené.”  
 
 

6.4.4 Merateľné ukazovatele  
 
Vzhľadom na to, že povinnosť uvádzať aspoň jeden MU vo vzťahu ku každej HP, ku 
ktorej projekt mal prispievať, očakávali by sme, že všetky výzvy uvedú pre žiadateľov 
dostatok adekvátnych MU k HP RP na výber. Zatiaľ čo väčšina výziev MU k HP RP 
ponúkala, našli sa aj výzvy, ktoré tento minimálny štandard nenaplnili vôbec, alebo 
ho naplnili nedostatočne. V jednej výzve (OP ZaSI) sme neidentifikovali žiadne MU k 
HP RP. V piatich výzvach sme identifikovali MU k HP RP, ktoré nezodpovedali 
súboru MU v aktuálne platnej verzii SKI HP RP, resp. neboli súčasťou ITMS. V praxi 
tak nemohli byť reálne cez ITMS monitorované. V dvoch prípadoch (ROP) neboli v 
zmysle SKI HP RP stanovené pre príslušnú prioritnú os žiadne relevantné MU k HP 
RP, takže v prípade týchto dvoch výziev nebolo čo uviesť.   
Najčastejšie ponúkali výzvy tri MU k HP RP (9 výziev). Časté boli aj výzvy so štyrmi 
MU k HP RP a ôsmymi MU k HP RP (6 výziev). V priemere výzvy ponúkali necelých 
šesť MU k HP RP. V piatich výzvach sa objavili iba 2 MU k HP RP na výber. V jednej 
výzve dokonca iba 1 MU k HP RP. Viac ako priemer, t.j. 6 a viac MU k HP RP 
ponúkali najmä výzvy z OP VaV, kde takéto výzvy prevažovali, a niekoľko výziev z 
OP ZaSI a OP V.  
 
  

                                                 
190 Tieto výzvy do sociálne odkázaných kategórií zaraďovali aj skupiny dlhodobo 
nezamestnaných a nezamestnaných bez vzdelania a žien z vylúčených komunít, resp. matky 
po materskej dovolenke a osoby s rodičovskými povinnosťami, t.j. skupiny, ktoré sme 
rozoberali osobitne v predošlých riadkoch. 
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Tabuľka č. 6.4.8: Počet ponúkaných MU k HP RP – podľa OP 

Počet ponúkaných MU k HP RP  

Podľa OP 

SPOLU 
OP VaV OP ZaSI OP IS OP V 

OP 
Z 

ROP 

1 1      1 
2  2    3 5 
3  1 2 1 4 1 9 
4  3  2  1 6 
5  1  1   2 
6    1  3 4 
7  1  1   2 
8 5   1   6 
9  1  1   2 
10 1      1 
12 3 1     4 
Uvedené MU pre HP RP nezodpovedali SKI 
HP RP,  resp. ITMS191   1  4   5 
Neuvádzajú sa žiadne MU pre HP RP   1     1 
Ukazovatele HP RP pre danú prioritnú os 
neboli stanovené v SKI HP RP   

  
 2 

2 

Spolu 10 12 2 12 4 10 50 
 

 
Väčšina výziev ponúkala MU k HP RP zamerané na viac ako jedno hľadisko. 
Najčastejšie sa objavila kombinácia takých MU k HP RP, ktoré zohľadňovali aspekt 
rodu/pohlavia a veku. Nasledovala kombinácia MU k HP RP sledujúcich hľadisko 
veku a zdravotného postihnutia, prípadne ešte v kombinácii s hľadiskom rovnosti 
príležitostí bez bližšieho určenia. Častá bola aj kombinácia MU k HP RP z hľadiska 
rodu/pohlavia a rovnosti príležitostí bez bližšieho určenia.  
 
Tabuľka č. 6.4.9: Kombinácie hľadísk v rámci MU k HP RP – podľa OP 

MU k HP RP podľa kombinácie hľadísk  

Podľa operačných programov 

Spolu 
OP 
VaV OP ZaSI OP IS 

OP 
V 

OP 
Z ROP 

Výzvy uvádzajúce MU k HP RP zamerané 
iba na jedno hľadisko, z toho:  1 5 

    
6 

• Hľadisko rodu/pohlavia (rodová rovnosť) 

 
5 

    
5 

• Hľadisko zdravotného postihnutia (rovnosť 
príležitostí osôb so zdravotným postihnutím) 1 

    
3 4 

                                                 
191 V 1 prípade (OP ZaSI) boli uvedené 2 MU, v 1 prípade (OP V) boli uvedené 4 MU, a v 3 prípadoch (OP V) bolo uvedených 8 
MU.  
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Výzvy uvádzajúce MU k HP RP zamerané 
na viac špecifických hľadísk, z toho:  9 5 2 8 4 5 33 
• Hľadisko rodu/pohlavia a veku  9 

     
9 

• Hľadisko veku a zdravotného postihnutia 

  
2 

 
4 

 
6 

• Hľadisko veku, zdravotného postihnutia 
a rovnosť príležitostí (bez bližšieho určenia) 

   
2 

 
3 5 

• Hľadisko rodu/pohlavia a rovnosť príležitostí 
(bez bližšieho určenia) 

 
2 

 
3 

  
5 

• Hľadisko rodu/pohlavia, veku a zdravotného 
postihnutia  

 
3 

    
3 

• Hľadisko rodu/pohlavia, veku, zdravotného 
postihnutia a rovnosť príležitostí  

   
3 

  
3 

• Hľadisko zdravotného postihnutia a rovnosť 
príležitostí  

     
2 2 

• Hľadisko rodu/pohlavia, veku a rovnosť 
príležitostí (bez bližšieho určenia) 

   
1 

  
1 

Ostatné výzvy (nerelevantné)192:  
 

2 
 

4 
 

2 8 

Spolu 10 12 2 12 4 10 50 
 

 
Nakoniec sme porovnali, ako často sa v celkovom súbore objavili MU k HP RP z 
pohľadu jednotlivých hľadísk a ukázalo sa, že výzvy najčastejšie zaradili medzi MU k 
HP RP také, ktoré zohľadňovali aspekt veku. Takéto MU k HP RP sme identifikovali 
vo viac ako polovici výziev (27 výziev). V menej ako polovici všetkých výziev (23) sa 
objavilo MU k HP RP zohľadňujúce rovnosť príležitostí s ohľadom na zdravotné 
postihnutie. MU k HP RP zohľadňujúce aspekt rodu/pohlavia uvádzalo 20 výziev.  
 
 
Tabuľka č. 6.4.10: Výskyt jednotlivých hľadísk v rámci MU k HP RP – podľa OP 

MU k HP RP uvádzané vo výzvach podľa 
hľadiska HP RP 

Podľa operačných programov 

Spolu OP VaV OP ZaSI OP IS 
OP 
V 

OP 
Z ROP 

Výzvy zahŕňajúce MU k HP RP z hľadiska 
rodu/pohlavia (rodová rovnosť)  9 10  6   25 
Výzvy zahŕňajúce MU k HP RP z hľadiska 
zdravotného postihnutia  (rovnosť 
príležitostí osôb so zdravotným 
postihnutím) 1 3 2 5 4 8 23 
Výzvy zahŕňajúce MU k HP RP z hľadiska 9 3 2 6 4 3 27 

                                                 
192 V 5 výzvach formulácie uvedených indikátorov nezodpovedali príslušným indikátorom HP RP, pričom v 4 z nich MU k HP RP 
zohľadňovali hľadisko rodu a veku, v 1 výzve hľadisko rodu a RP pre dlhodobo nezamestnané osoby. V 1 výzve neboli uvedené 
MU k HP RP a v 2 výzvach príslušná prioritná os nemala v zmysle SKI HP RP stanovené MU pre HP RP.  



 
Strategické hodnotenie  

uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí 
 
 

 

242 
 

veku (rovnosť príležitostí z hľadiska 
veku)  
Výzvy zahŕňajúce MU k HP RP z hľadiska 
rovnosti príležitostí ako takej (bez 
bližšieho určenia)193  2  8  5 15 

 
 

6.4.5 Hodnotiace kritérium prínosu projektov k HP RP  
 
Podporu implementácie HP RP ilustruje aj váha hodnotiacich kritérií zameraných na 
HP RP v porovnaní s celkovým hodnotením predložených projektov. Inými slovami, 
miera akou je hľadisko HP RP „ocenené “ v rámci hodnotiacich kritérií aplikovaných 
na predkladané projektové návrhy odzrkadľuje mieru dôležitosti, ktorú tomuto 
princípu pripisujú jednotlivé RO/SORO a ktorú takto komunikujú aj smerom k 
žiadateľským subjektom.  
Projekty, ktoré sa uchádzali o podporu formou nenávratného finančného príspevku v 
rámci analyzovaných výziev, mohli získať podľa dostupnej dokumentácie194 celkovo 
od 84 do 240 bodov, pričom priemerne vo výzvach projekty mohli získať 185 (resp. 
medián 200). Pozitívnym zistením je skutočnosť, že vo väčšine výziev (43 z 50) mala 
HP RP vyčlenenú osobitnú položku pre prínos k HP RP. Celkovo iba v 6 výzvach – 
pričom všetky pochádzali z OP ZaSI – sa HP RP musela deliť o kritérium spolu s 
ostatnými HP. Pri jednej výzve sme zistili, že nemá pre HP RP uvedené žiadne 
kritérium195.  
Napriek tomu, že väčšina výziev osobitné kritérium pre HP RP do hodnotiacich 
matríc zaradila, váha tohto kritéria bola v porovnaní s celkovým hodnotením nízka. 
Presnejšie, za položky venované prínosu k HP RP mohli projekty získať relatívne 
nízky podiel bodov. Rozsah bodov za HP RP sa pohyboval 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.  
Aby sme odhadli celkovú váhu HP RP kritérií oproti celkovému hodnoteniu, 
prepočítali sme body za HP RP na percentuálny podiel z celkového počtu bodov, 
ktoré projekty v danej výzve mohli získať. Tento podiel 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. Analýza teda ukázala, že za HP RP 
                                                 
193 Napr. počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí, alebo počet projektov, ktorých 
výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí, resp. počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu. 
194 Tieto informácie zvyčajne poskytla príloha výzvy s názvom „Hodnotiace kritériá“. 
195 Vo výzve ROP-5.1-2012/01 sa síce uvádza, že výzva nemá vplyv na HP RP (ani ostatné HP), avšak podľa SKI je aj prioritná 
os 5 relevantná k cieľom 1.1 a 2.2 a v rámci oprávnených aktivít sú aj aktivity, ktoré sa týkajú napr. osôb so zdravotným 
postihnutím, ako napr. d) zvýšenie kvality križovatiek na cestách II. a III. triedy (signalizácia, mimoúrovňové križovanie, zmeny 
riešenia, kruhové objazdy atď.). Celkovo je dokumentácia výzvy nekonzistentná, pretože hoci sa pre výzvu deklaruje 
nerelevantnosť pre HP RP, v príručke odkazuje na prílohu č.3 SKI HP RP. 
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položky mohli projekty získať v porovnaní z celkového počtu naozaj iba zlomok 
bodov.  
Ako bolo spomenuté vyššie, v prípade 6 výziev sa HP RP musela podeliť o 
hodnotiace kritérium s ostatnými horizontálnymi prioritami. V týchto výzvach projekty 
nemohli získať za prínos k HP RP viac ako 1 bod, keďže spoločné kritérium pre 
všetky horizontálne priority bolo nastavené na 4 body.196 Keďže išlo o OP ZaSI, toto 
zistenie už nemožno považovať za veľmi pozitívne, nakoľko od OP ZaSI by sme 
očakávali výraznejšiu mieru pozornosti venovanú HP RP v porovnaní s ostatnými 
OP. 
Detailnejšie rozloženie bodového hodnotenia v porovnaní s formou, akou bolo 
uvedené kritérium HP RP (t.j. či bolo samostatné alebo súčasťou spoločných HP 
kritérií), približuje nasledovná tabuľka. Ako by sa dalo logicky očakávať, vyššie 
bodové hodnotenie za HP RP sa týkalo iba výziev, 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. 6.4.11: 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 

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 hodnotenia sa objavovali skôr v ROP. Nízka miera 
hodnotenia za HP RP v programoch financovaných z ESF (OP V a OP ZaSI) je 
prinajmenšom prekvapujúca, nakoľko tieto OP mali zohrať kľúčovú úlohu pri podpore 
implementácie HP RP. 
  

                                                 
196 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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Tabuľka č. 6.4.12: Hodnotiace kritérium vzťahujúce sa k HP RP podľa OP a 
maximálneho počtu bodov 

Maximálny počet bodov, ktorý projekt môže 
získať podľa operačných programov  

Maximálny počet bodov  
za HP RP kritérium 

1b 2b 4b 5b 6b 8b 12b 
OP Výskum a vývoj  10      
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 6  5 1    
OP Vzdelávanie  12      
Regionálny operačný program* 

  2  1 4 2 
OP Zdravotníctvo   4     
OP Informatizácia spoločnosti 1  1     

Spolu 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). 
 
Bližšie sme sa pozreli aj na kvalitatívne hľadisko, t.j. spôsob formulácie HP RP 
kritéria pre prínos k HP RP v jednotlivých operačných programoch, ktorých výzvy 
sme analyzovali. Príklady z jednotlivých OP ukazujú, že prevažovala veľmi 
všeobecná a rámcová definícia HP RP kritéria.  
 

