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Skratky
AMIF Fond pre azyl a migráciu
BKA Úrad spolkového kancelára Rakúska (Bundeskanzleramt)
BMVI Nástroj pre riadenie hraníc a víza
CAP Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
CCO Základný spoločný ukazovateľ výstupov
CCR Základný spoločný ukazovateľ výsledkov
EAFRD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
EFSI Európsky fond pre strategické investície 
EIGE Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
ENRF Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
ESF Európsky sociálny fond
ESF+ Európsky sociálny fond plus
ESIF Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)
EU Európska únia (EÚ)
ICT Informačné a komunikačné technológie (IKT)
ILO Medzinárodná organizácia práce (MOP)
ISCED Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
ISF Fond pre vnútornú bezpečnosť
LGBT+ Lesby, gejovia, bisexuálne a transrodové osoby a ďalší
M&E Monitorovanie a hodnotenie
NGO(s) Mimovládna(-e) organizácia(-e) (MVO)
NSU Nariadenie o spoločných ustanoveniach 
OP(s) Operačný(-é) program(-y)
PA(s) Partnerská(-é) dohoda(-y)
SDG(s) Cieľ(-le) udržateľného rozvoja
SMEs Malé a stredné podniky (MSP)
TEN-T Transeurópska dopravná sieť
TEU Zmluva o Európskej únii (ZEÚ)
TFEU Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
UN Organizácia Spojených národov (OSN)
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Prehľad súboru nástrojov

(1) Tento súbor nástrojov predstavuje všeobecné informácie pre sedem fondov navrhnutých podľa nariadení o spoločných ustanoveniach 
pre roky 2021 – 2027: (Fond európskeho regionálneho rozvoja (ERDF), kohézny fond, európsky sociálny fond Plus (ESF +), Európsky 
námorný a rybársky fond (EMFF), fond pre azyl a migráciu (AMIF), fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a nástroj na riadenie hraníc a víza 
(BMVI). Okrem toho ponúka na mieru pripravený obsah pre ERDF, kohézny fond, ESF+, EMFF a Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka (EAFRD).

Cieľom tohto súboru nástrojov je pomôcť riadia-
cim orgánom v Európskej únii uplatňovať nástroje 
rodového rozpočtovania v procesoch spoločne 
riadených fondov Európskej únie (ďalej len fon-
dy EÚ) (1). Tento súbor nástrojov ponúka rôzne 

nástroje a poukazuje sa v ňom na sľubné postupy 
z jednotlivých členských štátov EÚ, v ktorých je 
ukázané, ako tieto nástroje možno využiť v praxi. 
Tento súbor nástrojov má štyri oddiely:

Oddiel 1. Pre koho je určený tento súbor nástrojov?
V tomto oddiele je opísaná hlavná cieľová skupina pre tento súbor nástrojov.

Oddiel 2. Čo je rodové rozpočtovanie?
V tomto oddiele sa uvádza úvod k rodovému rozpočtovaniu v rámci fondov EÚ, aby sa používatelia 
oboznámili s hlavnou koncepciou „rodového rozpočtovania“ a príslušnými úvahami v pozadí.

Oddiel 3. Prečo je rodové rozpočtovanie dôležité v rámci európskych spoločne riadených 
fondov?
V tomto oddiele sa opisuje právne, politické a hospodárske odôvodnenie uplatňovania rodového 
rozpočtovania v postupe fondov EÚ.

Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie v európskych spoločne riade-
ných fondoch? Praktické nástroje a príklady členských štátov
Tento oddiel obsahuje 11 nástrojov na uplatňovanie rodového rozpočtovania vo fondoch EÚ. Tieto 
nástroje sú rozdelené do troch všeobecných pododdielov: Regulačný rámec Európskej únie; Progra-
movanie na celoštátnej/nižšej ako celoštátnej úrovni a podpora na úrovni projektov; Podávanie správ, 
monitorovanie a hodnotenie
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Oddiel 1. Pre koho je určený tento súbor 
nástrojov?

(2) V článku 2 ods. 7 návrhu Komisie nariadenia o spoločných ustanoveniach je „sprostredkovateľský orgán“ vymedzený ako každý verejný 
alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci orgán, alebo ktorý v mene tohto orgánu plní povinnosti.

(3) Rada Európy (2005). Gender Budgeting. Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting. (Rodové rozpočtovanie. Záverečná 
správa Skupiny špecialistov na rodové rozpočtovanie.) Štrasburg: Rada Európy, Divízia rodovej rovnosti, Generálne riaditeľstvo pre ľudské 
práva.

(4) EIGE (2019), Gender Budgeting. Mainstreaming gender into the EU budget and Macroeconomic policy framework (Rodové rozpočtovanie. 
Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci rozpočtu a makroekonomickej politiky EÚ), s. 12.

(5) O‘Hagan, A., a Klatzer, E. (Eds.) 2018. Gender budgeting in Europe: Developments and challenges. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Tento súbor nástrojov pre jednotlivé kroky o rodo-
vom rozpočtovaní v európskych spoločne riadených 
fondoch (ďalej len fondy EÚ) je pre riadiace orgány 
v členských štátoch Európskej únie. Hlavnou cie-
ľovou skupinou súboru nástrojov sú teda zamest-
nanci a riadiaci pracovníci verejnej správy zapojení 
do programovania fondov EÚ na celoštátnej a nižšej 
úrovni. Tento súbor nástrojov sa však môžu pou-
žívať aj sprostredkovateľské orgány (2) pracujúce 
na vykonávaní projektov fondov EÚ na nižšej ako 
celoštátnej úrovni alebo na miestnej úrovni, ako aj 
vnútroštátne orgány pre rodovú rovnosť a pracov-
níci na úrovni EÚ pracujúci s fondmi EÚ. Generálne 
riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, 

sociálne záležitosti a začlenenie, Generálne riaditeľ-
stvo pre regionálnu a mestskú politiku a Generálne 
riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov môžu 
využívať tento súbor nástrojov aj na celkové moni-
torovanie a hodnotenie týchto projektov.

Tento súbor nástrojov je štruktúrovaný tak, aby 
každá cieľová skupina bola usmernená v tom 
zmysle, aby vedela, kedy a kde by mohla uplatňovať 
nástroje rodového rozpočtovania v postupe fondov 
EÚ. Kliknutím na príslušný krok postupu budete 
mať k dispozícii rôzne nástroje a sľubné postupy 
z rôznych členských štátov týkajúce sa toho, ako 
možno používať tieto nástroje.

Oddiel 2. Čo je rodové rozpočtovanie?
Podľa všeobecne používanej definície Rady Euró-
py (3) rodové rozpočtovanie znamená uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti v rozpočtovom procese. 
Zahŕňa vypracovanie posúdenia rozpočtov na 
základe rodu, začlenenie rodového hľadiska do 
všetkých úrovní rozpočtového postupu a reštruk-
turalizáciu príjmov a výdavkov s cieľom podporiť 
rodovú rovnosť. V krátkosti, rodové rozpočtovanie 
je stratégia a proces s dlhodobým cieľom, ktorým 
je dosiahnuť ciele v oblasti rodovej rovnosti.

Uplatňovanie rodového rozpočtovania v plnom 
rozsahu v rozpočtových postupoch EÚ znamená 
úplné začlenenie rodových hľadísk do všetkých 
fáz zostavovania rozpočtu a plánovania. Praktické 
kroky na tento účel:

1. posúdenie na základe rodu na zhodnotenie 
a zviditeľnenie rodového vplyvu rozpočtov 

– takáto rodová analýza rozpočtu je výcho-
diskovým bodom pre všetky práce v oblasti 
rodového rozpočtovania;

2. podporovanie zmien v záujme posilnenia ro-
dovej rovnosti na základe výsledkov rodovej 
analýzy rozpočtu vrátane všetkých zistených 
rodových rozdielov a výziev a

3. organizácia práce v oblasti rodového roz-
počtovania prostredníctvom spájania vlád-
nych a mimovládnych subjektov. Z analýzy 
praktických skúseností v oblasti rodového 
rozpočtovania na celom svete opakovane 
vyplýva, že toto prispieva k podpore spo-
ľahlivých výsledkov (4).

Postupy a metodiky na zavedenie a podporovanie 
rodového rozpočtovania v Európe (5) v posledných 
rokoch preukazujú svoje prepojené ciele, a to za-
hrnúť životnú realitu žien a mužov do rozpočtov 
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a zviditeľňovať v rozpočtovaní existujúce nerovnosti. 
V praxi rodové rozpočtovanie znamená odhaľovanie 
rôznych vplyvov rozhodnutí o výdavkoch a príj-
moch na ženy a mužov, ktoré sa líšia v závislosti 
od ich životnej fázy, hospodárskych a sociálnych 
podmienok. Znamená tiež zároveň preskúmanie 
rozhodnutí o verejných financiách na ubezpečenie, 
či tieto rozhodnutia prispievajú k posilňovaniu 
rodovej rovnosti a nie k posilňovaniu existujúcich 
nerovností.

Na to, aby sme mohli uplatňovať rodové rozpočto-
vanie v rámci fondov EÚ, musíme poznať základnú 
koncepciu a dôvody, ktoré k nemu viedli.

Predstavenie rodového 
rozpočtovania

Pozrite si: Profesorka Diane Elsonová vysvet-
ľuje koncepciu rodového rozpočtovania (6)

(6) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2019). Čo je rodové rozpočtovanie? Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=cqjt4EUakvw

(7) OSN Ženy (2017). What is gender responsive budgeting? New York: OSN Ženy. K dispozícii na: https://www.youtube.com/watch?v=mqu-
OclPJYPs

Pozrite si video OSN Ženy o tom, čo je rodovo 
citlivé rozpočtovanie? (7)

Ako vyplýva z týchto videí, do postupov rozpočto-
vania sa musia zahrnúť potreby a požiadavky žien 
aj mužov. Podporí sa tým zodpovednosť a transpa-
rentnosť plánovania a riadenia verejných financií, 
posilní sa rodovo citlivá účasť na rozpočtových 
postupoch a posilní sa rodová rovnosť a práva žien.

Čo musí rodové rozpočtovanie 
urobiť so životnou realitou 
žien a mužov?
Pozrite sa na túto novú fotku členov Európskej 
rady. Koľko žien a koľko mužov vidíte?

Zamyslite sa nad „životnou realitou žien a mužov“ 
pri pohľade na zloženie Európskej rady a spýtajte sa:

• Prečo je tam podľa vás viac mužov než žien?

https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
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Fotografie sprístupnené z: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20190322-european-council-march-2019-day-2
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Čo je potrebné si uvedomiť, keď sa hovorí o „ženách a mužoch“

Potrebné je zvážiť, aká je životná realita žien a životná realita mužov v ich rozmanitosti. 
Zatiaľ čo v „životnej realite“ ide o uznanie rozdielov medzi ženami a mužmi, pridaním „v ich 
rozmanitosti“ sa tiež uznáva to, ako iné charakteristiky, ako napríklad vek, sociálno-ekonomická 
situácia, zdravotné postihnutie, rasa, etnický pôvod, náboženstvo a vidiecke alebo mestské 
prostredie ovplyvňujú ženy a mužov v ich životnej realite (napr. životná realita mladej ženy 
žijúcej vo vidieckej oblasti Švédska bude veľmi odlišná od životnej reality staršej ženy žijúcej 
v nejakej mestskej oblasti Španielska).