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? 

• 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 
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Inštrukcia k hodnoteniu kritéria:  
Nedostatočná: Projekt nemá vplyv na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a predchádzania 
diskriminácii a zároveň neprispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí.  0 
Primeraná: Projekt je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a predchádzania diskriminácii 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 diskriminácii. 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” 
 
 
Vyššie uvedené príklady tiež poukazujú na to, že z konkrétnych hľadísk HP RP 
niektoré výzvy bližšie špecifikovali položky hodnotiace prínos k HP RP iba z hľadiska 
zdravotného postihnutia, aj to iba okrajovo. Jednalo sa o 11 výziev, ktoré pochádzali 
z OP Z a ROP. V OP Zdravotníctvo sa referuje na toto hľadisko nepriamo v rámci 
najvyššieho stupňa hodnotenia odkazom na “stavebno-technické riešenie” nad 
rámec legislatívy v príslušnej oblasti. Za súlad s legislatívou pritom projekt mohol 
získať 2 body, čo je v rozpore s povahou samotného HP RP a príslušnej legislatívy. 
Dodržiavanie základných legislatívnych princípov a noriem je minimálnou 
požiadavkou a povinnosťou každého subjektu uchádzajúceho sa o podporu z 
prostriedkov EÚ. Nemalo by byť hodnotené teda bodmi navyše. Malo by 
predstavovať východiskovú hodnotu, teda bod 0, nakoľko projekty hoci neprinášajú 
špecifický prínos k HP RP, nesmú byť v rozpore s princípom rovnakého 
zaobchádzania tak, ako ho definuje tzv. Antidiskriminačný zákon a zároveň musia 
byť plne v súlade s ostatnou legislatívou, ktorá sa akéhokoľvek hľadiska RP týka, 
vrátane aj referovaných minimálnych štandardov pre stavebno-technické riešenia v 
tejto oblasti.  
Druhý OP, ktorý bližšie špecifikoval kritérium HP RP s ohľadom na zdravotné 
postihnutie – ROP – sa obmedzili na doplnenie všeobecne nadefinovaného kritéria 
tým, že výzvy obohatili komentár kritéria o krátke príklady, ktoré sa však obmedzili 
iba na fyzické obmedzenia mobility, a to buď a) bezbariérovosť objektu/objektov 
alebo b) napríklad odstránením stavebných bariér pre hendikepované a imobilné 
osoby. Na druhej strane je nutné dodať, že 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.  
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S ohľadom na vekové hľadisko alebo rodovú rovnosť či ďalšie aspekty RP sme v 
hodnotiacich kritériách, ani vysvetľujúcich komentároch neidentifikovali žiadne 
špecifické informácie.  
Celkovo tak možno konštatovať, že iba pätina analyzovaných výziev (11 z 50) 
čiastočne špecifikovala v rámci hodnotiaceho kritéria pre prínos k HP RP vybraný 
aspekt podpory rovnosti príležitostí, pričom išlo výlučne o hľadisko zdravotného 
postihnutia a tieto informácie sa obmedzili na bezbariérovosť vo fyzickom prostredí, 
presnejšie pri realizácii stavebno-technických riešení.  
 

6.4.6 Obsahová podpora HP RP v rámci podpornej dokumentácie  
 
Ohľadom podpory implementácie HP RP sme sledovali aj kvalitatívne 

informácie, či už základného alebo doplnkového charakteru, ktoré dokumentácia 
výzvy ponúkala pre žiadateľov v procese prípravy projektových zámerov.  
Dokumentácia výziev v rámci základného minima obsahovala referenciu na 
povinnosť uvádzať v rámci časti žiadosti o NFP: „Súlad s horizontálnymi prioritami,“ 
kam sa zaradil medzi inými aj súlad s HP RP. „Príručka pre žiadateľa“ zvyčajne 
uvádzala formuláciu tejto povinnosti v zmysle odporúčaní SKI HP RP, kde ju doplnili 
o definovanie základného cieľa HP RP. Pri definíciách pojmov, ak ich príručky 
obsahovali, sa zvyčajne objavila aj základná definícia princípu rovnosti príležitostí, 
prípadne definícia HP RP ako takej alebo definícia zásady rovnakého zaobchádzania 
a prechádzania diskriminácii. Ďalšou súčasťou minimálneho štandardu bola 
inštrukcia vybrať v prípade deklarovaného prínosu k HP RP minimálne jeden 
relevantný merateľný ukazovateľ k HP RP na úrovni projektu. 
 
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 

http://www.gender.gov.sk/
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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.“ 
 
Niektoré, avšak zďaleka nie všetky výzvy, doplnili aj ďalšie informácie. Menej ako 
tretina výziev (15) uviedla limitovaný odkaz na EÚ rámce – presnejšie na čl. 16 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Táto referencia sa objavila iba v 2 OP – a to v 8 
výzvach OP V a 7 výzvach OP ZaSI. Zvyčajne bola použitá nasledovná formulácia: 
“Vzhľadom na čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je žiadateľ o NFP povinný 
dodržiavať princíp rovnosti príležitostí a predchádzať akejkoľvek forme 
diskriminácie.” Iba 4 výzvy zaradili odkaz na legislatívu SR, no bez explicitnej 
špecifikácie legislatívy súvisiacej s problematikou rovnosti príležitostí alebo 
antidiskriminácie. Zvyčajne mala táto referencia nasledovnú podobu: “Projekt musí 
spĺňať požiadavky národnej legislatívy a legislatívy EÚ v predmetnej oblasti.“  Okrem 
tejto všeobecnej referencie sme v žiadnej výzve, či už to bol dokument samotnej 
výzvy alebo príručka pre žiadateľa, neidentifikovali žiadne ďalšie informácie o 
legislatíve a politicko-strategických 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 vyplávajúcu z antidiskriminačného zákona. Nenašli sme ani odkazy na 
medzinárodné 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. Jeho 
prepojenie na legislatívu SR by bolo žiaduce.  
 
Z hľadiska podpory pri uplatňovaní HP RP celkovo 13 výziev ponúklo doplňujúce 
zdroje informácií k napĺňaniu HPRP, presnejšie buď odkázali žiadateľský subjekt na 
SKI HP RP alebo na príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch 
spolufinancovaných EÚ vydanú MPSVR SR. Iba dve výzvy uvádzali explicitnú 
možnosť obrátiť sa v prípade otázok ohľadom HP RP na pomoc kontaktných bodov, 
presnejšie ponúkli mailový kontakt na osoby v SORO/RO.  
 
Celkovo iba päť výziev, všetky boli z OP V, ponúkalo žiadateľom aj navádzacie 
otázky pre vyhodnotenie prínosu k HP RP, pričom tieto zahrňovali viaceré aspekty, 
jednak zaradenie a aktívne zapojenie znevýhodnených skupín, ako aj špecifické 
otázky aspektov podpory rovnosti príležitostí a napĺňania potrieb cieľových skupín 
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(viď nižšie). Otázky sú inšpirované Príručkou uplatňovania rovnosti, ktoré vydalo 
MPSVR SR:197  
 
Príklady navádzacích otázok na podporu implementácie HP RP 
 
„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 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)?“  
 
 
Iba tri výzvy, všetky z OP V, explicitne uviedli možnosť aplikovať prierezový prístup k 
popisu prínosu k HP RP. Presnejšie, príručka navádza na možnosť (nie však 
nutnosť) prierezovo zohľadniť prínos k HP RP v relevantných častiach projektovej 
dokumentácie, t.j. nad rámec limitovaného priestoru vyhradeného pre prínos k HP. 
Formulácia tejto inštrukcie bola nasledovná: 

„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,  

                                                 
197 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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d) ukazovatele projektu,  
e) plán zabezpečovania publicity projektu“ 

 
6.5 Efektívnosť SKI HP RP z hľadiska prieskumu medzi prijímateľmi  

 
Do prieskum medzi prijímateľmi pomoci z EÚ 2007 – 2013 so zameraním na 
príspevok k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí sa celkovo zapojilo 241 
subjektov. Koordinátorky, resp. koordinátori distribuujúci dotazník (emailovú výzvu s 
odkazom na stránku, kde bol uvedený), neposkytli dostatok údajov o celkovom počte 
subjektov, ktorým bol dotazník rozoslaný, a tak návratnosť nie je možné vypočítať. 
Na doplnenie obrazu teda iba uvedieme, že podľa Výročnej správy HP RP z roku 
2012 bolo k 31.12.2012 celkovo 3934 projektov s príspevkom k HP RP. Jeden 
prijímateľský subjekt však mohol realizovať viac projektov (viď nižšie) a bohužiaľ 
systém ITMS neumožňuje vyčísliť osobitne počet prijímateľských organizácií, ktoré  
realizujú projekty s príspevkom k HP RP.  
 
Na úvod sme si overili predpoklad, či subjekty mohli realizovať viac projektov 
s príspevkom k HP RP. Prieskum ukázal, že viac ako polovica našich respondentiek 
a respondentov (58,51 %) reprezentovala organizácie, ktoré realizovali 
v programovacom období najmenej dva projekty s príspevkom k HP RP, prípadne aj 
viac. Viac ako tretina (37 %) organizácií uviedla, že realizovala dokonca tri a viac 
takýchto projektov, pričom realizáciu viac ako 10 projektov indikovalo 8 % 
organizácií.  
 
Tabuľka č. 6.5.1: Skúsenosti organizácií s realizáciou projektov z príspevkom 
k HP RP 
Počet projekty, ktoré organizácie realizovali programovom období 
2007 – 2013 s príspevkom k HP RP 

Počet 
organizácií   %  

0 18 7,5 % 
1 82 34,0 % 
2 53 21,9 % 
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 % 

 
Tabuľka indikuje aj skutočnosť, že 18 organizácií (7,5 %) uviedlo nula projektov 
s príspevkom k HP RP. Tieto projekty uvádzali nula projektov aj podľa jednotlivých 
hľadísk HP RP (viď graf a tabuľka v ďalšej časti). Napriek tomu sa však v ostatných 
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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.198 Nie je jasne, či v tomto prípade respondenti odpovedali 
nekonzistentne ohľadom počtu projektov alebo sa aj napriek skutočnosti, že 
nerealizovali žiadne projekty s podporou HP RP, rozhodli ďalej vyjadrovať k ostatným 
otázkam bez ohľadu na to, že relevantné projekty nerealizovali. Dotazníky mali byť 
v spolupráci s RO/SORO distribuované výlučne organizáciám, ktoré realizovali 
projekty s príspevkom k HP RP a toto kritérium sme zdôraznili ako v rámci informácie 
distribuovanej spolu s dotazníkom (navrhovaný email pre RO/SORO), tak aj v úvode 
samotného dotazníka: 
 

„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 ďalšej analýze sme preto v prípade položiek, ktoré sa týkali priamo realizovaných 
projektov rozhodli obmedziť iba na odpovede tých organizácií, ktoré uviedli aspoň 1 
projekt s príspevkom k HP RP, t.j. na súbor 223 organizácií.  
 
 

6.5.1.  Implementácia projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť 
príležitostí  

 
U organizácií sme zisťovali, na aké aspekty rovnosti príležitostí sa zamerali ich 
projekty s príspevkom k HP RP. Organizácie mohli uviesť viac možností vzhľadom 
na to, že sme očakávali, že niektoré realizovali aj viac projektov. Najčastejšie 
uvádzali projekty posilňujúce rodovú rovnosť, t.j. rovnosť príležitostí žien a mužov (49 
%) a rovnosť príležitostí z hľadiska veku (37 %), rovnosť príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím (32 %) a s ohľadom na hľadisko etnickej/národnostnej 
príslušnosti (32 %). Veľmi často sa objavila aj kombinácia hľadísk v jednom projekte, 
túto možnosť označilo až 39 % organizácií, ktoré realizovali projekty s príspevkom 
k HP RP.  
 

                                                 
198  Napr. v otázke „Uveďte prosím, na ktoré hľadiská rovnosti príležitostí ste sa vo vašich projektoch zamerali“ 7 z nich 
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 z nich 
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.  
V otázke venovanej konkrétnym aktivitám na podporu HP RP najmenej 2 organizácie uvádzali: „všetci ľudia mali rovnaké šance 
na zapojenie sa do projektu, bez ohľadu na pohlavie / rod“. 
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Tabuľka č. 6.5.2: Realizácia projektov s HP RP podľa hľadiska HP RP  
Hľadiská rovnosti príležitostí, na ktoré sa organizácie v projektoch s 
príspevkom k HP RP  zamerali 

Počet 
organizácií % z 223  

príspevok k HP RP z hľadiska pohlavia a rodu (rovnosť príležitostí žien a 
mužov ) 109 49 % 
príspevok k HP RP z hľadiska veku (rovnosť príležitostí pre mladých, 
starších a pod) 82 37 % 
príspevok k HP RP z hľadiska zdravotného postihnutia 71 32 % 
príspevok k HP RP z hľadiska príslušnosti k etnickej/národnostnej menšine 
(rovnosť príležitostí pre národnostné/etnické menšiny) 71 32 % 
príspevok k HP RP z hľadiska sexuálnej orientácie 10 4 % 
príspevok k HP RP z iného hľadiska rovnosti príležitostí 37 17 % 
kombinácia viacerých hľadísk v jednom projekte 88 39 % 

Otázka znela: „Uveďte prosím, na ktoré hľadiská rovnosti príležitostí ste sa vo vašich projektoch 
zamerali” (možnosť označiť viac položiek) 
 
 
V ďalšom kroku sme zisťovali, koľko projektov prispievajúcich k jednotlivým 
hľadiskám realizovali. Výsledky sú obdobné, avšak nie úplne konzistentné 
s predošlou otázkou. Pri dopytovaní sa na počty projektov nám organizácie celkovo 
uvádzali vyššie podiely projektov prispievajúcich k danému hľadisku. Napr. ako 
ukazuje nasledujúci graf, najčastejšie uvádzaným hľadiskom RP, ktoré organizácie 
zapojené do prieskumu zohľadnili v ich projektoch, bola rovnosť príležitostí žien 
a mužov, resp. rodová rovnosť podobne ako v predošlej otázke. V  prípade 
uvádzania počtov však až 57 % organizácií uviedlo, že realizovali najmenej jeden, 
prípadne aj viac projektov, čo je o 8 % viac ako tých, ktoré uviedli toto hľadisko 
v otázke, kde sme sa pýtali iba na hľadiská, nie však na počty projektov. Takmer 
štvrtina organizácií uviedla, že realizovali 3 a viac takýchto projektov. Druhým 
najčastejším hľadiskom bolo hľadisko veku, ktoré vo svojich projektoch zohľadnilo 48 
% organizácií, pričom 3 a viac takýchto projektov uviedlo 18 % organizácií. Rovnaký 
bol podiel aj organizácií, ktoré uviedli, že kombináciu viacerých hľadísk v jednom 
projekte. Najmenej 1 takýto projekt uviedlo 48 % organizácií, 3 a viac takýchto 
projektov uviedlo 22 % organizácií.  
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Graf č. 103: Príspevok k HP RP podľa jednotlivých hľadísk a počtu projektov 
(percentuálne vyčíslenie) 

 
Otázka znela: „ Uveďte prosím, koľko z vašich projektov prispelo k jednotlivým hľadiskám HP RP” 
(možnosť označiť iba jednu položku uvádzajúcu konkrétny počet pri každom hľadisku) 
 
 
Tabuľka č. 6.5.3: Realizácia projektov s príspevkom k HP RP podľa hľadiska a 
počtu projektov (absolútne počty) 
Hľadiská rovnosti príležitostí, na ktoré sa 
organizácie v projektoch s príspevkom k HP 
RP zamerali 

Počet projektov 

0 projektov 1 projekt 2 projekty 3 a viac 
projektov 

príspevok k HP RP z hľadiska pohlavia a rodu 
(rovnosť príležitostí žien a mužov ) 95 51 26 51 
príspevok k HP RP z hľadiska veku (rovnosť 
príležitostí pre mladých, starších a pod) 117 41 24 41 
príspevok k HP RP z hľadiska zdravotného 
postihnutia 129 37 21 36 
príspevok k HP RP z hľadiska príslušnosti k 
etnickej/národnostnej menšine (rovnosť 
príležitostí pre národnostné/etnické menšiny) 

119 40 32 32 

príspevok k HP RP z hľadiska sexuálnej 
orientácie 198 8 7 10 
príspevok k HP RP z iného hľadiska rovnosti 
príležitostí 152 35 14 22 
kombinácia viacerých hľadísk v jednom projekte 115 32 26 50 

Otázka znela: „Uveďte prosím, koľko z vašich projektov prispelo k jednotlivým hľadiskám HP RP” 
(možnosť označiť iba jednu položku uvádzajúcu konkrétny počet pri každom hľadisku) 
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6.5.2.  Zameranie na ciele HP RP v projektoch s príspevkom k horizontálnej 
priorite rovnosť príležitostí  

 
Organizácie v prieskume sme požiadali, aby špecifikovali okrem hľadiska aj to, ku 
ktorým cieľom HP RP ich projekty mali prispievať. Nakoľko sme predpokladali, že 
viacerí mohli realizovať viac projektov, umožnili sme im označiť viac cieľov. Počet 
projektov ku každému cieľu sme ďalej nesledovali najmä s ohľadom na zložitosť 
zisťovania, ktorú okrem počtu cieľov komplikovala aj skutočnosť, že 1 projekt mohol 
prispievať k rôznym hľadiskám a teda aj k rôznym cieľom.  
Odpovede indikovali, že organizácie skrz svoje projekty najčastejšie prispievali 
k cieľu zmiernenie rozdielov v zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov. 
K tomuto cieľu sa prihlásilo až 49 % organizácií. Druhým najčastejšie uvádzaným 
cieľom bolo zlepšenie mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo vzťahu k 
znevýhodneným skupinám (26 %) a cieľ zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre ľudí so 
zdravotným postihnutím (25 %). Pomerne často – približne u pätiny organizácií – sa 
objavoval aj cieľ zlepšenie prístupu k zamestnaniu a vzdelávaniu pre starších ľudí 
(20 %), prípadne cieľ zlepšenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a 
verejných služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím (19 %).  
 
Tabuľka č. 6.5.4: Realizácia projektov s HP RP podľa zamerania na ciele  HP RP  

Ciele HP RP, ku ktorým mali projekty prispievať  
Počet 

organizácii % z 223  
zmiernenie rozdielov v zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov 109 49 % 
zvýšenie účasti žien na trhu práce prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného života 26 12 % 
zníženie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi 33 15 % 
zmiernenie horizontálnej rodovej segregácie (výrazne vysokej alebo naopak 
nízkej koncentrácie žien a mužov vo vybraných odvetviach) 27 12 % 
zníženie miery rizika chudoby žien 9 4 % 
eliminácia a prevencia domáceho násilia, najmä vo vzťahu k ženám  6 3 % 
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 56 25 % 
zlepšenie prístupu k zamestnaniu a vzdelávaniu pre starších ľudí (seniorov) 44 20 % 
zníženie bariér pre vstup absolventov na trh práce 54 24 % 
zlepšenie mechanizmov ochrany a prevencie diskriminácie vo vzťahu k 
znevýhodneným skupinám 57 26 % 

Otázka znela: „Uveďte prosím, ku ktorým špecifickým cieľom prispievali vaše projekty?“ (možnosť 
označiť viac položiek) 
 
Ako naznačila analýza vzorky projektov z OP ZaSI, OP V a OP VaV na základe 
dokumentácie v systéme ITMS, ciele v oblasti zmierňovania chudoby žien neuvádzal 
vo svojich projektových zámeroch žiaden z projektov, ktoré uvádzali explicitne ciele 
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HP RP (18 zo vzorky 97). Tieto projekty však tvorili menej ako pätinu celej 
analyzovanej vzorky, a tak je málo pravdepodobne, že by adekvátne odrážali 
zameranie celej vzorky. V prieskume medzi prijímateľskými organizáciami sa táto 
tendencia potvrdila iba čiastočne. Ciele v oblasti zmierňovania chudoby organizácie 
spolu s cieľmi v oblasti eliminácie a prevencia domáceho násilia boli na konci 
pomyselného rebríčka. Presnejšie prispievanie k zníženiu rizika chudoby uviedli iba 4 
% projektov. Ešte menej organizácií však uviedlo, že prispievajú k eliminácii a 
prevencii domáceho násilia, najmä vo vzťahu k ženám – toto v prieskume uviedli iba 
3 % organizácií.199   
 

6.5.3 Využívanie odborných kapacít v téme rovnosti príležitostí pri realizácii 
projektov  
 
Vzhľadom na limity dotazníkového prieskumu ako takého sme sa pri skúmaní 
odborných kapacít na podporu rovnosti príležitostí mohli obmedziť len na vlastný 
odhad organizácií, t.j. ich vlastné samohodnotenie v tomto ohľade. Zamerali sme sa 
teda skôr zisťovanie toho, či organizácie majú vlastné odborné kapacity, ktoré 
pracujú s témou rovnosti príležitostí. Inými slovami, dopytovali sme sa na 
skúsenosti odborných ľudských zdrojov v organizácii – ich expertov a expertiek - pri 
práci s problematikou rovnosti príležitostí. Na posúdenie kvality expertízy sme 
rezignovali, nakoľko to bolo nad možnosti dotazníkového prieskumu. Radi by sme 
zdôraznili, že napriek tomu, že sme v otázke použili slovo expert/expertka, 
nestotožňujeme odborníkov, resp. odborníčky, ktorí pracujú s témou rovnosti 
príležitostí (t.j. majú isté skúsenosti) s expertmi, resp. expertkami na túto 
problematiku ako takými.  
 
Viac ako polovica – 55 %, resp. 122 organizácií uvádza, že v ich organizácii žiadne 
expertky ani experti nepracujú s témou rovnosti príležitostí. Inými slovami, väčšina 
organizácií nemá odborné ľudské kapacity, ktoré by mali skúsenosti s témou rovnosti 
príležitostí, a to napriek tomu, že ich projekty deklarovali prínos k HP RP.  
Ostatné organizácie uvádzali od 1 až do 464 expertiek, resp. expertov čo s témou 
rovnosti príležitostí pracujú. Celkovo tieto projekty uviedli 1163 takýchto expertiek a 
expertov. Žien bolo 750, ich podiel bol teda 64 %, k čomu výrazne prispeli najmä 
organizácie, ktoré uvádzali vysoké počty expertov a expertiek ako takých (viď 
tabuľka). V organizáciách, ktoré uviedli iba 1 expertku, prípadne experta so 
skúsenosťami v oblasti rovnosti príležitostí, tvorili ženy prevahu (90 %). V 
organizáciách, ktoré uviedli 2 takéto osoby, bol podiel žien 75 %. V organizáciách, 
ktoré uviedli 20 a viac ľudí, bol podiel žien najnižší – 59 %. Takýchto organizácií však 

                                                 
199 Podiel projektov prispievajúcich k cieľu eliminácia a prevencia domáceho násilia, najmä vo vzťahu k ženám bol vo vzorke 
projektov analyzovaných na základe dokumentácie z ITMS vyšší najmä s ohľadom na to, že projekty tohto druhu sme cielene 
vybrali do tematickej vzorky z OP ZaSI. 
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bolo najmenej – iba 8, necelé 4 % zo všetkých, ktoré realizovali aspoň jeden projekt 
s príspevkom k HP RP.  
 
 
Tabuľka 6.5.5: Organizácie podľa počtu expertiek a expertov pracujúcich 
s problematikou rovnosti príležitostí 
Počet expertiek a expertov v organizácii, 
ktorí pracujú s témou rovnosti príležitostí 

Počet 
organizácií 

% podiel 
organizácií 

Počet 
ľudí 

Z toho 
ženy 

% podiel 
žien 

Žiadna osoba nepracuje s témou RP 122  54,7 % 0 0 - 
Iba 1 osoba pracuje s témou RP 30  13,5 % 30 27  90 % 
2 ľudia pracujú s témou RP 14  6,3 %  28 21  75 % 
3 ľudia pracujú s témou RP 19  8,5 %  57 40  70 % 
4 ľudia pracujú s témou RP 7  3,1 %  28 20  71 % 
5 až 9 ľudí pracuje s témou RP 9 4,0 %  54 45  83 % 
10 až 20 ľudí pracuje s témou RP 14  6,3 %   199 142  71 % 
Viac ako 20 ľudí pracuje s témou RP 8  3,6 %   767 455  59 % 

Spolu 223 100 % 1163 750 64 % 
 
Otázka: „Koľko expertov a expertiek v organizácii pracuje s témou rovnosti príležitostí?“  
 
Ďalej sme organizácie rozdelili podľa toho, či uviedli aspoň nejaké interné odborné 
kapacity so skúsenosťami v oblasti podpory rovnosti príležitostí (t.j. tie, ktoré uviedli 
aspoň 1 takúto osobu v organizácii) a tie, ktoré neuviedli žiadne takého odborné 
kapacity. Tieto dve skupiny sme porovnali v tom, aký typ podpory alebo expertízy 
využívajú pri realizácii projektov s príspevkom HP RP. U organizácií, ktoré nemali 
expertov či expertky so skúsenosťami v oblasti rovnosti príležitostí sme očakávali, že 
využijú vo väčšej miere externé zdroje expertízy, resp. inú formu odbornej podpory 
pri realizácii projektov. U tých, ktoré odborné kapacity so skúsenosti v téme rovnosť 
príležitostí uviedli, sme očakávali, že sa budú pri realizácii projektov opierať práve o 
interné kapacity. Výsledky porovnania boli čiastočne prekvapujúce.  
 
Organizácie s 1 a viac expertkami a expertmi so skúsenosťami s témou RP naozaj 
najčastejšie uviedli, že využívajú interné kapacity. Urobilo tak 46 % týchto 
organizácií. Zároveň však viac ako pätina z nich (22 zo 101, t.j. 22 %) uviedla, že 
odbornú podporu a expertízu pri projektoch nevyužili. Ďalších 15 % uviedlo, že sa na 
ňu spoľahli iba okrajovo. Ďalších 15 % uviedlo, že využilo najmä externé kapacity.  
Väčším prekvapením však bola skutočnosť, že z organizácií, ktoré uviedli, že nemajú 
odborné kapacity, ktoré by s témou mali skúsenosti, viac ako polovica uviedla, že pri 
projektoch odbornú podporu a expertízu nevyužívajú, ani externú. Iba 15 % z nich 
uviedlo, že sa opierali najmä o externé kapacity a 13 % prekvapivo uviedlo, že si 
vystačili s internými kapacitami, ktoré však, ako sme uviedli vyššie, nemajú 
skúsenosti v oblasti RP.  
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Celkovo bez ohľadu na odborné kapacity, ktoré majú alebo nemajú skúsenosti s RP 
sme konštatovali, že viac ako 40 % (91 z 223) organizácií, ktoré realizovali projekty s 
príspevkom k HP RP uviedlo, že expertízu a odbornú podporu pri projektoch 
nevyužívajú.  
 