V členských štátoch EÚ existuje platená prá-
ca aj neplatená opatrovateľská práca. Tieto 
odlišné druhy práce vykonávajú ženy aj muži.  
Posúďte:

• Ako je platená a neplatená opatrovateľská práca 
rozdelená a rozšírená medzi ženami a mužmi 
vo väčšine spoločností?

• Vykonávajú ženy a muži tie isté druhy práce? 
Existujú nejaké rozdiely? Aké sú tieto rozdiely?

Uznanie a ocenenie neplatenej opatrovateľskej práce je dôležité pre pochopenie celého 
spektra hospodárskej situácie v krajine alebo regióne. Platená práca a neplatená opatro-
vateľská práca sú vzájomne závislé. Napríklad, aby sme mohli pracovať v oficiálnej ekonomike 
(platená práca), všetci potrebujeme okrem iného podporu sektora starostlivosti (neplatená 
opatrovateľská práca),

• potraviny, ktoré je potrebné pripraviť;
• čisté oblečenie a
• opatrovanie počas choroby.

Verejné služby alebo trh so službami ponúkajú len malú časť týchto potrieb, veľká časť sa stá-
le poskytuje v domácnostiach. Bez ohľadu na to, či tieto služby poskytujeme pre seba alebo 
pre niekoho iného, je to práca, ktorá často nie je platená. Ak nie je odmeňovaná, nie je zahrnutá 
do oficiálnej ekonomiky a táto práca je veľmi nerovnomerne rozdelená medzi ženy a mužov. 
A tak býva často opomenutá. Jej dôsledky sú však významné a je veľmi prínosná pre celkovú 
ekonomiku a fungovanie našich spoločností.
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Pozrite si profesorku Diane Elsonovú, ktorá 
vysvetľuje rodový rozdiel v neplatenej práci 
a jej význam pre ekonomiku

(8) https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs a Lagarde, C. (2014): „The economic power 
of women’s empowerment, keynote speech by Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund“ (https://www.imf.org/
en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214)

Pozrite si video MOP o opatrovateľskej práci

 
 

Verejné finančné príspevky, ako napríklad platená rodičovská dovolenka, prídavky na deti, 
opatrovateľské príspevky, poľnohospodárske dotácie, finančné prostriedky na rozvoj vidieka, 
sú okrem iného dôležité z hľadiska vytvárania rovnakých príležitostí pre pracovníkov s rodin-
nými povinnosťami a predchádzania rozdielom v starobných dôchodkoch.

Politika riadenia verejných financií, ktorá zahŕňa 
„programy rodičovskej dovolenky financované 
z verejných zdrojov“, môže rodičom pomôcť 
zosúladiť pracovný a rodinný život a udržať styk 
s trhom práce prostredníctvom zaručeného 
návratu do ich zamestnania. Často sú potreb-
né ďalšie politiky na zabezpečenie a podporu 
lepšej rovnováhy medzi otcovskou a materskou 
dovolenkou, ako aj na podporu matiek, aby sa 
mohli rýchlejšie vrátiť na trh práce, vrátane 
zvyšovania informovanosti o spoločnom výkone rodičovských práv a povinností a verejných 
investícií do prístupných a kvalitných zariadení starostlivosti o deti a starších ľudí. Podľa Christine 
Lagardovej, výkonnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) v tom čase, „krajiny 
môžu pozdvihnúť ženy prijatím prístupov, ktoré sú viac zamerané na podporu žien/.../. Takéto 
politiky zahŕňajú prechod od rodinného k individuálnemu zdaňovaniu, umožňujú dostupnejšiu 
starostlivosť o dieťa a rodičovskú dovolenku a poskytujú flexibilné pracovné prostredie“. (8)
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https://youtu.be/LwldSLe4waQ
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5LX51zdidWA&feature=emb_logo
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Ako zvyčajne hodnotíme rôzne druhy práce?

Ak zostanete doma, aby ste opatrovali iné osoby – 
staršieho príbuzného, dieťa, chorú osobu atď. – za 
prácu, ktorú vykonávate, veľmi často nedostanete 
zaplatené. Vašu prácu v skutočnosti ani nie je vidno. 
A ani nie je uznaná. Pohoda ľudí však od tejto práce 
závisí. V mnohých spoločnostiach sa súkromná sféra 
stále považuje za sféru vhodnú pre ženy.

Na druhej strane, ak ste úspešným politikom alebo 
riadiacim pracovníkom v Európskej únii, vašu prácu 
je vidno veľmi dobre. Je uznávaná aj dobre platená. 
Práca v tzv. verejnej sfére je viditeľná a aj odmeňo-
vaná. Verejná sféra sa v mnohých spoločnostiach 
považuje za sféru vhodnú pre mužov.

(9) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2014). Estimating the costs of gender-based violence in the European Union (Odhad nákladov rodovo 
motivované násilia v Európskej únii), Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-eu-
ropean-union

(10) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Gender Equality Index 2017: Violence against women – the most brutal manifestation of 
gender inequality. (Index rodovej rovnosti 2017: Násilie na ženách – najbrutálnejší prejav rodovej nerovnosti.) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: 
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women

Nerovnosti medzi ženami a mužmi sa vyskytujú 
aj inde, nielen v platenej a neplatenej sfére, ale 
aj naprieč inými dimenziami, akými sú napríklad 
zdravie, moc, vzdelávanie a využívanie času vo 
všeobecnosti. Jedným z najbrutálnejších prejavov 
nerovnosti medzi ženami a mužmi je násilie pá-
chané na ženách, ktoré ovplyvňuje všetky sektory 
a oblasti života. Odstránenie násilia páchaného na 
ženách je prioritou EÚ a jej členských štátov. Tento 

záväzok je potvrdený v základných dokumentoch 
politiky EÚ o rodovej rovnosti (9). EÚ nedávno opä-
tovne potvrdila svoj záväzok podpísaním význam-
ného regionálneho právneho nástroja o rodovo 
motivovanom násilí – Dohovoru o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 
nemu (Istanbulský dohovor). Odstránenie násilia 
si vyžaduje primerané rozpočty, ktoré by sa mali 
zohľadniť v programovom cykle fondov EÚ (10).
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https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
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Obrázok 1. Domáce násilie je drahé pre nás všetkých

©
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NON.
NO.
NEIN.

Say No! 
Stop  

violence  
against  

women.

Domáce násilie 
páchané na ženách 
je drahé pre nás 
všetkých.

Čo je domáce násilie?

Akýkoľvek akt fyzického/sexuálneho/psychického/
ekonomického násilia.

Páchateľ je bývalý alebo súčasný partner/manžel.

Môže k nemu dochádzať v oddelenej alebo 
spoločnej domácnosti.

Náklady sa odhadujú na 

109 mld. EUR 
ročne.

Ako sú rozdelené náklady?

Fyzický a emocionálny vplyv.

Poskytovanie služieb (zdravotníctvo, sociálne 
zabezpečenie, spravodlivosť).

Ušlý hospodársky výkon (ušlý zárobok 
a neprítomnosť v práci).

Špecializované služby (útulky, linky pomoci, centrá 
podpory, poradenstvo).

Európsky inštitút
pre rodovú rovnosť

1,3 %

11,6 %

38,9 % 48,2 %

EIGE has estimated the cost of intimate partner violence in the EU. Read more in the report here

(11) EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Czech Republic, EIGE, Vilnius: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-in-
dex-2017-czech-republic, EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Estonia, EIGE, Vilnius: https://eige.europa.eu/publications/gen-
der-equality-index-2017-estonia; EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Germany, EIGE, Vilniushttps://eige.europa.eu/publications/
gender-equality-index-2017-germany; EIGE (2018), Gender Equality Index 2017: Spain, EIGE, Vilnius: https://eige.europa.eu/publications/
gender-equality-index-2017-spain

Ďalšie informácie o rodových nerovnostiach vo 
vašej krajine sa uvádzajú v indexe rodovej rov-
nosti inštitútu EIGE. Môžete tam získať prístup 
k štatistikám v rôznych oblastiach vrátane práce, 
peňazí, vedomostí, času, moci, zdravia, násilia 
voči ženám a prelínajúcich sa nerovností – t. j. 
keď rodové nerovnosti pôsobia súčasne s inými 

socio-demografickými charakteristikami, ako napr. 
vek, národnosť, náboženstvo, sexuálna orientácia, 
zdravotné postihnutie a iné.

V tabuľke 1 sú uvedené niektoré príklady rodových 
modelov zamestnanosti, opatrovateľskej práce 
a násilia v štyroch členských štátoch EÚ (11):

https://eige.europa.eu/publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
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Tabuľka 1. Zamestnanosť, opatrovateľská práca a násilie páchané na ženách v štyroch 
členských štátoch EÚ

Krajina Miera zamestnanosti Využívanie času 
v súvislosti so 
starostlivosťou

Násilie páchané 
na ženách

Česko • Miera zamestnanosti žien na plný 
pracovný čas je 46 % a mužov 65 %.

• 10 % žien pracuje na kratší pracov-
ný čas v porovnaní s 3 % mužov.

• 33 % žien najmenej 1 hodinu den-
ne strávi starostlivosťou o svojich 
rodinných príslušníkov v porovna-
ní s 20 % mužov.

• 86% žien a 12% mužov denne varí 
a vykonáva domáce práce.

• 32 % žien zažilo fyzické a/alebo se-
xuálne násilie najmenej raz od veku 
15 rokov.

• Náklady na násilie páchané na ženách 
sa v Česku odhadujú na 4,7 mld. EUR 
ročne v dôsledku ušlého hospodár-
skeho výkonu, využívania služieb 
a osobných nákladov.

Nemecko • Miera zamestnanosti žien na plný 
pracovný čas je 40 % a mužov 59 %.

• 47 % žien pracuje na kratší pracov-
ný čas v porovnaní s 11 % mužov.

• 50 % žien najmenej 1 hodinu den-
ne strávi starostlivosťou o svojich 
rodinných príslušníkov v porovna-
ní s 30 % mužov.

• 72% žien a 29% mužov denne varí 
a vykonáva domáce práce.

• 35 % žien zažilo fyzické a/alebo se-
xuálne násilie najmenej raz od veku 
15 rokov.

• Náklady na násilie páchané na ženách 
sa v Nemecku odhadujú na 36 mld. 
EUR ročne v dôsledku ušlého hospo-
dárskeho výkonu, využívania služieb 
a osobných nákladov.

Estónsko • Miera zamestnanosti žien na plný 
pracovný čas je 50% a mužov 64%.

• 15 % žien pracuje na kratší pracov-
ný čas v porovnaní s 7 % mužov.

• 35 % žien najmenej 1 hodinu den-
ne strávi starostlivosťou o svojich 
rodinných príslušníkov v porovna-
ní s 31 % mužov.

• 76% žien a 45% mužov denne varí 
a vykonáva domáce práce.

• 34 % žien zažilo fyzické a/alebo se-
xuálne násilie najmenej raz od veku 
15 rokov.

• Náklady na násilie páchané na ženách 
sa v Estónsku odhadujú na 590 mil. 
EUR ročne v dôsledku ušlého hospo-
dárskeho výkonu, využívania služieb 
a osobných nákladov.

Španielsko • Miera zamestnanosti žien na plný 
pracovný čas je 36 % a mužov 50 %.

• 25 % žien pracuje na kratší pracov-
ný čas v porovnaní s 8 % mužov.

• 56 % žien najmenej 1 hodinu den-
ne strávi starostlivosťou o svojich 
rodinných príslušníkov v porovna-
ní s 36% mužov.

• 85 % žien a 42 % mužov denne varí 
a vykonáva domáce práce.

• 22 % žien zažilo fyzické a/alebo se-
xuálne násilie najmenej raz od veku 
15 rokov.

• Náklady na násilie páchané na ženách 
sa v Španielsku odhadujú na 21 mld. 
EUR ročne v dôsledku ušlého hospo-
dárskeho výkonu, využívania služieb 
a osobných nákladov.

(12) Pozri EIGE, 2019, s. 12 – 13

Čo zahŕňa rodové 
rozpočtovanie v praxi? (12)
Začať rodovou analýzou rozpočtu

Rodová analýza rozpočtu je hlavnou časťou rodo-
vého rozpočtovania. Je východiskovým bodom pre 
prácu na presadzovaní rodovej rovnosti a práv žien 
prostredníctvom rozpočtových politík a postupov. 
Prispieva k transparentnosti v oblasti rozdelenia 
a vplyvov rozpočtu – ústrednej zásady dobrej 
správy. Medzi rôzne aspekty, ktorými sa zaobe-
rá rodového analýza rozpočtu, patria výdavky 
a príjmy, makroekonomické politiky a efektívnosť 
poskytovania služieb a investícií. Rad analytických 

metód a nástrojov sa často prispôsobuje rodovému 
rozpočtovaniu v praxi. Ako uvidíme, tento súbor 
nástrojov skúma možnosti posilnenia rodovej ana-
lýzy rozpočtu v kontexte rozpočtových postupov 
fondov EÚ.

Postupy rodového rozpočtovania: 
reštrukturalizácia a zmena

Rodové rozpočtovanie zahŕňa proces zmien. 
Rodová analýza rozpočtu nie je úspechom sama 
osebe, je jednou kľúčovou súčasťou širšieho 
procesu. V rodovej analýze rozpočtu sa určujú 
rodové rozdiely a výzvy, ktoré slúžia ako základ 
na formulovanie cieľov na účely riešenia rodových 

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
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rozdielov a vymedzenia vhodných ukazovateľov 
na meranie pokroku. Tieto ciele a ukazovatele sa 
zase používajú na usmerňovanie činností a zme-
nu rozpočtových prostriedkov (alebo výber príj-
mov) na dosiahnutie želaných výstupov. Dôležité 

vstupné informácie pre nové cykly plánovania 
a zostavovania rozpočtu sa poskytujú prostred-
níctvom pravidelného monitorovania, hodnotenia 
a hĺbkového preskúmania pokroku na základe 
stanovených ukazovateľov.

Obrázok 2. Koncepčný rámec rodového rozpočtovania

Integrácia rodových 
hľadísk do všetkých 

fáz rozpočtových 
a plánovacích postupov

Zmeny na 
základe 
rodovej 
analýzy

Zapojenie subjektov 

verejnej správy 

a externých 

zainteresovaných strán

Analýza
 ro

dové
ho 

ro
zp

očtu

Zapojenie subjektov verejnej správy 
a externých zainteresovaných strán

Za uplatňovanie rodového rozpočtovania v rámci 
verejných rozpočtov a správnych orgánov sú zod-
povedné regulárne subjekty zapojené do postupov 
verejného plánovania a zostavovania rozpočtu. 
Akademická literatúra aj prax však potvrdzujú, že 
rodové rozpočtovanie funguje najlepšie vtedy, keď 
sa na ňom podieľajú zástupcovia verejnej správy 
a externé zainteresované strany. Takéto rôznorodé 
subjekty zohrávajú doplňujúce úlohy, ktoré pri-
spievajú k uplatňovaniu rodového rozpočtovania 
v plnom rozsahu. Ďalšou základnou zásadou dobrej 
správy obdobne ako transparentnosť je aj účasť. 
Účasť rôznych zainteresovaných strán je preto 
ďalším kľúčovým prvkom náležitého rodového roz-
počtovania. Ako uvidíme v tomto súbore nástrojov, 
nevyhnutné je podporovať subjekty s priamymi 

povinnosťami v postupoch zostavovania rozpočtu 
– jednoducho povedané, sú to tie subjekty, ktoré 
majú hlavnú zodpovednosť za plnenie rodovo citli-
vých rozpočtov v týchto postupoch. Ďalej v tomto 
súbore nástrojov sa budeme zaoberať návrhmi 
na zapojenie radu zainteresovaných strán do 
efektívneho rodového rozpočtovania.

Rodové rozpočtovanie vo 
fondoch Európskej únie

Spoznali sme, čo je rodové rozpočtovanie a aké sú 
príslušné úvahy v pozadí. Teraz sa budeme zao-
berať tým, ako rodové rozpočtovanie vo fondoch 
EÚ môže slúžiť ako mechanizmus na:

• dodržiavanie právnych požiadaviek EÚ;
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• podporovanie zodpovednosti a transparentnosti 
pri plánovaní a riadení finančných prostriedkov 
fondov EÚ prostredníctvom:
– odhalenia rôznych možných vplyvov výdavkov 

a činností fondov EÚ na ženy a mužov vrátane 
závislosti od ich životnej fázy, hospodárskych 
a sociálnych podmienok,

– zohľadnenia týchto úvah vo všetkých fázach 
fondov EÚ,

– zvýšenia účasti žien a mužov na rozpočtových 
postupoch a

– posilňovania rodovej rovnosti žien a mužov 
v celej rozmanitosti a konkrétne posilňova-
nia práv žien okrem iného prostredníctvom 
preskúmania finančných rozhodnutí s cieľom 
ubezpečiť sa, či prispievajú k posilňovaniu 
rodovej rovnosti a nie k posilňovaniu exis-
tujúcich nerovností.

Rodové rozpočtovanie ako spôsob 
dodržiavania právnych požiadaviek Európskej 
únie

Čo to znamená?

Rodové rozpočtovanie sa špeciálne nevyžaduje ako 
metodika pri programovaní a vykonávaní progra-
mov fondov EÚ, predstavuje však najkomplexnejší 
a najtransparentnejší spôsob plnenia požiadaviek 
a povinností v oblasti rodovej rovnosti stanovených 
v nariadeniach o fondoch EÚ.

Tieto požiadavky stanovené v návrhu Komisie 
nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) 
[COM(2018) 375 final] ako základ pre všetky progra-
my fondov EÚ zahŕňajú:

• požiadavku na posúdenie rodovej rovnosti ako 
horizontálneho princípu;

• vymedzenie partnerov, ktorí sa majú zapojiť do 
procesov plánovania a vykonávania programov, 
vrátane „orgánov zodpovedných za rodovú 
rovnosť“ a

• povinnosť riadiacich orgánov stanoviť a uplat-
ňovať „kritériá a postupy, ktoré sú nediskrimi-
načné, transparentné, [a] zabezpečujú rodovú 
rovnosť“ (článok 67).

(13) Prosím berte na vedomie, že návrh Komisie pre NSU na roky 2021 – 2027 neplatí pre EPFRD. 
(14) Článok 94 nariadenia CAP/EAFRD (COM(2018) 392 final). Opis v nástroji 1.
(15) Sharp, R. a Broomhill, R. (2002). „Budgeting for Equality: the Australian experience“, Feminist Economics, 8(1), s. 26.
(16) Ďalšie informácie sa uvádzajú na: https://wbg.org.uk/

Okrem navrhovaného NSU ďalšie požiadavky 
na posudzovanie rodovej rovnosti sú stanovené 
v konkrétnych nariadeniach o fonde:

• obzvlášť to platí v prípade nariadenia o Európ-
skom sociálnom fonde plus (ESF+), ktoré zahŕňa 
špecifický cieľ zameraný na účasť žien na trhu 
práce a lepšiu rovnováhu medzi pracovným 
a súkromným životom vrátane prístupu k sta-
rostlivosti o deti;

• v nariadení o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohéznom fonde sú prevažne 
preformulované požiadavky, ktoré už boli sta-
novené v NSU, najmä požiadavka, aby sa rodová 
rovnosť považovala za horizontálny princíp;

• v nariadení o Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV) (13) sa opätovne 
potvrdzuje dôraz NSU na potrebu zapojenia 
„orgánov zodpovedných za rodovú rovnosť“ ako 
partnerov „v prípade potreby“ (14) a vymedzuje 
sa požiadavka, aby riadiace orgány informovali 
orgány zapojené do podpory rovnosti medzi 
mužmi a ženami o možnostiach získania finanč-
ných prostriedkov.

Rodové rozpočtovanie ako spôsob podpory 
zodpovednosti a transparentnosti pri 
plánovaní a riadení verejných financií

Čo to znamená?

Dôležitou súčasťou rodového rozpočtovania je 
analyzovanie vplyvu rozpočtov na ženy a mužov, 
preto je rodové rozpočtovanie kľúčové pre moni-
torovanie pokroku v rámci verejných rozpočtov 
pri plnení cieľov krajiny v oblasti rodovej rovnosti. 
Rodové rozpočtovanie je „mechanizmus na zistenie, 
či sa záväzky vlády v oblasti rodovej rovnosti pre-
mietajú do rozpočtových záväzkov“ (15) – v zásade 
uplatňovanie rodového rozpočtovania znamená, že 
vlády sa budú brať na zodpovednosť za ich záväzky 
v oblasti rodovej rovnosti. Audítorské inštitúcie, 
parlamenty, občianska spoločnosť, ako aj médiá 
zohrávajú zásadnú úlohu pri monitorovaní a riadení 
vlád zodpovedných za verejné rozpočty. Skupina 
Women’s Budget Group v Spojenom kráľovstve 
je dobrým príkladom toho, ako to robí občianska 
spoločnosť (16).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
https://wbg.org.uk/
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Pri systematickom uplatňovaní rodové rozpočto-
vanie môže prispieť k zvýšeniu účasti vďaka za-
bezpečeniu rodovo responzívnych participačných 
mechanizmov v rozpočtových postupoch. A tým sa 
zase zvýši transparentnosť. Napríklad zavedením 
postupu verejných konzultácií a účasti na príprave 

(17) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Gender budgeting. (Rodové rozpočtovanie) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

(18) Ďalšie informácie sa uvádzajú na: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/

rozpočtu alebo účasti verejnosti na monitorovaní 
rozpočtov sa posilňuje účasť na rozpočtových 
postupoch (17), pokiaľ zabezpečíme rovnakú účasť 
žien a mužov v celej ich rozmanitosti a zároveň 
zohľadníme rovnakou mierou ich príspevky.

Španielsko: nasmerovanie opatrení operačného programu k väčšej rodovej rovnosti

V Španielsku sa v rámci úsilia zameraného 
na plnenie cieľov prostredníctvom fondov EÚ 
uznáva význam kvalitnej rodovej analýzy. Nové 
investície môžu spôsobiť nové nerovnosti. 
Napríklad v rámci rodovej analýzy sa zistilo, že 
nové technológie v službách verejnej správy, 
ako napr. elektronická administratíva alebo 
elektronická verejná správa, by znamenali 
zníženie počtu skutočných zamestnancov vo 
verejnej správe. Toto by najviac zasiahlo ženy, 
keďže väčšina zamestnancov v tomto odvetví 
sú ženy. Zároveň sa zistilo, že elektronické 

služby môžu mať pozitívny vplyv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom tým, 
že urýchľujú časovo náročné administratívne postupy a znižujú náklady na starostlivosť po-
skytovaním služieb elektronicky, napríklad zdravotníckych služieb.

Táto situácia bola identifikovaná a riešená v španielskych operačných programoch, ktoré sú 
v súlade s cieľmi národnej stratégie rodovej rovnosti v Španielsku. Aktívna účasť orgánov pre 
rodovú rovnosť na celoštátnej a nižšej ako celoštátnej úrovni na monitorovaní a hodnotení 
operačných programov umožnila uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých fázach 
operačných programov.