Tabuľka č. 6.5.6: Využívanie skúseností vlastných kapacít pri realizácii 
projektov na podporu rovnosti príležitostí 

Využívanie expertízy pri realizácii projektov s 
príspevkom k HP RP  

Organizácie s 0 
expertmi a  expertkami 
so skúsenosťami s RP 

Organizácie s 1 a viac 
expertmi a  expertkami 
so skúsenosťami s RP 

Počet 
organizácií 

%  
(zo 122) 

Počet 
organizácií 

%  
(zo 101) 

odbornú podporu a expertízu pri projektoch na 
podporu RP nevyužili  

69 57 % 22 22 % 

odbornú podporu a expertízu pri projektoch na 
podporu RP využili len okrajovo 10 8 % 14 14 % 

využili/využívajú inú podporu200 6 5 % 3 3 % 
využili/využívajú najmä externé kapacity 18 15 % 15 15 % 
využili/využívajú najmä interné kapacity 16 13 % 46 46 % 
využili/využívajú ako interné kapacity, tak aj 
externé kapacity 2 2 % 4 4 % 

konzultácie so SORO/RO  4 3 % 1 1 % 
Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti 
príležitostí ako HP   2 2 % 

iné (bližšie neupresnené)201:  2 2 % - - 
 
Otázka „Uveďte prosím, o akú formu odbornej podpory a expertízy ste sa opierali pri realizácii 
projektov s príspevkom k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí“ (možnosť uviesť viac položiek) 
 
Popri druhu expertízy a podpory, ktorú využili, sme skúmali aj na to, ako konkrétne ju 
využívali pri realizácii projektov. Opäť sa objavili isté nekonzistentnosti medzi 
negatívnymi odpoveďami. Pri tejto otázke totiž nie menej, ale naopak viac ako 
polovica organizácií (59 %) uviedla, že expertízu či podporu v oblasti RP nevyužívali 
v súvislosti s realizáciou projektov s príspevkom k HP RP. Častejšie to uviedli 
organizácie, ktoré interné odborné kapacity s takouto skúsenosťou ani nemajú – 3 zo 
4 podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí nevyužili. Medzi 
organizáciami, ktorých interné odborné kapacity majú skúsenosti s témou RP, 
podporu ľudí s expertízou v oblasti RP nevyužilo 41 %.  
 
Keď organizácie podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti príležitostí využívali, 
najčastejšie tak robili najmä pri príprave projektového zámeru (29 %) a čiastočne pri 
                                                 
200 V jednom prípade organizácia zároveň uviedla, že využila najmä externé kapacity (vlastné expertky pracujúce s touto témou 
organizácia nemá), ďalšia organizácia uviedla, že „odbornú podporu a expertízu sme pri projektoch na podporu rovnosti 
príležitostí využili len okrajovo (táto organizácia uviedla, že má expertky/expertov pracujúcich s danou témou). Ostatné 
organizácie z tejto kategórie nešpecifikovali, akú inú podporu využili. Položky SORO/RO či príručka uviedli iné organizácie.  
201 Jedna organizácia uviedla „PROJEKT BOL SPRACOVANÝ DODÁVATEĽSKY, NEMÁME K TOMU RELEVANTNÉ 
INFORMÁCIE“ a druhá „v zmysle platnej legislatívy.“  
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implementácii špecifických aktivít zameraných na rovnosť príležitostí (13 %). Menej 
ako 1 z desiatich organizácií (presnejšie 9 %) uviedla, že by podporu ľudí s 
expertízou v oblasti rovnosti príležitostí využili na odborné garantovanie aktivít 
zameraných na rovnosť príležitostí alebo na uľahčenie prístupu k znevýhodneným 
cieľovým skupinám.  
 
 
Tabuľka č. 6.5.7: Využívanie skúseností podpory a expertízy v oblasti RP pri 
príprave a realizácii projektov  

Účel využitia expertízy v oblasti rovnosti 
príležitostí pri realizácii projektov  

Spolu 
 

Počet a % 
(zo 223) 

Organizácie podľa počtu expertov a 
expertiek so skúsenosťami s RP 
0 expertiek /   

expertmi 
Počet a % (zo 122) 

1 a viac expertiek 
/ expertov 

Počet a % (zo 101) 
podporu ľudí s expertízou v oblasti rovnosti 
príležitostí nevyužili 

131 (59 
%) 90 (74 %) 41 (41 %) 

využívajú, resp. využili ich najmä pri príprave 
projektového zámeru, resp. žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok 

65  (29 
%) 21 (17 %) 44 (44 %) 

využívajú, resp. využili ich najmä priamo pri 
implementácii špecifických aktivít zameraných 
na rovnosť príležitostí  28 (13 %) 10 (8 %) 18 (18 %) 
využívajú, resp. využili ich najmä ako 
odborných garantov, resp. garantky vybraných 
aktivít zameraných na rovnosť príležitostí 20 (9 %) 2 (2 %) 18 (18 %) 
využívajú, resp. využili ich najmä, aby nám 
uľahčili prístup k znevýhodneným cieľovým 
skupinám  19 (9 %) 5 (4 %) 14 (14 %) 
iné202 3 (1 %) 3 (3 %) - 

 
Otázka: Uveďte, na čo využívate, resp. ste využili v projektoch odbornú podporu ľudí s expertízou v 
oblasti rovnosti príležitostí? 
 
 
Tieto zistenia korešpondujú s tým, čo ukázala vzorková analýza projektov a ich 
dokumentácie z ITMS. V prípade HP RP sa mnohé projekty obmedzovali najmä na 
pasívny prístup – formálne deklarovali nediskriminujúci prístup, resp. deklarovanie 
rovnakých šancí pre hocikoho zapojiť sa do projektu bez konkrétneho úsilia podporiť 
znevýhodnené skupiny, ktorým rôzne prekážky môžu brániť pri reálnom dosahovaní 
rovnosti príležitostí (viď analýza vzorky projektov z ITMS). Predpokladáme, že je 
vysoký podiel organizácií, ktoré podporu a expertízu v oblasti rovnosti príležitostí 
nemusia považovať ani za potrebné, najmä ak sa obmedzujú na pasívnu podporu k 
HP RP cez formálne deklarovaný nediskriminujúci prístup a rovnaké šance každého 
zapojiť sa do projektu.  

                                                 
202 Tieto organizácie uviedli nejasné, resp. málo konkrétne informácie a) „žiadne“ b) „EM“ c) „PROJEKT BOL SPRACOVANÝ 
DODÁVATEĽSKY, NEMÁME K TOMU RELEVANTNÉ INFORMÁCIE.“ 
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6.5.4 Vnímanie a využívanie podpory zo strany RO/SORO a koordinátora HP RP  

 

6.5.4.1 Vnímanie hodnotiaceho kritéria pre HP RP  

 
V procese hodnotenia žiadostí o finančnú podporu bolo medzi hodnotiace kritériá 
zaradené aj kritérium prínosu k horizontálnej priorite rovnosti príležitostí (HP RP). 
Pýtali sme sa respondentov a respondentiek v prieskume ako vnímajú bodové 
hodnotenie za príspevok k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí.  
Traja zo štyroch (78%) nevedelo odpovedať na otázku, či je hodnotiace kritérium za 
rovnosť príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, pretože im nie je známy 
podiel bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti celkovému počtu bodov. 
Z ostatných ho väčšina považuje za adekvátne (16% z celkového súboru). Tieto 
zistenia indikujú, že drvivá väčšina organizácií resp. osoby, ktoré dotazník vypĺňajú, 
nepozná váhu kritéria rovnosti príležitosti. Otázkou ostáva, či je to preto, že títo ľudia 
projekt nepripravovali, resp. či táto informácia nebola dostupná, alebo jednoducho od 
podania projektu ubehol značný časový úsek a túto informáciu si už nepamätajú. 
Prekvapením je aj to, že väčšina z ostatných považuje bodové hodnotenie za 
adekvátne, pričom analýza výziev ukázala, že v OP ZaSI, OPV a OP VaV bol vo 
väčšine prípadov podiel bodov, ktoré mohol projekt získať za HP RP na veľmi nízkej, 
tak povediac, až symbolickej úrovni.  
 

Graf č. 104: Vnímanie hodnotiaceho kritéria HP RP  

 
 
Poznámka: Položka iné zahŕňa odpoveď: „kritérium prínosu k HP RP nezaradiť do hodnotiacich kritérií“ a odpoveď „PROJEKT 
BOL SPRACOVANÝ DODÁVATEĽSKY, NEMÁME K TOMU RELEVANTNÉ INFORMÁCIE“  

78% 

16% 

3% 1% 2% 
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6.5.4.2 Vnímanie inštrukcie pre samohodnotenie príspevku k HP RP  

 
Zaujímali sme sa aj o to, ako vnímajú inštrukciu k samohodnoteniu príspevku k HP 
RP, ktorá organizáciám mala pomôcť vypracovať projektovú dokumentáciu v bodoch 
relevantných pre HP RP. Významný podiel, približne tretina respondentov sa 
nevedela vyjadriť. Pre väčšinu – 61 % - bola inštrukcia zrozumiteľná (22 % súhlasí a 
39 % skôr súhlasí), pričom každá desiata osoba sa vyjadrila, že s tým nesúhlasí. 
Podobne vnímali inštrukciu aj s ohľadom na to, či je výstižná a použiteľná.  
 
Graf č. 105: Vnímanie inštrukcie pre samohodnotenie príspevku k HP RP  

 
 
Otázka: V žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potrebné príspevok k horizontálnej priorite 
rovnosť príležitostí špecifikovať formou samohodnotenia v osobitnej časti. Ako by ste ohodnotili 
inštrukciu k samohodnoteniu príspevku k cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí? 
 
 

6.5.4.3 Vnímanie a využívanie príručky HP RP  
 
Popri inštrukcii pre samohodnotenie prínosu projektu k HP RP bola ďalším kľúčovým 
nástrojom príručka pre uplatňovanie HP RP (ďalej iba príručka HP RP)203 vydaná 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré plnilo úlohu koordinátora HP RP. 
Cieľom príručky je pomôcť žiadateľským subjektom pri príprave projektu zohľadniť 
relevantné aspekty rovnosti príležitostí a podľa potreby a možností projektu ich 
prierezovo zapracovať pri príprave projektov a uplatňovať ich následne aj pri 
                                                 
203 Presný názov príručky: Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ. MPSVR SR – 
dostupné na stránke http://www.gender.gov.sk/?page_id=163.  
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realizácii projektov, monitorovaní výsledkov či sledovaní dopadov. Zaujímali sme sa 
teda o to, či organizácie, ktorých projekty mali prispievať k HP RP, túto príručku 
poznajú, či ju nejako využili a najmä ako ju hodnotia z hľadiska využiteľnosti.  
 
Viac ako polovica respondentov a respondentiek uviedla, že príručku HP RP pozná 
(134 z 223, t.j. 60 %). Zisťovali sme teda, ako sa o nej dozvedeli a ukázalo sa, že 
väčšinou buď ju priamo našli na webstránke OP, kde sa uchádzali o podporu (39 %), 
prípadne im ju priamo odporučil SORO/RO v rámci výzvy (32 %). Približne štvrtina 
uviedla, že si ju vyhľadali sami.    
 
Tabuľka č. 6.5.8: Znalosť Príručky HP RP  

Zdroj získania informácie o príručke Počet 
organizácií 

% podiel  
(zo 134) 

Z webstránky operačného programu, v ktorom sa uchádzali 
o podporu204 52 39 % 
Odporučil ju RO/SORO v rámci výzvy205 43 32 % 
Sami si ju vyhľadali 34 25 % 
Z webstránky koordinátora HP RP (gender.gov.sk) 3 2 % 
Iné: („od spolupracujúcej agentúry“) 1 1 % 
Spolu 134 100 % 

Otázka: Ako sa dozvedeli o príručke k HP RP? (1 možnosť na výber, vrátane otvorenej odpovede) 
 
Ľudia, čo poznali príručku, hodnotili vybrané aspekty príručky prevažne pozitívne. 
Presnejšie 72 % z tých, čo príručku poznajú súhlasí, resp. skôr súhlasí s tým, že 
príručka je zrozumiteľná, 69 % súhlasí, resp. skôr súhlasí s tým, že bola prakticky 
použiteľná.  
 
Graf č. 107: Hodnotenie vybraných aspektov príručky HP RP  

 

Otázka: Ako by ste ohodnotili nasledovné aspekty príručky pre uplatňovanie horizontálnej priority 
rovnosť príležitostí? 

                                                 
204 Do tejto kategórie sme započítali aj odpoveď: „z dokumentov výzvy k projektu.“ 
205 Do tejto kategórie sme započítali aj odpoveď „zo školenia“ nakoľko ide pravdepodobne o školenia, ktoré  organizovali 
RO/SORO. Koordinátor HP RP organizoval školenia a semináre pre RO/SORO, nie však pre žiadateľské subjekty. 
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Tabuľka č. 6.5.9: Hodnotenie vybraných aspektov príručky HP RP  
Hodnotenie vybraných aspekty príručky pre 
uplatňovanie horizontálnej priority rovnosť 
príležitostí 

Skôr súhlasím, 
resp. súhlasím 

Neviem 
posúdiť 

Skôr 
nesúhlasím, 

resp. nesúhlasím 
jazyk príručky bol ľahko zrozumiteľný 96 27 11 
príručka bola prakticky použiteľná 92 34 8 

 
Zaujímali sme sa aj o to, ako organizácie príručku HP RP konkrétne využili. Zo 134, 
ktoré uviedli, že príručku poznali, štvrtina – presnejšie 33 organizácií – uviedlo, že 
ju napriek tomu nevyužili. Ostatní ju zvyčajne využili na niekoľko účelov: najčastejšie 
uvádzali, že ju využívali na popis príspevku k HP RP v žiadosti o NFP (42 %), ale aj 
na prípravu viacerých častí projektového zámeru (ciele, aktivity, ukazovatele, 43 %). 
Necelá pätina (19 %) z tých, ktorí príručku poznali, uviedla, že ju využívajú aj pri 
implementácii projektov, čo do istej miery možno považovať sa nevyužitie plného 
potenciálu príručky. Mimo rámca projektov financovaných z prostriedkov z EÚ ju 
využíva iba zlomok organizácií (5 %).   
 
Tabuľka č. 6.5.10: Využívanie príručky HP RP pri príprave a realizácii projektov  
(vzorka organizácií, ktoré uviedli, že príručku poznali) 

Využitie príručky pri príprave, resp. implementácií projektov  
Počet 

organizácií 
% podiel  
(zo 134) 

Príručku sme nevyužili 33 25 % 
Využili ju pri popisovaní príspevku projektu k HP RP (otázka 15D v 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok) 56 42 % 
Využili ju pri príprave projektu vo viacerých častiach (ciele, aktivity, 
ukazovatele a pod.)  57 43 % 
Využili, resp. využívajú ju pri implementácii projektov  26 19 % 
Využívajú ju pri plánovaní a príprave rôznych projektov nad rámec 
projektov financovaných z prostriedkov z EÚ. 7 5 % 
Iné „využil ju spracovateľ projektu“ 1 1 % 

 
Otázka: Použili ste príručku pri príprave alebo implementácií projektov? Ak áno, na čo konkrétne ste ju 
využili? (možnosť označiť viac možností) 
 
Objavili sa však aj nekonzistentné odpovede. Zo 73, ktorí uviedli, že príručku 
nepoznajú, väčšina logicky uviedla, že ju ani nevyužila (65). Zároveň sa však objavili 
nekonzistentné odpovede u 8 organizácií, ktoré uviedli, že príručku nepoznajú, no 
zároveň vybrali možnosti jej využitia, tieto sme do vyššie uvedenej tabuľky 
nezaradili.206  
 
V prieskume bola možnosť aj kvalitatívne popísať silné resp. slabé stránky príručky. 
Ako silné stránky príručky viacerí opätovne zdôrazňovali najme zrozumiteľnosť 
a jasnosť príručky (14 x), napr. „Informácie boli jasné a zrozumiteľné.“ Pozitívne 
                                                 
206 Z nich 4 organizácie tvrdili, že ju využili pri implementácii projektov, 3 pri príprave projektu, 1 pri popise príspevku v žiadosti o 
NFP a 1 uviedla, že ju využil externý manažment. 
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hodnotili aj jej prehľadnosť (12 x), napr. „Dá sa v nej pomerne dobre orientovať, 
chronologicky usporiadaná.“ alebo „Príručka je dobre koncipovaná a štruktúrovaná.” 
Mnohí ocenili aj to, že je konkrétna, resp. názorná (8 x), napr. „uvádzanie 
kontrolných otázok, uvádzanie konkrétnych príkladov, uvádzanie príkladov z praxe, 
dáva presný návod, praktické príklady“. Iní zdôraznili napr. stručnosť, adekvátnosť, 
primeranosť, ale aj dôkladnosť, dostupnosť či jednoduchosť, ale aj jej 
komplexnosť. Opakovane zdôraznili, že je nápomocná pri príprave projektu (4 x). 
Z konkrétnejších a komplexnejších hodnotení vyberáme: 

• Predovšetkým rozšírila náš prehľad o problematike rovnosti príležitostí – napr. 
používanie rodovo citlivého jazyka. 

• Príručka je vkusne spracovaná, obsahom približuje spracovanie samotnej 
problematiky, ako aj jej projektovej časti. Veľmi oceňujem časti, ktoré sa 
zameriavajú hlavne na implementačnú časť projektov. 

• Príručka je zrozumiteľná, prakticky využiteľná. Príklady z praxe pomáhajú 
aplikovať teoretické poznatky do skutočných životných situácií. Grafy, tabuľky 
zloženia cieľových skupín podľa rôznych hľadísk pomáhajú stanoviť štandardy 
v danej oblasti. Príručka pomáha v krátkej dobe pochopiť základné obrysy 
problematiky RP, aj pohľad na posudzovanie takto zameraných projektov. 

 
Zo slabých stránok viacerí príručke HP RP vytýkali jej rozsiahlosť (11 x) napr. 
„príručky sú písané veľmi rozsiahlo – stačilo by zadefinovať základné veci do bodov, 
v prípade potreby konzultácie”, „Je rozsiahla – mala by byť stručnejšia”, či “Je príliš 
podrobná a rozsiahla.” Niektorí sa domnievali, že je málo zrozumiteľná, 
komplikovaná, resp. neprehľadná (5 x) ako napr. „vysoká odbornosť použitých 
výrazov", “príliš zložité kauzálne vyjadrovanie“ či” veľa odvolaní na predchádzajúce 
strany a iné zákony”, prípadne, že neposkytuje dostatok praktických rád 
a príkladov (5 x); „V príručke mi chýbajú konkrétnejšie príklady praxe,” či 
“Potrebných viac príkladov a riešenie zložitejších situácií.” Dve organizácie upozornili 
aj na slabú publicitu ohľadom príručky: “O príručke sme sa dozvedeli, až keď sme 
projektové žiadosti predložili, teda malá publicita” a v 1 prípade organizácia uviedla 
údajne “Krkolomný preklad z angličtiny.” Z konkrétnejších komentárov vyberáme: 

• Ak projekt priamo nesúvisí s rovnosťou príležitostí, len im ako-tak napomáha, 
je každá príručka zbytočná 

• Pre školské projekty je písaná príliš všeobecne, na školách zapájame do 
projektov našich žiakov, našich zamestnancov – existuje ich konkrétna 
štruktúra a v rámci nej dostávajú všetci rovnaké príležitosti. 

• Mohla by byť stručnejšia a vecnejšia. Chýbajú odkazy na externé zdroje, príp. 
zahraničné zdroje. 

• Menej by bolo niekedy viac. Myslíme si, že niektoré veci sú zbytočne 
rozvláčne rozpísané, a tak sa môže stať, že na konci už ani neviete, čo ste sa 
dozvedeli na začiatku. 
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Jedna organizácia uviedla ako slabú stránku údajne “neustále právne zmeny”, nie je 
však zrejmé, aké konkrétne mala na mysli, nakoľko v problematike RP je len ťažko 
možné hovoriť o podobnej dynamike legislatívnych zmien, akú komentár naznačuje.  
V jednom prípade sa objavilo v rámci silných aj slabých stránok rovnaké vyjadrenie: 
„Naše projekty neboli orientované iba na zlepšenie priority rovnosti príležitostí v 
projektoch spolufinancovaných z EÚ, táto bola iba súčasťou ukazovateľov prínosu 
projektov.“ Vyjadrenie naznačuje do istej miery nepochopenie princípov uplatňovania 
prínosu k HP RP, resp. jeho redukovanie na akúsi povinnosť sledovať ju iba 
prostredníctvom ukazovateľov. Ak projekt nebol orientovaný na prínos k HP RP, 
nemal tento prínos deklarovať a ani nebolo potrebné uvádzať ani MU k HP RP. Je 
však možné, že projekt sa obmedzil skôr na formálny prístup k podpore HP RP, teda 
nediskriminujúci prístup, a v tomto duchu teda vnímal aj povinnosť uviesť MU k HP 
RP. I keď svojráznym spôsobom, táto organizácia tak nepriamo upozornila na 
zásadný kvalitatívny rozdiel medzi formálnym a konkrétnym prínosom k HP RP, ktorý 
by bolo v budúcnosti vhodné odlíšiť. Pre budúce programovacie obdobie by bolo 
vhodné zvážiť mechanizmus, ktorý by jasne odlíšil na jednej strane projekty, ktoré sa 
držia v podstate iba formálneho, a teda aj minimalistického nediskriminujúceho 
prístupu, ktorý je v zmysle platnej legislatívy v oblasti antidiskriminácie základnou 
povinnosťou aj prijímateľa pomoci zo zdrojov EÚ, a na druhej strane, organizácie, 
resp. projekty, ktoré aktívne a teda aj konkrétne prispievajú k podpore rovností 
príležitostí, resp. posilňovaniu rôznych zraniteľných skupín, prípadne prispievajú 
k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti či pozitívnemu riešeniu ich neraz zložitej 
životnej situácie.  
 

6.5.4.4 Využívanie podpory SORO/RO a koordinátora HP RP   
 
Okrem využitia expertízy a podpory v oblasti RP ako takej sme sa zaujímali osobitne 
aj o konzultačnú podporu zo strany SORO/RO, ktoré v spolupráci s koordinátorom 
HP RP mali poskytovať žiadateľským a neskôr prijímateľským subjektom najmä 
metodickú podporu pri príprave a realizácii projektov aj s ohľadom na HP RP.  
 
Viac ako polovica organizácií (53 %) uviedlo, že podporu SORO/RO alebo 
koordinátora nevyužili, pričom väčšina z nich najmä preto, že ju podľa vlastného 
uváženia nepotrebovali. Vyskytlo sa však aj 24 organizácií (pätina z tých, ktoré 
podporu nevyužili), ktoré to zdôvodnili tým, že o tejto možnosti podpory nevedeli, 
inak by ju využili. Do budúcnosti by bolo vhodné posilniť zviditeľnenie tohto druhu 
podpory, napr. aj v rámci dokumentácie samotných výziev.207 
 

                                                 
207 Analýza vzorky výziev ukázala, že explicitná informácia o možnosti využiť konzultácie zo SORO/RO alebo koordinátorom HP 
RP sa v dokumentácii výziev objavila skôr sporadicky. Bolo by vhodne zvážiť ju ako štandardnú súčasť inštrukcií k zhodnoteniu 
prínosu k HP RP.  
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Pätina organizácií si vystačila iba s príručkou SORO/RO, ktorá však je skôr 
technickej povahy a inštruuje najmä ako vypĺňať povinnú dokumentáciu, ktorú 
žiadateľský subjekt musí predložiť na posudzovanie projektových zámerov. Ako 
analýza výziev ukázala, len zlomok z výziev mal v týchto príručkách zaradené aj 
konkrétnejšie a prakticky navádzajúce inštrukcie pre HP RP. 
 
 
Tabuľka č. 6.5.11: Využívanie podpory zo strany SORO/RO a koordinátora HP RP  
Využitie podpory zo strany RO, SORO alebo koordinátora HP RP v 
súvislosti s podporou HP RP pri implementácii projektov 

Počet 
organizácií 

% podiel 
(z 223) 

Nevyužili žiadnu podporu, z toho  119 53 % 
• nie, nepotrebovali žiadnu podporu208 93 42 % 
• nie, o takejto možnosti podpory nevedeli, inak by ju využili209 24 11 % 
• využili externé zdroje podpory  2 1 % 
• využili iné zdroje (viď nižšie – príručka, semináre)  6 3 % 
• iný dôvod: cit. „nevyužili sme, lebo RO bol nekompetentný, resp. 

poskytoval nepoužiteľnú podporu (nepoužiteľné odpovede, vzájomne sa 
vylučujúce, etc.)“ 1 0,5 % 

Využili základnú príručku pre žiadateľa o NFP, ktoré boli súčasťou výzvy 97 44 % 
• z toho využili iba túto príručku a nič iné 47 21 % 

Využili osobitnú príručku pre uplatňovanie HPRP 18 8 % 
• z toho využili iba túto príručku a nič iné 3 1 % 

Využili informačné semináre k otvoreným výzvam, kde mohli konzultovať 
otázky rovnosti príležitostí  52 23 % 
Využili konzultácie so zástupcami RO/SORO k otázkam RP 22 10 % 
využili konzultácie so zástupcami koordinátora HP RP k otázkam RP 5 2 % 
INÉ210 2 21 % 

 
Otázka: Využili ste nejakú formu podpory zo strany riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu 
alebo koordinátora HP RP v súvislosti s podporou horizontálnej priority rovnosť príležitostí pri 
implementácii vašich projektov? 
 