Hlavnými nástrojmi na šírenie skúseností, osvedčených postupov, pilotných činností, odbornej 
prípravy a rozvoja kapacít spolu so silnou rodovou analýzou boli také iniciatívy ako španielska 
národná sieť pre rodovú rovnosť v európskych fondoch (18), pričom sa zároveň podporuje sú-
činnosť a spolupráca medzi správcami fondov. Sieť ponúka:

• viaceré príručky;
• organizovanie vzdelávacích iniciatív;
• technické poradenstvo pre správcov fondov;
• podporu miestnych iniciatív, ktoré umožnia zainteresovaným stranám zodpovedným za 

tieto iniciatívy predkladať dokumenty na pripomienkovanie a revíziu a
• neustále zhromažďovanie skúseností z ich databázy.
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https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
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Rodové rozpočtovanie ako spôsob posilnenia 
účasti žien a mužov v rozpočtových postupoch

Čo to znamená?

Podpora rovnakej účasti v rozpočtových postupoch 
môže mať mnoho foriem. Keďže rodové rozpoč-
tovanie vychádza z dobrej správy, jeho cieľom je 
zvýšiť účasť zainteresovaných strán v rozpočtovom 
postupe prostredníctvom konzultácií a používania 
údajov rozčlenených podľa pohlavia. Potrebné je 
poznamenať, že rodové rozpočtovanie samo osebe 
nezaručuje participatívny postup. Na to, aby boli 
rozpočtové postupy inkluzívne, treba uplatňovať 
cielené opatrenia.

Prijatím opatrení zameraných na rovnaké aktívne 

(19) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Gender budgeting. (Rodové rozpočtovanie) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

(20) Operačný program IGJ/EFRE na roky 2014 – 2020.

zapájanie žien aj mužov v priebehu prípravy verej-
ných rozpočtov môžeme zaistiť, aby sa podieľali 
na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Zlepšovanie 
rozmanitosti účasti znamená aj zohľadniť rôzne 
charakteristiky žien a mužov, okrem iného napríklad 
ich vek, rasu, etnický pôvod, náboženstvo, vzdela-
nie, zdravotné postihnutie, sociálno-ekonomické 
prostredie a sexuálnu orientáciu (19). V prípade 
fondov EÚ to znamená organizovanie konzultácií, 
na ktorých sa zúčastňujú rôzne zainteresované 
strany a zástupcovia – úrady, odborníci, mimovlád-
ne organizácie (MVO), sociálni partneri atď. Nutné 
je zabezpečiť, aby tieto kľúčové zainteresované 
strany boli informované o možných príležitostiach 
prostredníctvom týchto fondov a umožniť, aby 
mohli vyjadriť svoje priority a záujmy v súvislosti 
s prípadnými projektmi.

Rakúsko: účasť na zostavovaní rozpočtu fondov Európskej únie

V Rakúsku sa viaceré organizácie, ktoré pracujú v oblasti rodovej rovnosti, zúčastňujú na zo-
stavovaní rozpočtu fondov EÚ. V prípade rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) zúčastnené organizácie zahrnuli „Kinderfreunde (organizácia starostlivosti o deti), 
Landesfraenbeauftragte (pracovníci pre záležitosti žien rakúskych spolkových krajín), Initia-
tive Frau&Arbeit (iniciatíva ženy a práca) a FEMAIL-Fraueninformationsosentrum Vorarlberg 
(informačné centrum pre ženy).

V rámci viacerých opatrení bolo umožnené zapojenie odborníkov na rodové otázky a partne-
rov, napríklad:

• tematické skupiny zahŕňajúce odborníkov pre rodové otázky;
• celodenné otvorené konferencie o priebežných výsledkoch verejného pripomienkovania 

k návrhu rozpočtu a
• účasť oficiálneho odborného zástupcu pre rodovú rovnosť (z Úradu spolkového kancelára 

Bundeskanzleramt, BKA), širšie zapojenie odborníkov pre rodové otázky a zabezpečenie 
vyrovnanej účasti žien a mužov v programových skupinách.

Vďaka tejto účasti sa pri navrhovaní projektov a príslušnom zostavovaní rozpočtu zohľadnili 
odborné znalosti. Zabezpečením účasti organizácií zameraných na rovnosť, nediskrimináciu 
a povinnosti v súvislosti s právami ľudí, Rakúsko dokázalo zabezpečiť súlad so zmluvami EÚ, 
článkom 7 Ústavy a vnútroštátnymi politikami (20).

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
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Rodové rozpočtovanie ako spôsob 
posilňovania rodovej rovnosti žien a mužov 
v celej ich rozmanitosti

Čo to znamená?

Vďaka rodovej analýze rozpočtu sa dozvieme 
viac o potrebách žien a mužov, ako aj účinkoch 
rozdelenia a vplyvoch pridelených zdrojov na 
ženy a mužov v celej ich rozmanitosti. Rodové 
rozpočtovanie tak predstavuje základ pre lepšie 
rozhodovanie založené na dôkazoch. Toto zase 
prispieva k zabezpečeniu efektívnejšieho využíva-
nia verejných prostriedkov na účely posilňovania 
rodovej rovnosti a podporovania všetkých našich 
ľudských práv vrátane takých osôb, ktorých práva 
sa veľmi často zanedbávajú.

Rodová rovnosť je základným princípom EÚ a je 
prínosná zo sociálneho aj ekonomického hľadiska. 
Výskum potvrdzuje, že znižovanie rodovej nerov-
nosti prináša množstvo pozitívnych vplyvov, ktoré 
vedú k väčšiemu hospodárskemu rastu, väčšiemu 
počtu pracovných miest, zdravším deťom, lepšej 
produktivite práce a k zodpovednejším verejným 
správam (21). Aj keď hospodársky rast môže mať 
pozitívny vplyv na ekonomické postavenie žien, 

(21) Stotsky, J. (2016). Gender budgeting: fiscal context and current outcomes, International Monetary Fund working paper, WP/16/149. 
IMF , Washington DC:; Elborgh-Woytek, K., Newiak, M., Kochhar, K.,Fabrizio, S., Kpodar, K., Wingender, P., Clements, B., & Schwartz, 
G. (2013):. Women, work and the economy: macroeconomic gains from gender equity, International Monetary Fund staff discussion 
note, SDN/13/10. Washington DC: IMF. K dispozícii na: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdfEurópsky inštitút 
pre rodovú rovnosť (2017). Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the 
model. (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti v Európskej únii: Správa o empirickom uplatňovaní modelu.) K dispozícii na: https://eige.
europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-modelEurópsky 
inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Economic benefits of gender equality in the European Union. Literature review: existing evidence 
and methodological approaches. (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti v Európskej únii. Prehľad literatúry: existujúce dôkazy a meto-
dické prístupy) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https:// eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-
literature-review-existing-evidence-and-method ological-approaches; Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Economic benefits 
of gender equality in the European Union EU and EU Member States overviews. (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti v Európskej únii 
a prehľady členských štátov EÚ) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equali-
ty-eu-eu-and-eu-member-states-overviews; EIGE ; Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Evidence of economic benefits of gender 
equality in other policy areas. (Dôkazy o ekonomických prínosoch rodovej rovnosti v iných oblastiach politiky). Vilnius: EIGE. K dispozícii na: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf

(22) Kabeer, N. (2012) „Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development“, International 
Development Research Centre Discussion Paper 29/12“. K dispozícii na: https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf

(23) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Economic benefits of gender equality (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti): STEM. Vilnius: 
EIGE. K dispozícii na: https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM

posilňovanie inkluzívnosti a rodovej rovnosti si 
vyžaduje spoľahlivú rodovú analýzu, ktorá poskytne 
informácie pre rozhodnutia v oblasti hospodárskej 
politiky (22).

Pozrite si tieto dve videá, aby ste lepšie po-
rozumeli ekonomickým prínosom rodovej 
rovnosti. Môžete si zvoliť titulky vo svojom 
vlastnom jazyku:

Economic benefits of gender equality: scien-
ce, technology, engineering and mathema-
tics (STEM) (23) (Ekonomické prínosy rodovej 
rovnosti: veda, technológie, inžinierstvo 
a matematika)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
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Economic benefits of gender equality: labour 
market activity and equal pay  (24) (Ekono-
mické prínosy rodovej rovnosti: činnosť na 
trhu práce a rovnosť v odmeňovaní)

Rodové rozpočtovanie upriamuje pozornosť na 
postup prideľovania zdrojov v rámci rozhodovania 
o prioritách politiky, vykonávania opatrení v rámci 
politiky a hodnotenia výstupov. Uplatňovanie 
rodového rozpočtovania zahŕňa používanie radu 
nástrojov pre rodovú analýzu a posudzovanie, 
ktoré sú podrobne vysvetlené ďalej v tomto sú-
bore nástrojov. Tieto nástroje umožňujú politikom 
lepšie pochopiť rozdiely v živote žien a mužov, ako 

(24) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Economic benefits of gender equality (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti): Labour 
market activity and equal pay. (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti: Činnosť na trhu práce a rovnosť v odmeňovaní) Vilnius: EIGE. 
K dispozícii na: https://www.youtube. com/watch?v=afWKAs_XOrE

(25) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Gender budgeting. (Rodové rozpočtovanie) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

(26) Švédska asociácia miestnych orgánov a regiónov (2014). Sustainable Gender Equality – a film about gender mainstreaming in practice.
(Udržateľná rodová rovnosť – film o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v praxi) Štokholm: SKL Jämställdhet. K dispozícii na: https://
www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg

aj to, ako a prečo využívajú služby, zdroje a čas 
rozdielnym spôsobom. Ďalej sa vo videu uvádza 
prehľad o tom, ako prístup založený na rodovom 
rozpočtovaní obohacuje analýzu a rozhodnutia 
týkajúce sa toho, ako využívať verejné zdroje. 
Jednoducho povedané, rodové rozpočtovanie 
prispieva k dosiahnutiu rodovej rovnosti, zlepšeniu 
pohody obyvateľstva a vedie k udržateľnejšiemu 
a inkluzívnejšiemu rastu a zamestnanosti (25).

Na účely lepšieho porozumenia koncepcie 
rodového rozpočtovania v praxi si pozrite 
toto video o udržateľnej rodovej rovnos-
ti a rodovom rozpočtovaní od švédskeho 
združenia miestnych orgánov a regiónov (26).

https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
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Oddiel 3. Prečo je rodové rozpočtovanie 
dôležité v európskych spoločne riadených 
fondoch?

(27) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2017). Gender equality boosts economic growth. (Rodová rovnosť podporuje hospodársky rast.) 
Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth

(28) Organizácia Spojených národov (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (Medzinárodný pakt o hospodár-
skych, sociálnych a kultúrnych právach) New York: OSN. K dispozícii na: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx

(29) Okrem týchto troch dohôd k ďalším dôležitým medzinárodným nástrojom s vplyvom na rodovú rovnosť patrí aj Dohovor o rovnakom 
odmeňovaní (č. 100) (1951/1953), Dohovor o politických právach žien (1952), Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní) (č. 111 ) 
(1958/1960), Dohovor o pracovníkoch so zodpovednosťou za rodinu (č. 156) (1981/1983), Deklarácia o odstránení násilia páchaného na 
ženách (1993), Dohovor o ochrane materstva (č. 183) (2000/2002), rezolúcia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o podpore rodovej 
rovnosti, rovnosti v odmeňovaní a ochrane materstva (2004), deklarácia z Ria z globálneho sympózia o zapájaní mužov a chlapcov do 
plnenia rodovej rovnosti (2009) a rezolúcia MOP o rodovej rovnosti v centre dôstojnej práce (2009).