Zaujímali sme sa aj o to, načo túto podporu konkrétne využili. Desať organizácií 
uviedlo rôzne varianty základného dopytovania sa na to, ako HP RP zakomponovať 
do projektu, resp. ako vhodne popísať súlad s HP, prípadne žiadali objasnenie 
pojmov, resp. aké údaje sa očakávajú v žiadosti o NFP. Osem organizácií uviedlo 
semináre alebo príručku a konštatovali, že prostredníctvom týchto zdrojov získali 
dostatočné informácie, ich obsah však bližšie nešpecifikovali.  
Tri organizácie sa bližšie informovali o merateľných ukazovateľoch a nastavení ich 
cieľových hodnôt. Dve organizácie sa konkrétnejšie zaujímali aj o to, ako prínos k HP 
RP pomôže pri hodnotení, resp. ako získať čo najlepšie hodnotenie za HP RP). V 4 

                                                 
208 2 organizácie uviedli, že im postačila základná príručka a 2 organizáciám postačila príručka pre žiadateľa.  
209 2 z týchto organizácií uviedli, že využili základnú príručku pre žiadateľa 
210 Organizácie uviedli a) „neriešené“ a za b) „PROJEKT BOL SPRACOVANÝ DODÁVATEĽSKY, NEMÁME K TOMU 
RELEVANTNÉ INFORMÁCIE“ 
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prípadoch organizácie špecifikovali konkrétnejšiu otázku, ktorá súvisela priamo so 
zameraním projektu, ktorú potrebovali konzultovať.211 
Objavili sa aj tri kritické komentáre, ktoré naznačovali nespokojnosť s limitovanými 
kapacitami, resp. absenciou flexibility zo strany SORO/RO:  

• „Nie, nekonzultovali, lebo pracovníci SO/RO Vám povedia len to, čo je napísané v manuáli. 
Ani slovo navyše. Niekoľkoročné skúsenosti.“ 

• „Pracovníci SORO len citujú príručku, žiadne informácie naviac nemajú.“ 
• „Konzultovali sme možnosti pohyblivej pracovnej doby pre rodičov s malými deťmi. 

Skostnatenosť kritérií neumožnila prijať 2 pracovníkov na polovičnú pracovnú dobu na jedno 
pracovné miesto, pretože v r. 2010 by to znamenalo, že sme nesplnili podmienky na 
vytvorenie prac. miest. Museli sme prijať 1 pracovníka, ktorý nemal potrebu riešiť starostlivosť 
o deti, hoci prevádzke u nás by to vyhovovalo.“ 

 

6.5.5 Dobrá prax spomedzi projektov s príspevkom k horizontálnej rovnosti 
príležitostí 
 
Najprv sme sa informovali, či organizácie zástupcovia SORO alebo RO kontaktovali 
v súvislosti s príkladmi dobrej praxe v oblasti rovnosti príležitostí (napr. pre potreby 
publicity alebo hodnotenia programov).212 Pozitívne odpovedalo iba 22 organizácií z 
celkového súboru 223 organizácií, ktoré uviedli aspoň jeden realizovaný projekt s 
príspevkom k HP RP, čo predstavuje menej ako 10 % organizácií. Sedem z nich nám 
bohužiaľ neposkytlo žiadne bližšie informácie, v akej veci ich SORO/RO kontaktovali. 
Ďalšie 3 organizácie indikovali, že išlo o splnenie si povinnosti v rámci kontroly 
výsledkov, resp. uviedli iba povinnosť odovzdať v rámci OP ZaSI povinný dokument 
Formulár dobrej praxe. Ďalších 7 organizácií uviedlo informácie, ktoré neboli 
dostatočne konkrétne s ohľadom na otázku, a tak nebolo zrejmé, v akej súvislosti ich 
SORO/RO kontaktoval. Niektoré uviedli heslovite tému, ktorej sa venovali, iné iba 
konštatovali “pre potreby publicity” a pod.  
Konkrétnejšie odpovede poskytli 4 organizácie, a tu sa ukázalo, že v dvoch 
prípadoch bola organizácia pozvaná na účasť na odbornom podujatí 
(seminár/konferencia), kde mali možnosť prezentovať úspešný projekt a dosiahnuté 
výsledky a v 2 prípadoch organizácia uviedla, že ich kontaktovali, aby spracovali 
príklad dobrej praxe, ktorí plánovali zaradiť do bližšie nešpecifikovaného “zberu 
príkladov dobrej praxe”.213  
V predošlých hodnotiacich správach sme sa podrobne venovali príkladom dobrej 
praxe v oblasti podpory rodovej rovnosti či podpory rovnosti príležitostí bez ohľadu 

                                                 
211 V 3 prípadoch konzultovali špecifické otázky vytvárania pracovných miest, v 1 prípade vykazovanie činnosti zapojených osôb 
(pedagógov).  
212 Otázka znela „Kontaktovali vás zástupcovia RO/SORO v súvislosti s príkladmi dobrej praxe v oblasti rovnosti príležitostí 
(napr. pre potreby publicity alebo hodnotenia programov) v súvislosti s uplatňovaním rovnosti príležitostí?” a následne sme sa 
dopytovali “Opísali by ste, prosím, v akej súvislosti to bolo?” 
213 Mnohé SORO/RO venujú príkladom dobrej praxe osobitnú sekciu na webstránke, prípadne vydali osobitné príručky 
s príkladmi dobrej praxe.  
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na vek, resp. zdravotné postihnutie. V tejto správe sme sa rozhodli zamerať na 
príklady podpory RP buď bez ohľadu na hľadisko, prípadne z viacerých hľadísk.  
 
Z hľadísk okrem rodu/pohlavia, veku a zdravotného postihnutia  sa objavilo niekoľko 
príkladov zameraných najmä na MRK, ako napr. sebaaktivizácia osôb z MRK: 
poradenstvo, informovanie, prevencia, oblasti: zamestnanosť, financie, zdravie, 
bývanie, sociálno-pat. javy. Išlo najmä o príklady projektov súvisiacich so sociálnou 
prácou vo výlúčených komunitách.  
 
Väčšina organizácií, ktoré sa vyjadrili ku podpore RP z viacerých hľadísk uvádzala 
projekty, ktoré kombinovali rôznorodé cieľové skupiny. Príkladom takého projektu je 
aj napr. terénna sociálna práca, ktorá nebola vždy zameraná iba na MRK, ale často 
ju tiež zahrňovala. Kombinácia cieľových skupín viedla k zohľadňovaniu viacerých 
hľadísk, ako napr. sociálny pôvod, či status, zdravotné postihnutie, vek, rodinný stav 
a pod: Terénna sociálna práca, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: Ciele projektu: Podpora 
sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Projekt 
prispel k zabezpečeniu rovnosti príležitostí pre všetkých a podporuje potieranie diskriminácie na 
základe pohlavia, zdravotného stavu, veku a predovšetkým kladie dôraz na rodovú rovnosť. Cieľovou 
skupinou sú ľudia ohrození sociálnym vylúčením:  

• rómsku komunitu (cca 802 osôb) 
• zdravotne ťažko postihnutí (cca 1000) 
• osoby v hmotnej núdzi (705 žiadostí pre spoločne posudzované osoby)  
• mnohodetné rodiny s nezaopatrenými deťmi (25 rodín)  
• dlhodobo nezamestnaní (cca 400 osôb)  
• deti vracajúce sa z detských domovov (3)  
• osoby bez domova (47)  
• občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody (5)  
• starí a osamelí ľudia (cca 1500).  

 
Príklady dobrej praxe, ktoré by sa priamo zamerali na viacnásobnú diskrimináciu 
sme nezaznamenali. Nepriamo ju spomenula jedna organizácia, hoci nie je úplne 
zrejmé, či išlo aj o viacnásobnú diskrimináciu, formulácia túto možnosť, zdá sa, 
čiastočne naznačuje: “Väčšina projektov s prínosom k HP RP je kombináciou 
viacerých hľadísk – napr. vzdelávanie seniorov, kde cieľová skupina prestavuje 
jednak seniorov, jednak mužov aj ženy a zároveň aj zdravotne postihnutých.“  
Dokonca ani príklady pôsobiace v oblasti kombinácie hľadísk etnicity a veku 
nevnímali svoje intervencie ako priamo zamerané na viacnásobné znevýhodnenie: 
„Popri celkovom zlepšení podmienok pre vzdelávanie a realizáciu doplnkových aktivít 
majú výsledky projektu prínosy pre rómsku komunitu – vytvorené podmienky pre 
zriadenie nultého ročníka pre rómske deti. V súvislosti so zriadením nultého ročníka 
boli vytvorené 2 nové pracovné miesta pre príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít.“ 
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U jednej organizácie sme zaznamenali príklad inovatívneho prepojenia medzi dvoma 
zraniteľnými skupinami, kde jedna skupina (hľadisko zdravotného stavu/postihnutia) 
nepriamo benefituje z intervencie, ktorá sa priamo poskytuje druhej skupine (hľadisko 
sociálneho pôvodu): „Naplnili sme cieľ vytvorenia modelu koexistencie a podpory ľudí 
so zdravotným znevýhodnením spoločne s mladými dospelými, ktorí sú absolventmi 
detských domovov. Absolventom detských domovov je poskytované pracovné 
uplatnenie, vzdelanie v oblasti starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj 
možnosť osobného a profesijného rastu.“ 
 

6.5.6 Názory na priority pre budúce programové obdobie  
 
Na záver prieskumu sme sa zamerali na názory respondentiek a respondentov na 
úlohu, ktorú by HP RP malo zohrať v budúcom programovom období a na priority v 
jednotlivých tematických oblastiach. Témy ako rodová rovnosť, rovnosť príležitostí na 
základe veku či zdravotného postihnutia sme vyhodnotili v osobitných hodnotiacich 
správach venovaných týmto aspektom. V tejto hodnotiacej správe sa budeme 
venovať rovnosti príležitostí ako takej, prípadne ju porovnáme s vybranými 
hľadiskami.   
Celkovo sa 43 % respondentiek a respondentov vyjadrilo, že súhlasí s tým, že 
rovnosť príležitostí ako prierezový princíp je potrebné v budúcom programovom 
období posilniť. Iba 16 % s týmto výrokom nesúhlasilo, avšak až 42 % sa v tejto 
otázke nevedelo rozhodnúť. Na druhej strane, 26 % sa vyjadrilo, že je tento 
prierezový princíp zbytočný a nemá význam ho do budúceho programového obdobia 
zaradiť, zatiaľ čo 45 % s takto postaveným výrokom nesúhlasilo a 30 % sa nevedelo 
rozhodnúť.  
 
Graf. č. 108: Názor na postavenie HP RP v budúcom programovom období  
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Pre porovnanie, v otázke, či zaradiť medzi povinné kritériá investičných projektov 
povinnosť zabezpečiť bezbariérový prístup pre ľudí s obmedzenou mobilitou a/alebo 
senzomotorickou orientáciou, mali respondentky a respondenti omnoho viac jasno. 
Či už išlo o povinnosti ukladané realizátorom projektu tohto druhu vo verejnom alebo 
súkromnom sektore, nerozhodných bolo iba 18 % resp. 22 % z nich a omnoho 
výraznejší podiel – 70 % resp. 76 % – súhlasí s tým, že by táto povinnosť mala patriť 
medzi povinné kritériá investičných projektov.  
  
Graf. č. 109: Názor na postavenie HP RP v budúcom programovom období 
(bezbariérovosť):  

 
 
 
Viac ako polovica respondentiek a respondentov – 62 % – sa vyjadrila, že by v 
budúcom programovom období bolo vhodné venovať viac pozornosti a pomôcť 
ľuďom čeliacim viacnásobnému znevýhodneniu. Menej ako polovica – 48 % –
podporila prevenciu a odstraňovanie diskriminácie na základe etnickej alebo 
národnostnej príslušnosti. Najmenšiu podporu získala podpora prevencie a 
odstraňovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, za ktorú sa vyjadrilo 34 
% respondentiek a respondentov, pričom v tejto otázke sa až 41 % nevedelo 
rozhodnúť, či súhlasia alebo nesúhlasia. V tejto otázke sa objavilo aj najviac 
negatívnych postojov, keď sa 24 % vyjadrilo, že nesúhlasia s tým, aby priorita 
podpory a prevencie a odstraňovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie 
patrila do budúceho programového obdobia. 
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Graf. č.110: Názor na postavenie HP RP v budúcom programovom období s 
ohľadom na vybrané hľadiská:  

 
 
Respondentky a respondenti mali možnosť formulovať vlastné témy pre odporúčania 
ohľadom implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre budúce 
programovacie obdobie. Okrem zníženia administratívneho zaťaženia, ktoré sa 
opakovalo, navrhli niektoré organizácie aj nasledovné:  

• Zamerať sa nielen na osoby znevýhodnené ale v rámci rovnosti príležitostí aj na osoby 
talentované – podpora talentov 

• Odporúčame: Súčinnosť programov zamestnanosti a vzdelávania; Zamerať sa aj na riešenia, 
ktoré by zahrňovali zmenu postojov obyvateľov Slovenska k jednotlivým vylúčeným skupinám, 
keďže tieto postoje sú zväčša komplexnejší problém, ako to, že sa napr. znevýhodnený 
človek nevie dostať sám po rampe do budovy; Hľadať riešenia, ktoré by dokázali zmierňovať 
diskrimináciu/rôzne znevýhodnenia; A ešte máme praktické odporúčanie, ktorý sami nevieme 
ako inak riešiť. V rámci jedného nášho projektu máme zadefinovanú cieľovú skupinu mladých 
ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Ak však chceme vytvárať podmienky pre 
všetkých rovnaké, vymyslieť nejaký systém, ako merať zapojenie takejto komunity, ak sa ich 
to nechceme pýtať v prihláškach, či dotazníkoch, aby sme nevytvárali u potenciálnych 
účastníkov pocit, že budú na základe tejto informácie buď pozitívne alebo negatívne 
diskriminovaní. 
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príležitostí. 
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• Všetci nech majú rovnaké právo zamestnať sa vo svojom odbore 
 
Niekoľko organizácií navrhlo aj konkrétne témy, resp. aktivity, ktoré by si zaslúžili 
podporu. Boli medzi nimi napr. “podpora zariadení pre deti predškolského veku 
(škôlky a jasle)“ ale aj „eliminácia diskriminácie práce žien, myslím prístup mužov k 
práci žien v pracovnom pomere,“ čiže odstraňovanie rodovo stereotypných 
predsudkov o práci žien. Tiež sa objavil návrh „podpora domácej práce.“ 

 

6.6  Sumarizácia zistení z hodnotenia fungovania systému implementácie  
a koordinácie HP RP v programovom období 2007 – 2013 a odporúčania 
na zmenu systému  

 
ZISTENIE Č. 1) Čo sa týka efektívnosti SKI HP RP, tak z hľadiska nastavených 
procesov v programovom dokumente HP RP bola najviac ovplyvnená 
nasledovnými skutočnosťami:  
• Chýbala analýza situácie, čo už bolo v rámci štrukturálnych fondoch spravené a 

naviazanie na realizované projekty v minulosti  a dobrú prax.  
• V rámci ex ante analýzy sa nerealizovali dodatočné prieskumy, ktoré by 

analyzovali situáciu konkrétnych znevýhodnených skupín v oblasti navrhovaných 
intervencií.  