Rodové rozpočtovanie je nevyhnutné pre plnenie 
cieľov EÚ v oblasti rastu, zamestnanosti a soci-
álnej súdržnosti. Na úrovni EÚ existuje právny 
aj politický základ pre rodové rozpočtovanie 
(pozri nástroj 1), ktoré vedie tiež k hospodár-
skym prínosom. Zo štúdií jasne vyplýva súvislosť 
medzi vyššou úrovňou rodovej rovnosti a vyšším 
rastom a zamestnanosťou. „Dôkazy potvrdzujú, 
že zlepšenia v oblasti rodovej rovnosti by viedli 
k vytvoreniu až 10,5 milióna ďalších pracovných 
miest do roku 2050 a miera zamestnanosti v EÚ 
by dosiahla takmer 80 %. Pozitívne ovplyvnený by 
bol aj hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa 
a do roku 2050 by mohol vzrásť až na takmer 
10 %“. (27) K takémuto rastu a tvorbe pracovných 
miest obzvlášť prispeje znižovanie nerovností 
v činnostiach na trhu práce, mzdách a vzdelávaní.
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Používanie prístupu rodového rozpočtovania 
v plnom rozsahu prostredníctvom uplatňovania 
rodových hľadísk v priebehu cyklov fondov EÚ 
zabezpečí, aby:

• implementácia fondov EÚ bola kvalitnejšia so 
zameraním na ženy aj mužov v celej ich roz-
manitosti;

• sa ciele fondov EÚ plnili efektívnejšie, pretože 
rodové rozpočtovanie prispieva k lepšiemu plá-
novaniu, vykonávaniu a monitorovaniu a zároveň 
zaisťuje nepokračovanie nerovností;

• sme posilnili rodovú rovnosť – základné ľudské 
právo;

• pridelené hospodárske zdroje boli prínosom 
pre ženy aj mužov v celej ich rozmanitosti a

• projekty fondov EÚ sa posilnili lepším zamera-
ním a efektívnejším plnením celkových cieľov 
a zámerov.

Ako vidíme v tomto súbore nástrojov, rodová rovnosť 
je uznávaným základným právom – základnou hod-
notou a cieľom EÚ. Rovnosť medzi ženami a mužmi 
je zakotvená v zakladajúcej Zmluve Európskej únie. 
Rodová rovnosť a lepšia rovnováha medzi pracovným 
a súkromným životom sú zakotvené v Európskom 
pakte pre rodovú rovnosť, ako aj v Európskom 
pilieri sociálnych práv ako kľúčové prvky, ktoré je 
potrebné začleniť do fondov EÚ. Všetky tieto záväzky 
posilňujú základ rodového rozpočtovania, ako aj 
kľúčové medzinárodné záväzky, počnúc Všeobecnou 
deklaráciou ľudských práv až po Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (28), 
a ciele udržateľného rozvoja (CUR). Rodová rovnosť 
sama osebe nie je len oprávneným samostatným 
globálnym cieľom (CUR č. 5) a prierezovým prvkom 
všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja, rámec 
CUR zahŕňa aj konkrétny ukazovateľ pre rodové 
rozpočtovanie (ukazovateľ 5.c.1) (29).

Viac informácií o regulačnom rámci fondov EÚ 
a jeho dôraze na posudzovanie rodovej rovnosti 
sa uvádzajú v nástroji 1.

https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.un.org.ua/images/Convention_on_the_Political_Rights_of_Women_eng1.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C156
http://www.un-documents.net/a48r104.htm
http://www.un-documents.net/a48r104.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C183
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://menengage.org/rio-declaration/
http://menengage.org/rio-declaration/
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_111473/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx


Oddiel 3. Prečo je rodové rozpočtovanie dôležité v európskych spoločne riadených fondoch?

Rodové rozpočtovanie: Súbor nástrojov pre jednotlivé kroky 19

Tri dôvody prečo je vo 
fondoch EÚ rodové 
rozpočtovanie zásadné
1. Rodové rozpočtovanie je náležité 

rozpočtovanie

Rodové rozpočtovanie podporuje zavádzanie 
moderných štandardov zásad riadenia verejných fi-
nancií. Patria k nim zodpovednosť, transparentnosť, 
výkonnosť a orientácia na výsledky a efektívnosť:

• Zodpovednosť: Rodové rozpočtovanie je dôle-
žitým mechanizmom na zabezpečenie zodpo-
vednosti v súvislosti s premietnutím záväzkov 
v oblasti rodovej rovnosti do fondov EÚ.

• Transparentnosť: Ak sa rodové rozpočtovanie 
uplatňuje systematicky, môže prispieť k zvýšeniu 
účasti na rozpočtovom postupe – zvýši sa tým 
transparentnosť postupov fondov EÚ.

• Orientácia na výkonnosť a výsledky: Zosta-
vovaním rozpočtu na základe výsledkov sa užším 
prepojením cieľov/zámerov politiky fondov EÚ 
s rozpočtami zosúlaďuje strategické plánovanie 
a riadenie verejných financií. Skutočný prístup 
zameraný na výkonnosť sa realizuje len vtedy, 
keď sa rodové rozpočtovanie začlení do zosta-
vovania rozpočtu na základe výkonnosti, a to 
z toho dôvodu, že rodové rozpočtovanie posky-
tuje dôkazy o výkonnosti z rodového hľadiska. 
Rodové rozpočtovanie takto umožňuje efektívne, 
inkluzívne prideľovanie zdrojov a plnenie cieľov 
spôsobom, z ktorých majú prospech ženy aj 
muži v celej ich rozmanitosti.

• Efektívnosť: Rodová analýza rozpočtu umož-
ňuje zlepšovanie nášho chápania rozdielnych 
potrieb žien a mužov spolu s účinkami rozdelenia 

a vplyvom zdrojov fondov EÚ na ne. Rodové 
rozpočtovanie poskytuje základ pre rozhodova-
nie založené na dôkazoch, ktoré je nevyhnutné 
na zabezpečenie, aby sa finančné prostried-
ky fondov EÚ efektívne využívali na pokrytie 
skutočných potrieb, preklenutie súčasných 
nedostatkov a obmedzenie pretrvávajúcich 
nerovností.

2. Rodové rozpočtovanie podporuje 
vykonávanie právnych a politických 
záväzkov Európskej únie

Úlohou EÚ a jej členských štátov je presadzovať 
rodovú rovnosť a ľudské práva, a to aj prostredníc-
tvom vykonávania uvedených právnych a politických 
záväzkov. Fondy EÚ nedokážu podporiť pohodu 
alebo inkluzívny a udržateľný rast, ak opomínajú 
práva a potreby polovice obyvateľstva EÚ, a preto je 
potrebné, aby sa rodové rozpočtovanie uplatňovalo 
v rámci systémov, procesov a programov fondov 
EÚ, čo znamená dodržiavanie záväzkov, ktoré jasne 
prispievajú k posilňovaniu rodovej rovnosti.

3. Rodové rozpočtovanie prispieva k zvýšeniu 
účasti žien a mužov na rozpočtových 
postupoch

Rodové rozpočtovanie prispieva k dobrej sprá-
ve. Jedným z hlavných spôsobov, ako sme videli, 
je posilnenie účasti na postupoch zostavovania 
rozpočtu. Rovnaké zapájanie žien a mužov do 
prípravy rozpočtu fondov EÚ, napríklad prostred-
níctvom verejných konzultácií a využívania údajov 
rozčlenených podľa pohlavia, prispeje k tomu, aby 
rozpočty boli primeranejšie a transparentnejšie, 
štáty boli zodpovednejšie a aby sa ciele fondov 
EÚ vykonávali efektívnejšie.
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Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové 
rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické 
nástroje a príklady členských štátov

(30) Európska komisia (2017): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions: An initiative to support work–life balance for working parents and carers (Iniciatíva 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov), COM/2017/0252 final. Brusel: 
Európska komisia. K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN

Úvod
Tento oddiel obsahuje praktické nástroje na začle-
nenie rodového hľadiska do európskych spoločne 
riadených fondov za použitia podrobných opisov, 
kontrolných zoznamov a príkladov z rôznych člen-
ských štátov. Používanie tejto podpornej štruktúry 
v rámci postupu programovania a vykonávania 
zabezpečí ucelené začlenenie hľadiska rodovej 
rovnosti. Nástroje sú štruktúrované v súlade s po-
žiadavkami návrhu Komisie k nariadeniu o obsahu 
a vykonávaní operačných programov (OP) fondov 
EÚ so zameraním na články návrhu.

Nástroje sa vo všeobecnosti používajú v priebehu 
postupov programovania pre všetky fondy EÚ. 
Potrebné je však zohľadniť rôzne kontexty. Okrem 
nástroja 1 (ktorý predstavuje najdôležitejšie po-
žiadavky návrhu Komisie nariadení ) a nástroja 4 
(ktorý sa týka možností posilnenia rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom), tieto nástroje 
nepredstavujú osobitný prístup pre každý fond EÚ. 
Nástroje namiesto toho ponúkajú všeobecnú pod-
poru zavedeniu uceleného hľadiska rodovej rovnosti.

Nástroje venujú osobitnú pozornosť rovnováhe 
medzi pracovným a súkromným životom. Z hľadiska 

politiky EÚ sa tak deje z toho dôvodu, že rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom je mimo-
riadne dôležitá v nadväznosti na novú smernicu 
v tejto oblasti. Podpora opatrení na dosiahnutie 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným živo-
tom v rámci fondov je v súlade s novou smernicou 
a oznámením Komisie o iniciatíve na podporu rov-
nováhy medzi pracovným a súkromným životom (30), 
v ktorej Európska komisia výslovne podporuje 
financovanie z fondov EÚ a Európskeho fondu 
pre strategické investície (EFSI) s cieľom podporiť 
túto smernicu. Kliknite sem pre ďalšie informácie 
o smernici o rovnováhe medzi pracovným a súk-
romným životom. Všeobecné informácie o vzťa-
hu medzi rozdielmi v odmeňovaní žien a mužov 
a rovnováhou medzi pracovným a súkromným 
životom sa uvádzajú v tejto publikácii inštitútu  
EIGE.

Tento oddiel obsahuje 11 nástrojov na uplatňova-
nie rodového rozpočtovania vo fondoch EÚ, ktoré 
sú rozdelené do troch všeobecných pododdielov:

• Regulačný rámec EÚ;
• Programovanie na celoštátnej/nižšej ako ce-

loštátnej úrovni a podpora na úrovni projektov;
• Podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie.

Regulačný rámec EÚ
• Nástroj 1: Prepojenie fondov EÚ s regulačným rámcom EÚ pre rodovú rovnosť

Programovanie na celoštátnej/nižšej ako celoštátnej úrovni a podpora na úrovni projektov
• Nástroj 2: Analýza rodových nerovností a rodových potrieb na celoštátnej a nižšej úrovni
• Nástroj 3: Operacionalizácia rodovej rovnosti v cieľoch politiky (v partnerských dohodách) a špecifických cieľoch/

opatreniach (v operačných programoch)
• Nástroj 4: Koordinácia a komplementarita medzi fondmi EÚ na posilnenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
• Nástroj 5: Definovanie partnerstiev a viacúrovňového riadenia – identifikácia relevantných partnerov, úloha odborníkov pre 

rodové otázky a zloženie monitorovacích výborov
• Nástroj 6: Vypracovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov posilňovania rodovej rovnosti
• Nástroj 7: Stanovenie rodovo citlivých kritérií výberu projektov
• Nástroj 8: Sledovanie prideľovania zdrojov na rodovú rovnosť v rámci fondov EÚ
• Nástroj 9: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri navrhovaní projektov

Podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie
• Nástroj 10: Začlenenie rodového hľadiska do postupov monitorovania a hodnotenia
• Nástroj 11: Podávanie správ o využívaní zdrojov na rodovú rovnosť v rámci fondov EÚ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
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Regulačný rámec EÚ

Nástroj 1: Prepojenie fondov EÚ s regulačným rámcom EÚ 
pre rodovú rovnosť

(31) Na základe návrhov Komisie NSU po roku 2020.
(32) Európska únia (bez dátumu). Zmluvy o EÚ. Brusel: EÚ. K dispozícii na: https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
(33) Európska únia (2007). Zmluva o Európskej únii. Brusel: EÚ. K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=ce-

lex%3A12012M%2FTXT
(34) Európska únia (2000). Charta základných práv Európskej únie. Brusel: EÚ. K dispozícii na: https://ec.europa.eu/info/aid-development-co-

operation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
(35) Európska únia (2007). Zmluva o fungovaní Európskej únie. Brusel: EÚ. K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX-

T/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Úvod k nástroju

V tomto nástroji sú zhrnuté hlavné politiky EÚ 
a ciele rodovej rovnosti, ktoré sú relevantné pre 
spoločne riadené fondy Európskej únie (31). Jeho 
cieľom je podporiť členské štáty a riadiace orgány 
pri zosúlaďovaní ich plánovania a vykonávania 
programov fondov EÚ so stratégiami a regulačnými 
rámcami EÚ v oblasti rodovej rovnosti.

Legislatívny a regulačný základ pre politiky 
EÚ v oblasti rodovej rovnosti

Európska únia je založená na zásade právneho 
štátu. To znamená, že každý krok, ktorý EÚ podnik-
ne, je založený na zmluvách, ktoré všetky členské 
štáty EÚ dobrovoľne a demokraticky schválili. 
Zmluvy sú záväznou dohodou medzi členskými 
štátmi EÚ, v ktorej sú stanovené ciele EÚ, pravidlá 
pre inštitúcie EÚ, spôsob prijímania rozhodnutí 
a vzťah medzi EÚ a jej členmi  (32).

Prístup EÚ k rodovej rovnosti

EÚ uznáva rovnosť žien a mužov ako základný princíp, kľúčovú hodnotu EÚ a nevyhnutnú pod-
mienku na plnenie cieľov EÚ v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti.

Od roku 1996 sa Komisia zaviazala k „dvojitému prístupu“ pri realizovaní rodovej rovnosti. 
Súčasťou tohto prístupu je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách 
a zároveň vykonávanie osobitných opatrení na odstránenie, predchádzanie alebo nápravu ro-
dových rozdielov. Oba prístupy sú previazané a nemôžu sa vzájomne nahrádzať. Uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti nie je samo osebe cieľom politiky, ale prostriedkom na dosiahnutie 
rodovej rovnosti.

Zdroj: What is gender mainstreaming? (Čo je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti?) (EIGE, 2016), Vilnius. Do-
stupné na https://eige.europa.eu/sites/default/ files/documents/mh0216878enn.pdf

Rodová rovnosť je základnou hodnotou Európskej 
únie zakotvenou v zastrešujúcich právnych a po-
litických dokumentoch EÚ:

• Články 2 a 3 ods. 3 zakladajúcej Zmluvy o Eu-
rópskej únii (33) (ZEÚ), články 21 a 23 Charty zák-
ladných práv (34) a článok 8 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (35) (ZFEÚ) vyzývajú k rovnosti 
medzi ženami a mužmi. V článku 8 ZFEÚ sa 
napríklad výslovne požaduje, aby sa Únia za-
meriavala „vo všetkých svojich činnostiach na 
odstránenie nerovností a podporu rovnopráv-
nosti medzi mužmi a ženami“ (uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti).

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eige.europa.eu/sites/default/ files/documents/mh0216878enn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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• Lisabonská zmluva (36) obsahuje záväzok k ro-
dovej rovnosti prostredníctvom vyhlásenia 
č. 19 pripojeného k záverečnému aktu medzi-
vládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú  
zmluvu. (37)

• Politika hospodárskeho rastu EÚ (Európa 
2020) (38) zahŕňa ako cieľ zvýšenie účasti žien 
na trhu práce. Barcelonské ciele (39) okrem 
toho zahŕňajú špecifický cieľ v oblasti pokrytia 
starostlivosťou o deti na uľahčenie zosúladenie 
pracovného a súkromného života pre ženy aj 
pre mužov.

• Otázky ako rozdiel v odmeňovaní a organizačná 
rozmanitosť sú jasnými prioritami Európskej 
komisie, ktoré sa priamo spájajú s cieľmi fon-
dov EÚ. Tieto európske priority boli stanovené 
v právne záväznej smernici 2014/95/EÚ (o zve-
rejňovaní nefinančných informácií a informácií 
týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami), v nezáväznom odporú-
čaní 2014/124/EÚ (o posilnení zásady rovnakej 
odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom 
transparentnosti) a v akčnom pláne EÚ na roky 
2017 – 2019 (40).

• V rámci pre strategický záväzok pre rodovú 
rovnosť na roky 2016 – 2019 (41) sa poukazuje 
na fondy EÚ ako na najdôležitejší investičný 
nástroj EÚ vrátane podporovania rodovej rov-
nosti prostredníctvom:

(36) Európsky parlament (2018). Informačné listy o Európskej únii: Lisabonská zmluva. Brusel: Európsky parlament. K dispozícii na: http://
www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon

(37) Európsky parlament (2018). Informačné listy o Európskej únii: Rovnosť medzi mužmi a ženami. Brusel: Európsky parlament. K dispozícii 
na: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women

(38) Európska komisia (2010). Stratégia Európa 2020. Brusel: Európska komisia K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=sk 

(39) Európska komisia (2018). Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov: Barcelonské ciele týkajúce sa rozvoja zariadení starostlivosti o malé deti s cieľom zvýšiť účasť žien na trhu práce, nájsť rovno-
váhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a dosiahnuť udržateľný a inkluzívny rast v Európe. Brusel: Európska 
komisia. K dispozícii na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf

(40) European Commission (n.d.), EU Action against Pay Discrimination. K dispozícii na: (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fun-
damental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en)

(41) Európska komisia (2015). Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019. Brusel: Európska komisia K dispozícii na: https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en

(42) Európska komisia (2015). First-Phase Consultation of Social Partners Under Article 154 TFEU on Possible Action Addressing Work-life Balance 
Faced by Working Parents and Caregivers, (Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ o možnej akcii Riešenie rov-
nováhy medzi pracovným a súkromným životom zo strany pracujúcich rodičov a opatrovateľov) C(2015) 7754 final. Brusel: Európska komisia

(43) Európska komisia (2019).Riešenie diskriminácie Brusel: Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov. K dispozícii na: http://
ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm

(44) Európska komisia (2015). Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov: Európska migračná agenda COM(2015) 240 final. Brusel: Európska komisia K dispozícii na: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/
sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

(45) Rada Európskej únie (2011). Závery Rady zo 7. marca 2011 o Európskom pakte pre rodovú rovnosť (2011 – 2020). Brusel: Rada Európskej 
únie. K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29

– pokračujúceho monitorovania a podpory 
členských štátov pri plnení barcelonských 
cieľov týkajúcich sa starostlivosti o deti,

– zohľadnenia výsledkov verejnej konzultácie 
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom (42),

– podpory úsilia podnikov zameraného na 
zvýšenie účasti žien na trhu práce umožňo-
vaním platforiem charty diverzity  (43),

– začlenenia rodového hľadiska do vykonávania 
európskej migračnej agendy (44), riešenia 
prekážok zamestnanosti migrantiek a po-
moci členským štátom pri plnom využívaní 
možností, ktoré v tejto súvislosti ponúka 
Európsky sociálny fond (ESF) a

– zvyšovania informovanosti na podporu pod-
nikania žien, a to aj prostredníctvom spuste-
nia elektronickej platformy pre podnikateľky 
(2016), vytvorenia európskej siete ženských 
podnikateľských anjelov (2016) a vytvorenia 
siete európskych centier podnikateliek.

• Pakt pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 
2011 – 2020 (45) zahŕňa tri hlavné ambície EÚ 
v oblasti rodovej rovnosti:
– odstrániť rodové rozdiely v oblasti zamest-

nanosti a sociálnej ochrany,
– podporovať lepšiu rovnováhu pracovného 

a súkromného života počas celého života a
– bojovať proti všetkým formám násilia na 

ženách.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=sk
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
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• Európsky pilier sociálnych práv (46), ktorý pred-
stavili inštitúcie EÚ na Sociálnom samite pre 
spravodlivé pracovné miesta a rast v novembri 
2017, stanovuje 20 kľúčových zásad ako rámec 
pre konvergenciu smerom k lepším životným 
a pracovným podmienkam v celej EÚ. Rozčle-
nený je do troch kategórií: rovnaké príležitosti 
a prístup na trh práce (vrátane „kľúčovej zása-
dy 2: rodová rovnosť“ (47)), spravodlivé pracovné 
podmienky, sociálna ochrana a začlenenie. Pre-
pojenie týchto prvkov s budúcim vykonávaním 
fondov EÚ, najmä s novým Európskym sociálnym 
fondom plus (ESF+), má slúžiť na podporu vy-
konávania piliera.

• Nedávno prijatá smernica o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom (smernica 
(EÚ) 2019/1158) (48) podporuje rodovú rovnosť 
a zameriava sa na realizovanie kľúčových prvkov 
európskeho piliera sociálnych práv (kľúčová 
zásada 9: rovnováha medzi pracovným a súk-
romným životom (49)) prostredníctvom právnych 
a politických opatrení:
– Právne opatrenie: zavedenie otcovskej dovo-

lenky. Otcovia/rovnocenní druhí rodičia budú 
mať možnosť čerpať aspoň 10 pracovných 
dní otcovskej dovolenky v období okolo na-
rodenia dieťaťa, ktorá bude kompenzovaná 
minimálne na úrovni nemocenských dávok.

(46) Európska komisia (2017). Európsky pilier sociálnych práv Brusel: Európska komisia K dispozícii na: https://ec.europa.eu/commission/
priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(47) V kľúčovej zásade 2 (rodová rovnosť) sa uvádza: „Rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre ženy a mužov musia byť zaručené 
a podporované vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnania a kariérneho rastu, [a] Ženy a muži majú 
právo na rovnaké odmeňovanie za prácu rovnakej hodnoty.“ Ďalšie informácie sa uvádzajú na: https://ec.europa.eu/commission/prio-
rities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

(48) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov 
a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=SK 

(49) V kľúčovej zásade 9 ( rovnováha medzi pracovným a súkromným životom) sa uvádza: „Rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami majú 
právo na primeranú dovolenku, pružné formy organizácie práce a prístup k opatrovateľským službám. Ženy a muži majú rovnaký prístup 
k osobitným dovolenkám, aby si mohli plniť svoje opatrovateľské povinnosti, a treba ich motivovať k tomu, aby ich vyvážene využívali.“

(50) Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (2015). Uznesenie prijaté Valným zhromaždením 25. septembra 2015. Premena 
nášho sveta: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. New York: VZ OSN. K dispozícii na: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=A/RES/70/1&Lang=E

(51) OSN Ženy (2015). CUR č. 5: Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat. New York: OSN Ženy. K dispozícii na: 
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality

– Právne opatrenie: posilnenie existujúceho 
práva na štyri mesiace rodičovskej dovolenky 
tak, aby dva z týchto mesiacov neboli pre-
nosné z jedného rodiča na druhého. Budú 
kompenzované na úrovni, ktorú stanovia 
členské štáty.