• Chýbajúce prepojenie jednotlivých cieľov na opatrenia a rámcové aktivity 
jednotlivých operačných programov a ich premietnutie do ich programových 
dokumentov.  

• Jednotná miera relevancie cieľov HP RP pre všetky OP, chýbalo rozdelenie 
relevancie na priamu prioritu pre jednotlivé opatrenia, týka sa najmä ESF a na 
doplnkovú prioritu k projektom v prípade nepriamych dopadov na ciele HP RP. 
Niektoré ciele HP RP napriek ich relevantnosti pre daný OP neboli priradené k 
zodpovedajúcim opatreniam, napr. cieľ 1.2 k prioritným osiam 1 a 4 OP 
Vzdelávanie.  

• Nedostatočné postavenie koordinátora z hľadiska inštitucionálnej  sily vo vzťahu k 
ostatným orgánom verejnej správy a vo vzťahu k riadiacim orgánom OP, z toho 
vyplývajúce problémy s akceptovaním problematiky. Nedodržanie navrhnutého 
administratívneho zabezpečenia počas programového obdobia vzhľadom na 
rozsah úloh a cieľov, ako aj v porovnaní s inými koordinátormi HP. 

• Nevytvorený zoznam rámcových aktivít, ku ktorým môžu žiadatelia prispievať z 
hľadiska rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Nedostatočné vymedzenie  
znevýhodnených cieľových skupín, ku ktorým môžu prispievať z hľadiska rovnosti 
príležitostí. 
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• Chýbalo zdôraznenie, že príspevok k rovnosti príležitostí nemá byť formálny (dať 
konkrétne príklady), v prípade formálnosti neprideliť body, vylúčiť projekt, chýba 
prepojenie na odborné hodnotenie. 

• Nízka váha hodnotiacich kritérií v rámci jednotlivých OP za príspevok k rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí. 

• Chýbalo zadefinovanie diskvalifikačného kritéria v prípade, keď projekt negatívne 
prispieva k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti a obsahuje v sebe predsudky a 
stereotypné presvedčenia.  

• Obmedzenie na povinnosť uviesť len 1 ukazovateľ HP RP, čo znamenalo podľa 
analýzy projektov, že prijímatelia si nevyberali viac ukazovateľov.  

• Komplikovanosť systému ukazovateľov HP RP, komplikovanosť ich vykazovania, 
nejednotná metodológia a ich napojenie na ITMS.  

• Chýbala špeciálna aplikácia, ktorá by umožňovala sledovať projekty podľa 
cieľových skupín, rámcových aktivít, merateľných ukazovateľov HP relevantných 
k rovnosti príležitostí. 

 
ZISTENIE Č. 2) Čo sa týka poskytovaných informácií zo strany RO OP o cieľoch 
k HP RP, tak sa objavili nasledovné zistenia:  
• Väčšina OP síce uvádza počty projektov a hodnotu projektov s príspevkom k HP 

RP, ale vo väčšine zároveň chýba kvalitatívna analýza z hľadiska prioritných osí 
a zamerania na ciele HP RP.  

• Väčšina OP uvádza výsledky merateľných ukazovateľov HP RP podľa prílohy č. 4 
SKI HP RP, ale zároveň väčšina z nich neuvádza kvalitatívnu analýzu, tá je 
obmedzená na konštatovanie číselných počtov, nárastu ukazovateľov, ale  
nevysvetľuje, prečo sa niektoré ukazovatele nenapĺňajú, alebo prečo je ich 
hodnota nízka, alebo prečo sa objavujú rodové nerovnosti. 

• Problémom je tiež, že len 1 OP uviedol, ako konkrétne zabezpečuje publicitu a 
informovanie v tejto oblasti, čo znamená, že 90 % OP v tejto oblasti nerobí nič, 
okrem všeobecnej informácie na webstránke nerieši vzdelávanie v tejto oblasti, 
ani špecifické tlačové správy, publikácie s touto témou. 

• OP tiež neuvádzajú, ako je zabezpečené odborné hodnotenie vyhlásených výziev 
v OP z hľadiska rovnosti príležitostí a v rámci hodnotenia OP túto tému vôbec 
nespomínajú, takže ani nemôžu reflektovať, že riešia problematiku HP RP 
formálne bez nejakých snáh o zlepšenie. 

• Zdá sa, že v OP problémy v tejto oblasti neexistujú, napriek mnohým, ktoré sme 
načrtli v predchádzajúcich hodnotiacich správach, čo je však závažnejšie, 
v informáciách sa nedefinujú ani návrhy na zlepšenie implementácie rovnosti 
príležitostí v jednotlivých OP a kroky na ich dosiahnutie, najlepšie záväzné. Takto 
majú správy naozaj len formálny charakter. 

• RO OP nepoznajú princípy rodovej analýzy a analýzy rovnosti príležitostí, zjavne 
ich v informáciách o príspevku k HP RP nevyužívajú, rodová analýza je 
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obmedzená na sledovanie rovnakého podielu žien a mužov bez kontextu 
a opatrení, rovnosti príležitostí na základe veku sa venuje pozornosť minimálne 
a v oblasti zdravotného postihnutia sa sústreďujú najmä na dostupnosť prostredia 
bez analýzy, či zahŕňajú všetky diferencované skupiny patriace do zdravotného 
postihnutia. 

 
ZISTENIE Č. 3) Z prieskumu medzi kontaktnými bodmi HP RP na jednotlivých 
RO OP vyplynuli nasledovné zistenia:  
• Kontaktné body považujú spoluprácu s koordinátorom HP RP vo viac ako 50 % 

ako dobrú v oblasti komunikačných tokov, zrozumiteľnú v metodických 
usmerneniach a plnenie úloh zo strany koordinátora HP RP tiež vo väčšej miere 
vnímajú pozitívne. Negatívne odpovede sa vyskytli pri efektivite spolupráce 
koordinátora HP RP a RO OP a zrozumiteľnosti usmernení. Najviac 
respondentov a respondentiek nevedelo posúdiť odborné poradenstvo 
koordinátora HP RP, keďže sami zrejme nemajú expertízu v predmetnej oblasti. 
Za hlavné obmedzenia a problémy v rámci spolupráce medzi koordinátorom HP 
RP a RO jednotlivých OP považujú respondenti a respondentky v najväčšej 
miere problémy s merateľnými ukazovateľmi HP RP, čo potvrdzujú aj ostatné 
časti hodnotiacej správy.  

• Z odpovedí kontaktných bodov vyplýva,  že RO OP si plnia úlohy najmä tie, ktoré 
im vyplývajú so SKI HP RP, ako kontrolu dodržiavania princípu rovnosti 
príležitostí v projektoch, zakomponovanie rovnosti príležitostí do výziev, 
vyhodnocovanie prínosu k rovnosti príležitostí vo výročných správach, pričom im 
k tomu sú nápomocné metodické usmernenia koordinátora HP RP. V realite, ako 
vyplýva z našich hodnotiacich správ, kontrola zabezpečenia rovnosti príležitostí 
je formálna a nerieši sa, či už nejakými krokmi na zlepšenie, alebo sankciami. 
Zjavné je, že RO OP pravidelne neaktualizujú informácie o rovnosti príležitostí a 
rodovej rovnosti vo svojich dokumentoch, nepracujú s témou. Je to aj tým, ako 
uvádzajú v obmedzeniach, ktoré majú, že majú malé vzdelávacie možnosti 
a čas, ktorý by mohli venovať téme. Najmenej pozornosti sa venuje téme 
rovnosti príležitostí na základe veku.  

• Z odpovedí vyplýva, že na RO OP venujú problematike HP RP minimum času. 
Na jednej strane oslovení respondenti a respondentky neuvádzajú, že uvedený 
čas je nepostačujúci. Na strane druhej uvádzajú, že zvýšenie administratívnych 
kapacít by pohlo zlepšiť situáciu. Ideálne by sa malo venovať problematike HP 
RP 2,25 zamestnanca, ktorí na to využijú 44 % pracovného času. 

• Odbornosť a vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí zjavne absentuje pri 
implementácii HP RP na úrovni OP. Limitujúce je, že riadiaci manažment nebol 
v tejto problematike vyvzdelaný, pričom práve od neho závisí, do akej miery sa 
problematike bude venovať pozornosť v OP. Podobne je to aj so vzdelávaním 
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prijímateľov, od ktorých závisí, do akej miery bude uplatňovaná rovnosť 
príležitostí v projektoch.  

• Z odpovedí vyplýva, že celkovo respondenti a respondentky vnímajú tému 
rovnosti príležitostí ako formálnu a okrajovú, väčšina nevedela uviesť príklady 
projektov dobrej praxe v ich OP.  

• Kontaktné body v o čosi vyššej miere súhlasia, že je dôležitá podpora 
prierezového princípu rovnosti príležitostí vo fondoch, ale ak má byť 
diskvalifikačným kritériom v ďalšom období, tak už prevažuje nesúhlas aj čo sa 
týka posilnenia princípu, výnimkou je zabezpečenie bezbariérovosti. Z hľadiska 
tém rodovej rovnosti dominujú opatrenia na zníženie rodového mzdového 
rozdielu, zosúladenie pracovného a rodinného života a elimináciu násilia 
páchaného na ženách. Opatrenia zamerané na rodové stereotypy, teda 
štrukturálne príčiny rodových nerovností sú buď nepochopené, alebo 
nevýznamné. Z hľadiska zdravotného postihnutia dominujú témy dostupnosti 
zdravotne postihnutých ľudí do rôznych prostredí. Z hľadiska veku je to najmä 
prevencia a eliminácia násilia na deťoch a starších ľuďoch.  

 
 

ZISTENIE Č. 4) Z hodnotenia vyhlasovaných výziev sme dospeli k 
nasledovným zisteniam, čo sa týka SKI HP RP: 
• Podpora HP RP cez explicitné prepojenie na ciele HP RP nie je štandardom, 

ktorý by výzvy nasledovali. Takéto prepojenie sme identifikovali iba v 44 % 
analyzovaných výziev (22 výziev). Z nich všetky uvádzali prepojenie na ciele HP 
RP zamerané na podporu rodovej rovnosti (22 výziev). Ostatné ciele sa vyskytli 
menej častejšie: 15 výziev uviedlo prepojenie na ciele RP zdravotne postihnutých, 
14 na ciele RP z hľadiska veku, a 10 uviedlo ciele v oblasti antidiskriminácie a RP 
ďalších znevýhodnených osôb. V porovnaní so základnými východiskami výzvy 
sme však identifikovali istú nekonzistentnosť, keď viac ako 2/3 výziev, ktoré 
deklarovali prínos ku konkrétnym cieľom HP RP vo svojich základných 
východiskách, problematiku rovnosti príležitostí, resp. súvisiace znevýhodnenia 
relevantných komunít, či osôb nijako nereflektovali.  

• Podporu RP cez explicitné zdôraznenie konkrétnych znevýhodnených skupín, či 
komunít využila iba o čosi viac ako tretina výziev. Takmer polovica výziev (23) 
nešpecifikovala žiadne konkrétne cieľové skupiny, resp. ani potenciálnych 
užívateľov, resp. užívateľky výstupov projektu.  