– Politické opatrenie: lepšie využívanie finanč-
ných prostriedkov EÚ na zlepšenie služieb 
dlhodobej starostlivosti a starostlivosti o deti.

– Politické opatrenie: odstránenie hospodár-
skych demotivačných faktorov, ktoré môžu 
brániť druhým zárobkovo činným osobám 
v domácnosti v prístupe na trh práce alebo 
v práci na plný pracovný čas.

V roku 2015 všetky členské štáty Organizácie 
Spojených národov (OSN) vrátane všetkých člen-
ských štátov EÚ prijali Agendu 2030 pre udrža-
teľný rozvoj (50) a jej ciele udržateľného rozvoja. 
Rodová rovnosť je prierezovým prvkom všetkých 
17 globálnych cieľov a je aj oprávneným samostat-
ným cieľom (CUR č. 5: „Dosiahnuť rodovú rovnosť 
a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat“) (51). 
V odseku 20 Agendy 2030 sa výslovne zdôrazňuje 
význam odstránenia rodových rozdielov a podpory 
rodovej rovnosti systematickým zohľadňovaním 
rodového hľadiska, pričom súčasťou rámca cieľov 
udržateľného rozvoja je aj osobitný ukazovateľ 
rodového rozpočtovania (ukazovateľ 5.c.1).

Ďalšie informácie o cieľoch OSN udržateľného rozvoja zameraných na odstránenie 
rodových rozdielov a podporu rodovej rovnosti (odsek 20 Agendy 2030)

V odseku 20 Agendy 2030 sa uvádza: „Uskutočnenie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien 
a dievčat zásadne prispeje k pokroku naprieč všetkými Cieľmi a súvisiacimi čiastkovými cieľmi. Ne-
bude možné dosiahnuť plný ľudský potenciál a trvalo udržateľný rozvoj, ak jednej polovici ľudstva 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=SK
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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budú aj naďalej odopierané príležitosti a ľudské práva v plnej miere. Ženy a dievčatá musia mať 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ekonomickým zdrojom a politickej účasti, ako aj rovnaké 
príležitosti zamestnania, vodcovstva a rozhodovania na všetkých úrovniach ako majú muži a chlapci. 
Budeme pracovať na významnom navýšení investícií pre preklenutie rodovej priepasti a posilnenie 
podpory inštitúcií v súvislosti s rodovou rovnosťou a posilnením postavenia žien a dievčat na glo-
bálnej, regionálnej a národnej úrovni. Všetky formy diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám 
budú odstránené, s aktívnou podporou mužov a chlapcov. Systematické presadzovanie rodovej 
perspektívy pri realizácii Agendy je kľúčové.“

Konkrétne požiadavky na posudzovanie 
rodovej rovnosti v rámci fondov EÚ

V návrhu Európskej komisie týkajúcom sa nariadení 
na roky 2021 – 2027 sú stanovené viaceré konkrét-
ne požiadavky a povinnosti pre členské štáty 
a riadiace orgány pri programovaní a vykonávaní 
programov fondov EÚ. Predstavujú minimálne 
požiadavky na zohľadnenie rodovej rovnosti 
vo fondoch EÚ. Môžu sa však použiť aj ako oporné 
body, ktoré idú nad rámec základných požiadaviek 
týkajúcich sa vykonávania v plnom rozsahu dvo-
jitého prístupu k rodovej rovnosti v rámci fondov 
EÚ v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv.

Požiadavky stanovené v návrhu nariadenia o spo-
ločných ustanoveniach (NSU) [COM(2018) 375 
final] obsahujú:

• požiadavku považovať rodovú rovnosť za hori-
zontálny princíp (NSU, odôvodnenie 5);

• vymedzenie partnerov, ktorí sa majú zapojiť 
do postupov programovania a do vykoná-
vania programov, zahŕňajúcich „orgány zod-
povedné za podporu rodovej rovnosti“ (NSU,  
článok 6) a

• povinnosť riadiacich orgánov stanoviť a uplatňo-
vať „kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, 
transparentné a zabezpečujú rodovú rovnosť“ ( 
NSU, článok 67).

Požiadavka, aby sa rodová rovnosť považo-
vala za horizontálny princíp, sa musí chápať 
ako cieľ dodržiavania dvojitého prístupu EÚ 
k rodovej rovnosti vrátane osobitných opat-
rení a širšieho uplatňovania hľadiska rodovej  
rovnosti.

Viac o rodovej rovnosti ako horizontálnom princípe [NSU, COM(2018) 375 final, odô-
vodnenie 5]

Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy 
o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality 
podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali 
dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmoni-
zujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, 
ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať 
opatrenia, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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V článku 6 týkajúcom sa partnerstva a viacúrov-
ňového riadenia sa požaduje zapojenie 

partnerov do všetkých snáh na podporu ro-
dovej rovnosti.

Ďalšie informácie o zapojení partnerov na podporu rodovej rovnosti [NSU, COM(2018) 
375 final, článok 6]

1. Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi. Toto 
partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
a) orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;
b) hospodárski a sociálni partneri;
c) príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti životného prostredia 
a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravot-
ným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

V článku 67 sú stanovené všeobecné požiadav-
ky na kritériá a postupy výberu projektov 

zohľadňujúce rodové hľadisko v rámci výberu 
„operácií riadiacim orgánom“.

Viac informácií o kritériách výberu projektov [NSU, COM (2018) 375 final, článok 67]

1. Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, 
transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie 
a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 
a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Okrem nariadenia o spoločných ustanoveniach 
sú v nariadeniach pre konkrétne fondy stano-
vené ďalšie požiadavky na posudzovanie rodovej 
rovnosti. Platí to najmä pre Európsky sociál-
ny fond plus (ESF+), zatiaľ čo Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond 
a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) zväčša opakujú požiadavky, ktoré 
sú už stanovené v navrhnutom NSU.

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

Nariadenie o Európskom sociálnom fonde (ESF+) 

[COM(2018) 382 final] zahŕňa špecifické ciele, 
jeden z nich je zameraný na podporu účasti žien 
na trhu práce a zabezpečenie lepšej rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom vrátane 
prístupu k starostlivosti o deti (nariadenie ESF+, 
článok 4). Výslovne vyzýva k opatreniam na pod-
poru rovnosti medzi mužmi a ženami – napríklad 
vyzýva k rovnakým príležitostiam „pri príprave, 
implementácii, monitorovaní a hodnotení všetkých 
programov implementovaných v rámci zložky ESF+ 
...sa zabezpečuje rovnosť žien a mužov“ (nariadenie 
ESF+, článok 6).

Ďalšie informácie o požiadavkách na rodovú rovnosť v nariadení o ESF+ [COM(2018) 
382 final]

[článok 4 Špecifické ciele]: ESF+ podporuje v oblastiach politiky, ako je zamestnanosť, vzdelávanie, 
sociálne začlenenie a zdravie, ďalej uvedené špecifické ciele, a tým prispieva aj k cieľu politiky „soci-
álnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorý je stanovený v článku 
[4] [budúceho VN]: [...] (iii) podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného 
pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptácie pracovníkov, podnikov a podni-
kateľov na zmeny a aktívneho starnutia.
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[Článok 6, Rovnosť žien a mužov a rovnaké príležitosti a nediskriminácia]: “1. Pri príprave, imple-
mentácii, monitorovaní a hodnotení všetkých programov implementovaných v rámci zložky ESF+ 
podliehajúcej zdieľanému riadeniu, ako aj operácií podporovaných zo zložiek Zamestnanosť a soci-
álna inovácia a Zdravie sa zabezpečuje rovnosť žien a mužov. Pri ich príprave, implementácii, moni-
torovaní a hodnotení sa podporujú aj rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie.

2. Členské štáty a Komisia takisto podporujú osobitné cielené činnosti na podporu zásad uvedených 
v odseku 1 v rámci ktoréhokoľvek z cieľov ESF+ vrátane prechodu z opatrovateľských zariadení (re-
zidenčná/ústavná starostlivosť) do rodinnej a komunitnej starostlivosti.

[Odôvodnenie]: “(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) začlenenie do trhu práce, a to najmä v prípade mladých ľudí, 
dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zá-
robkovej činnosti a sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania trhov 
práce podporou modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania 
a prechode do zamestnania a zvýšiť mobilitu pracovníkov. ESF+ by mal podporovať účasť žien na 
trhu práce prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu rovnová-
hu medzi pracovným a súkromným životom a prístup k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by takisto 
malo byť zabezpečenie zdravého a lepšie prispôsobeného pracovného prostredia s cieľom reagovať 
na zdravotné riziká súvisiace s meniacimi sa formami práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

(28) Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore rovnosti medzi ženami 
a mužmi v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí 
medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnáva-
nia a kariérneho rastu. Takisto by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu rovnakých príležitostí 
pre všetkých bez diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so zdra-
votným postihnutím do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými a prispieval k vykonávaniu 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania 
a hodnotenia programov a súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa vykonávali osobitné činnosti na 
podporu rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu prechodu 
z opatrovateľských zariadení (rezidenčná/ústavná starostlivosť) do rodinnej a komunitnej starostli-
vosti, najmä v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii. ESF by nemal podporovať žiadne 
opatrenie, ktorým sa prispieva k segregácii či sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) […] [budúce VN] 
sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými 
výnimkami, v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku ESF+ 
podliehajúcu zdieľanému riadeniu.

(33) Nedostatočný prístup mikropodnikov, subjektov sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov 
k finančným prostriedkom je jednou z hlavných prekážok zriaďovania podnikov, predovšetkým pokiaľ 
ide o osoby, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce. V nariadení o ESF+ sa zavádzajú ustanovenia 
s cieľom vytvoriť trhový ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie prístupu k financovaniu pre so-
ciálne podniky, ako aj na uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí to najviac potrebujú, a najmä 
nezamestnaných, ženy a zraniteľných ľudí, ktorí by chceli založiť alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento 
cieľ sa zamerajú aj finančné nástroje a rozpočtová záruka v rámci zložky fondu InvestEU týkajúcej 
sa sociálnych investícií a zručností.
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Výmena skúseností s Európskym spoločenstvom pre postupy uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti – ŠTANDARD pre ESF (2014 – 2020)

Európska komisia zriadila v kontexte nadnárodnej spolupráce Európske spoločenstvo pre 
postupy uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti (GenderCoP) v rámci Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) počas programového obdobia na roky 2007 – 2013. Táto komunita odborníkov 
predstavovala vzdelávaciu sieť na podporu riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov 
v rámci ESF, aby vedeli lepšie využívať stratégie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti pri vy-
konávaní prioritných osí ESF. Členovia GenderCop vytvorili európsky ŠTANDARD – usmernenie 
k uplatňovaniu rodového hľadiska vo všetkých fázach riadenia ESF. ŠTANDARD GenderCop bol 
pilotne zavedený v štyroch členských štátoch – v Belgicku vo Flámsku, Česku, Fínsku a Švédsku. 
Európska komisia vyzvala všetky členské štáty, aby štandard používali na základe oficiálneho 
schválenia.