• Vzhľadom na skutočnosť, že projekty deklarujúce prínos k HP RP majú v zmysle 
NSRR a SKI HP RP povinnosť sledovať aspoň jeden MU pre HP RP, 
dokumentácia výzvy tento štandard nemohla ignorovať. Napriek tomu sme v 
jednej výzve konštatovali absenciu MU pre HP RP. V ďalších 5 výzvach sa 
objavili ukazovatele nezodpovedajúce platnému SKI HP RP, t.j. MU, ktoré ani 
systém ITMS neobsahoval, a teda nemohli byť ani sledované.  
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• Analýza hodnotiacich kritérií so zameraním na podporu HP RP ukázala na veľmi 
nízku mieru dôležitosti, ktorú si vyslúžili horizontálne priority ako také, vrátane HP 
RP. Presnejšie, za položky venované prínosu k HP RP mohli projekty získať 
relatívne nízky podiel bodov, od 1 do 12 bodov maximum. V priemere to bolo 3,4 
bodu, najčastejšie však mohli projekty získať maximálne 2 body (medián). Z 
hľadiska formulácie kritéria, dominovala všeobecne koncipovaná formulácia 
kritéria. Celkovo iba 11 výziev (z OP Z a ROP) špecifikovalo kritériá hodnotiace 
prínos k HP RP konkrétnejšie. Išlo o hľadisko RP zdravotne postihnutých, avšak 
táto referencia sa zohľadnila skôr okrajovo, iba v dovysvetľujúcich poznámkach.  

• Z hľadiska podpory implementácie HP RP pri poskytovaní informácií a inštrukcií 
slúžiacich k príprave projektového zámeru, ktoré by mohli byť relevantné pre HP 
RP, možno konštatovať, že sa výzvy držali najmä minimalistického štandardu, t.j. 
upozornili na nutnosť vyjadriť sa k prínosu k HP RP a odkázali na povinnosť 
uvádzať aspoň jeden MU k HP RP, pokiaľ prínos k HP RP v projekte deklarovali. 
Celkovo iba päť výziev (všetky z OP V) ponúkalo žiadateľom aj navádzacie 
otázky pre vyhodnotenie prínosu k HP RP inšpirované Príručkou uplatňovania 
rovnosti, ktoré vydalo MPSVR SR.  

 
ZISTENIE Č. 5) Z prieskumu medzi prijímateľmi štrukturálnej pomoci, ktorí 
realizovali projekty s príspevkom k HP RP,  boli dôležité nasledovné zistenia:  
 
• Viac ako polovica – 55 %, resp. 122 organizácií uvádza, že v ich organizácii 

žiadne expertky ani experti nepracujú s témou rovnosti príležitostí. Inými slovami 
väčšina organizácií nemá odborné ľudské kapacity, ktoré by mali skúsenosti 
s témou rovnosti príležitostí, a to napriek tomu, že ich projekty deklarovali prínos 
k HP RP.  

• Traja zo štyroch (78 %) nevedelo odpovedať na otázku, či je hodnotiace kritérium 
za rovnosť príležitostí a jeho bodové hodnotenie adekvátne, pretože im nie je 
známy podiel bodového hodnotenia za príspevok k HP RP oproti celkovému 
počtu bodov. Z ostatných ho väčšina považuje za adekvátne (16 % z celkového 
súboru). Tieto zistenia indikujú, že drvivá väčšina organizácií, resp. osoby, ktoré 
dotazník vypĺňajú, nepoznajú váhu kritéria rovnosti príležitosti. 

• Pre väčšinu – 61% – bola inštrukcia k samohodnoteniu príspevku k HP RP 
zrozumiteľná (22 % súhlasí a 39 % skôr súhlasí), pričom každá desiata osoba sa 
vyjadrila, že s tým nesúhlasí. Podobne vnímali inštrukciu aj s ohľadom na to, či je 
výstižná a použiteľná.  

• Zo slabých stránok viacerí príručke HP RP vytýkali jej rozsiahlosť, niektorí sa 
domnievali, že je málo zrozumiteľná, komplikovaná, resp. neprehľadná, prípadne 
že neposkytuje dostatok praktických rád a príkladov. 

• Viac ako polovica organizácií (53 %) uviedlo, že podporu SORO/RO alebo 
koordinátora nevyužili, pričom väčšina z nich najmä preto, že ju podľa vlastného 
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uváženia nepotrebovali. Vyskytlo sa však aj 24 organizácií (pätina z tých, ktoré 
podporu nevyužili), ktoré to zdôvodnili tým, že o tejto možnosti podpory nevedeli, 
inak by ju využili. 

• Pozitívne odpovedalo iba 22 organizácií z celkového súboru 223 organizácií, 
ktoré uviedli aspoň jeden realizovaný projekt ako príklad dobrej praxe s 
príspevkom k HP RP, čo predstavuje menej ako 10 % organizácií. Prijímatelia 
uvádzali, že od nich RO SORO tieto informácie nevyžadovali.  

 
 
 
 



 
 

 
 

Odporúčania na zmenu systému do budúcnosti  
 
Analýza východiskovej situácie – odporúčania 
• Pri uskutočňovaní analýzy v oblasti nediskriminácie a rodovej rovnosti využiť štúdie, 

prieskumy a analýzy realizované v rámci projektov v predchádzajúcom programovom období. 
• Zapojiť do analýzy východiskovej situácie a prípravy cieľov mimovládne organizácie, ktoré sa 

venujú problematike rodovej rovnosti, veku, zdravotného postihnutia, migrantov, LGBTI ľuďom 
a odkomunikovať s nimi, čo potrebujú, aby sa situácia zlepšila a kam majú intervencie fondov 
prioritne smerovať. 

• Realizácia  prieskumov v oblastiach nerovnosti a diskriminácie, kde chýbajú dáta na začiatku 
a na konci programového obdobia. 

 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Ciele rodovej rovnosti a nediskriminácie – odporúčania 
• Definovanie cieľov podľa princípov SMART, t.j. zrozumiteľné, merateľné, dosiahnuteľné, 

orientované na výsledky a konkrétne opatrenia. 
• Stanovenie menšieho počtu, ale dosiahnuteľných cieľov, zadefinovanie presných cieľových 

hodnôt.  
• Definovanie opatrení a rámcových aktivít k jednotlivým cieľom v rámci jednotlivých 

operačných programov a ich premietnutie aj do programových manuálov OP.  
 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Relevancia prioritných osí OP k cieľom HP – odporúčania 
• Zaviesť povinnosť relevancie všetkých cieľov rodovej rovnosti a nediskriminácie v ESF 

operačných programoch, ich prepojenie na rámcové aktivity vo všetkých opatreniach, v 
prípade nedodržania použiť diskvalifikačné kritérium.   

• Zaviesť povinnosť relevancie infraštruktúrnych projektov vo vzťahu k dostupnosti infraštruktúry 
pre zdravotne postihnuté osoby, v prípade nedodržania použiť diskvalifikačné kritérium.  

Koordinátor HP, 
RO OP 
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• Stanovenie zoznamu rámcových aktivít vo vzťahu k cieľom rodovej rovnosti a nediskriminácie.  
 
Administratívne zabezpečenie – odporúčania 
• Vytvorenie osobitného nezávislého orgánu v rámci štrukturálnych investičných fondov, ktorý 

bude dohliadať na rodovú rovnosť a nediskrimináciu s rovnakým postavením, ako majú 
ministerstvá ako riadiace orgány. 

• Zabezpečenie aktívnej účasti občianskej spoločnosti v pracovnej skupine HP s hlasovacím 
právom. 

• Zabezpečenie jedného koordinátora HP pre každý OP, ktorý sa bude tejto téme venovať na 
plný pracovný úväzok.  

 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Postup žiadateľa o NFP pri deklarovaní vplyvu na HP RP – odporúčania 
• Vytvorenie zoznamu rámcových aktivít a zoznamu znevýhodnených cieľových skupín, z 

ktorých si majú žiadatelia vybrať pri popise príspevku k rodovej rovnosti a nediskriminácie, 
povinnosť uvádzať ich vo formulári žiadosti o NFP.  

• V prípade formálnosti príspevku uviesť, že takýto projekt neprispieva k rodovej rovnosti a 
rovnosti príležitostí, pretože dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania je automatická 
povinnosť vyplývajúca z Antidiskriminačného zákona.  

 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Odborné hodnotenie ŽoNFP a hodnotiace kritériá vo vzťahu k HP RP – odporúčania 
• Stanovenie výšky bodového hodnotenia rodovej rovnosti a nediskriminácie min. na 10 bodov 

a viac, v závislosti od relevantnosti k cieľom rodovej rovnosti a nediskriminácie v danom OP, 
prioritnej osi a opatrení. 

• Stanovenie diskvalifikačného kritéria za negatívny príspevok projektu k rodovej rovnosti a 
nediskriminácii. 

Koordinátor HP, 
RO OP 
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• Zaviesť zásadnú povinnosť vzdelávať odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky v problematike 
rodovej rovnosti a nediskriminácie.  

• Zapojiť expertov a expertky na rodovú rovnosť a nediskrimináciu do procesu odborného 
hodnotenia. 

 
Merateľné ukazovatele HP RP – odporúčania 
• Rozdelenie na všeobecné merateľné ukazovatele, ktoré sa týkajú znevýhodnených cieľových 

skupín a špecifické ukazovatele najmä kvalitatívne, kde by boli stanovená úroveň dosiahnutia 
kvality vytvoreného opatrenia a bola by povinnosť ich vykazovať.  

• Automatické sledovanie podľa cieľových skupín (podľa rodu, veku, zdravotného postihnutia, 
iných charakteristík) u každého merateľného ukazovateľa, ktorý zachytáva počty osôb.  

• Naviazanie špecifických merateľných ukazovateľov rodovej rovnosti a nediskriminácie na 
konkrétne rámcové aktivity.  

 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Monitorovanie – odporúčania 
• Sústredenie sa na kvalitatívnu analýzu príspevku OP k cieľom HP RP v rámci výročných 

správ, zameranie na nedostatky a odporúčania a následné sledovanie ich odpočtu.  
• Skrátenie výročnej správy za rodovú rovnosť a nediskrimináciu, vyhodnotenie plnenia podľa 

cieľov HP a nie podľa OP.  
• Stanoviť štruktúru príkladov dobrej praxe a vytvoriť databázu príkladov dobrej praxe na 

webstránke www.gender.gov.sk.  
 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Hodnotenie – odporúčania 
• Uviesť metodiku zavádzania odporúčaní z hodnotiacej správy do praxe. 
• Zapojenie RO OP do hodnotenia HP RP. 

Koordinátor HP, 
RO OP 

http://www.gender.gov.sk/
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Publicita a informovanie – odporúčania 
• Zaviesť každoročný odpočet plánu informovania a publicity, resp. komunikačného plánu so 

sledovaním indikátorov a sankciami pri neplnení.   
• Vytvoriť akreditovaný kurz vzdelávania o HP rodová rovnosť a nediskriminácia pre 

zamestnancov a zamestnankyne štrukturálnych investičných fondov a zabezpečenie 
pravidelného vzdelávania.  

• Zaviesť povinnosť RO OP uvádzať pri publicitných výstupoch aj ako prispeli k rodovej rovnosti 
a nediskriminácii. 

 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Podpora ITMS v procese implementácie HP – odporúčania  
• Vytvoriť analytický nástroj na sledovanie rodovej rovnosti a nediskriminácie v projektoch.  
 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Informácie o príspevku OP – odporúčania 
• Zamerať sa pri vypracovaní informácií o príspevku OP k HP RP na kvalitatívnu analýzu 

plnenia cieľov HP RP z hľadiska počtu projektov, dosiahnutých výsledkov merateľných 
ukazovateľov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, poskytnutých opatrení pre jednotlivé 
znevýhodnené cieľové skupiny. 

• Vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok RO OP zodpovedných za prípravu informácie 
o príspevku k HP RP v problematike rodovej rovnosti, nediskriminácie, v nástrojoch 
uplatňovania rodového hľadiska a ich praktického využitia v OP.  

• Stanovenie plánu informovania a vzdelávania pre RO OP na každý rok, ktorý budú musieť 
povinne absolvovať, najmä scitlivovacie tréningy.  

• Zavedenie mechanizmu uvádzania návrhov na zlepšenie situácie v plnení cieľov HP RP 
a sledovanie ich plnenia  a zavádzania do praxe.  

 

Koordinátor HP, 
RO OP 
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Spolupráca RO OP a koordinátor HP RP – odporúčania 
• Zintenzívnenie komunikácie, vyššia flexibilita, pravidelné preškoľovanie pracovníkov 

OR/SORO minimálne polročne, lepšiu informovanosť o horizontálnych princípoch na všetkých 
úrovniach RO. 

 

Koordinátor HP, 
RO OP 

Zlepšenie koordinácie na úrovni RO OP – odporúčania 
• Zvýšenie informovanosti a znalostí formou teambuildingov, školení, seminárov, prezentácií.  
• Praktické príklady na stránke koordinátora, ktoré by bolo možné priamo prevziať ako prílohu k 

výzve a publikovať spolu s výzvou v členení podľa tematických, resp. špecifických cieľov. 
• Lepšia informovanosť o tom, čo sa vlastne má dosiahnuť sledovaním HP a načo slúži 

vykazovanie MU HP. 
• Ideálne by sa malo venovať problematike HP RP 2,25 zamestnanca, ktorí na to využijú 44 % 

pracovného času. 
• Zosieťovanie jednotlivých sekcií, odborov, ktoré riešia štrukturálne fondy, napr. formou 

pracovnej skupiny.  
 

Koordinátor HP, 
RO OP 
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