Cieľom usmernenia ŠTANDARD vypracovaného v období fondov EÚ na roky 2007 – 2013 je 
usmerniť informované rodovo citlivé programovanie a vykonávanie programov ESF. Toto obdobie 
sa vyznačovalo konkrétnejšími cieľmi a ambíciami týkajúcimi sa rodovo citlivej implementácie 
v rozsahu pôsobnosti ESF v porovnaní so všetkými ostatnými fondmi. ŠTANDARD obsahuje 
veľmi cenné skúsenosti, vysvetlenia a príklady osvedčených postupov týkajúce sa toho, ako 
možno rodovú rovnosť začleniť do postupov a priorít ESF. Dá sa použiť ako návod na uplatňo-
vanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci ESF a tiež ako nástroj na posudzovanie a monitorovanie 
existujúcich postupov. Konkrétnejšie, ŠTANDARD obsahuje požiadavky na uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a osobitné opatrenia v rámci ESF na európskej i na vnútroštátnej úrovni. Na 
vnútroštátnej úrovni sú stanovené požiadavky pre operačné programy na celoštátnej alebo 
nižšej úrovni, pre vykonávanie na celoštátnej alebo nižšej úrovni, ako aj pre projekty. V usmer-
není ŠTANDARD sa na opis ESF používa všeobecný model.

V usmernení ŠTANDARD sa tiež zdôrazňuje význam koherentného začlenenia rodového hľadiska 
do postupov fondov EÚ, od úrovne EÚ (rozpočet a právne predpisy) až po priority a „ďalšie“ 
úrovne (plánovanie, programovanie a stanovenie podmienok a výberových kritérií pre pro-
jekty zo strany členských štátov). Keďže rodová rovnosť je prierezovým cieľom, koherentnosť 
je povinná na rôznych úrovniach politiky. Usmernenie ŠTANDARD bolo navrhnuté tak, aby sa 
rodová rovnosť a dvojitý prístup k rodovej rovnosti začleňovali koherentne do všetkých kro-
kov riadenia ESF. Koherentnosť medzi rôznymi cyklami a postupmi politík je dôležitá z toho 
dôvodu, že každá úroveň poskytuje východisko pre ďalšiu úroveň. Bez koherentnosti projekty 
financované z fondov EÚ nemôžu úspešne začleniť rodovú dimenziu rovnosti.

Kliknite sem pre ďalšie informácie o usmernení ŠTANDARD

Kliknite sem pre ďalšie informácie o ďalších dokumentoch GenderCoP

http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-gender-mainstreaming-is-important-in-the-esf/its-an-obligation-esf-and-gender-equality-regulations/index.html
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
http://standard.gendercop.com/efs-thematics/index.html
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Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
a Kohézny fond

V osobitnom nariadení o Európskom fonde regionál-
neho rozvoja (EFRR) a Kohéznom fonde [COM(2018) 
372 final] sa opätovne uvádza požiadavka považovať 
rodovú rovnosť za horizontálny princíp v súlade 
s vymedzením v NSU (52) (odôvodnenie 5).

(52) V dokumente COM(2018) 372 final sa uvádza: „(5) Pri implementácii EFRR a Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať horizontálne prin-
cípy stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality 
podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce 
z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom 
Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňo-
vanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by 
nemali podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie [...]”.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)

V osobitnom nariadení [COM (2018) 392 final] 
o Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) sa opätovne zdôrazňuje 
potreba zapojiť „orgány zodpovedné za podporu 
rodovej rovnosti“ ako partnerov“, „ak je to relevantné“ 
(článok 94). Stanovená je v ňom aj požiadavka, aby 
riadiace orgány informovali orgány, ktoré propagujú 
rovnosť medzi ženami a mužmi, o možnostiach 
získania finančných prostriedkov (článok 110).

Ďalšie informácie o požiadavke informovať orgány, ktoré pracujú v oblasti rodovej 
rovnosti, o možnostiach získania finančných prostriedkov v nariadení o SPP/EPFRV 
[COM(2018) 392 final]

[článok 94, Procedurálne požiadavky]: […] 3. Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými 
regionálnymi a miestnymi orgánmi. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
a) príslušné orgány verejnej moci;
b) hospodárski a sociálni partneri;
c) príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, a ak je to relevantné, orgány zodpo-
vedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
Členské štáty zapoja partnerov do prípravy strategických plánov SPP [spoločnej poľnohospodárskej 
politiky].

[Článok 110, Riadiaci orgán – Koordinácia a riadenie]: 2. Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie 
a vykonávanie strategického plánu SPP účinným, efektívnym a správnym spôsobom. Predovšetkým 
zabezpečuje, aby: […] (k) sa strategický plán SPP propagoval, okrem iného aj prostredníctvom 
siete SPP, tým, že informuje potenciálnych prijímateľov, profesijné organizácie, hospodárskych a so-
ciálnych partnerov, inštitúcie, ktoré sa podieľajú na propagácii rovnosti medzi ženami a mužmi, 
a dotknuté mimovládne organizácie vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré 
strategický plán SPP ponúka, a pravidlách na získanie prístupu k financovaniu v rámci strategic-
kého plánu SPP, ako aj tým, že informuje prijímateľov a širokú verejnosť o tom, akú podporu Únia 
poskytuje na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP.

Základné podmienky fondov EÚ

V súvislosti s celkovým cieľom politiky „Sociálnejšia 
Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv“ sa v prílohe IV k NSU uvádza 
potreba „národného strategického rámca pre 

rodovú rovnosť“ ako základná podmienka, ktorá 
sa bude uplatňovať na EFRR, ESF+ a Kohézny fond 
(podľa navrhovaného NSU, článok 11 ods. 1). Toto 
je potrebné dodržať len vtedy, ak sa členský štát 
rozhodne realizovať prostredníctvom operačného 
programu jeden z týchto dvoch špecifických cieľov:
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• ERDF 4.1: zefektívnenie trhov práce a prístup 
ku kvalitnému zamestnaniu prostredníctvom 
rozvoja infraštruktúry alebo

• ESF+ 4.1.3: podpora účasti žien na trhu práce, 
lepšia rovnováha medzi pracovným a súkrom-
ným životom vrátane prístupu k starostlivosti 
o deti, zdravého a lepšie prispôsobeného pra-
covného prostredia so zameraním na zdravotné 
riziká, prispôsobovanie pracovníkov, adaptáciu 
pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny 
a aktívne a zdravé starnutie.

Pokiaľ ide o financovanie jedného z týchto dvoch 
špecifických cieľov, ktoré si vybral členský štát, ich 
národný strategický politický rámec pre rodovú 
rovnosť musí spĺňať tieto požiadavky na vnútroštát-
nej úrovni (NSU, príloha IV, tabuľka: Tematické 
základné podmienky uplatniteľné na EFRR, ESF+ 
a Kohézny fond – článok 11 ods. 1):

1. identifikácia výziev v oblasti rodovej rovnosti 
založená na dôkazoch (pozri nástroj 2);

2. opatrenia so stanovenými cieľovými hodno-
tami na riešenie rodových rozdielov v oblasti 
zamestnanosti, platov a dôchodkov a pod-
poru rovnováhy medzi pracovným a súk-
romným životom vrátane zlepšenia prístupu 
k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve 
(pozri nástroj 3, nástroj 4 a nástroj 6);

3. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie 
a preskúmanie strategického politického 
rámca (nástroj 6) a metód zberu údajov 
(pozri nástroj 8 a nástroj 11 a

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 
navrhovanie, vykonávanie, monitorovanie 

a preskúmanie rámca vykonávali v úzkej 
spolupráci s orgánmi pre otázky rovnosti, 
sociálnymi partnermi a príslušnými organizá-
ciami občianskej spoločnosti (pozri nástroj 5).

Dodatočné zdroje

©
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E

Ďalšie informácie o práci a politikách EÚ v oblasti 
rodovej rovnosti sa dozviete na týchto odkazoch:

• Rodová rovnosť v Európskej únii
• Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Nahliadnite do návrhu Komisie týkajúcom sa na-
riadení na roky 2021 – 2027:

• nariadenie o spoločných ustanoveniach 
[COM(2018) 375 final]

• nariadenie o ESF+ [COM(2018) 382 final]
• nariadenie o EFRR a Kohéznom fonde [COM(2018) 

372 final]
• nariadenie o SPP/EPFRV [COM(2018) 392 final]
• nariadenie o Európskom námornom a rybár-

skom fonde (ENRF) [COM(2018) 390 final]

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_sk
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/sk/in-brief
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
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Programovanie na celoštátnej/nižšej ako 
celoštátnej úrovni a podpora na úrovni 
projektov

Nástroj 2: Analýza rodových nerovností a rodových potrieb 
na celoštátnej a nižšej úrovni

Úvod k nástroju

Tento nástroj poskytuje usmernenie na posúdenie 
rodových nerovností a rodových potrieb v rámci 
programov fondov EÚ. Je navrhnutý pre členské štáty 
EÚ a riadiace orgány na celoštátnej a nižšej úrovni.

Rodová analýza je základom účinného posudzova-
nia rodovej rovnosti počas celého programového 
obdobia. V rámci posudzovaní vplyvu na rodovú 
rovnosť by sa mali hľadať a používať spoľahlivé 
údaje na opísanie súčasnej situácie pre cieľové 
skupiny. V rámci týchto posudzovaní sa identifikujú 
konkrétne rozdiely a nerovnosti, najmä v súvislosti 
s regionálnym hospodárskym rozvojom, účasťou 
na trhu práce, neplatenou prácou, podporou lep-
šieho poskytovania starostlivosti a postupov na 
zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkrom-
ným životom žien a mužov. Intervencie súvisiace 
s investíciami do infraštruktúry alebo s osobitnými 
hospodárskymi odvetviami (napr. rybárstvo a poľ-
nohospodárstvo atď.) predstavujú tiež dôležité 
oblasti pre znižovanie ekonomických rozdielov 
medzi ženami a mužmi.

V prípade fondov EÚ rodová analýza je potrebná na:

• Presadzovanie dvojitého prístupu k rodo-
vej rovnosti: Podľa dvojitého prístupu, ktorý 
prijala Európska komisia, osobitné opatrenia 
predstavujú jeden zo spôsobov, ako priamo 
riešiť existujúce nerovnosti, zatiaľ čo uplatňo-
vanie hľadiska rodovej rovnosti je dlhodobejšou 
stratégiou na posilnenie tvorby politík v oblasti 
rodovej rovnosti. Na riešenie rodových rozdielov 
a posilňovanie rovnosti sa môžu vypracovať 
aj konkrétne projekty. Rodová nerovnosť je 
kľúčovou oblasťou, ktorá sa má v rámci fondov 
EÚ riešiť. V rámci sociálno-ekonomickej rodo-
vej analýzy sa identifikujú rozdiely a osobitné 

potreby žien a mužov. Z tohto dôvodu je potreb-
né informovať a odôvodniť priority operačných 
programov. Pri vypracovávaní cieľov a ukazo-
vateľov v partnerských dohodách, operačných 
programoch a projektoch sa musí použiť rodová 
analýza a posudzovania.

• Zabezpečenie kvality a efektívnosti: Fondy 
EÚ sa majú využívať čo najefektívnejšie v pro-
spech všetkých obyvateľov. To znamená, že 
pri využívaní finančných prostriedkov z fondov 
EÚ na presadzovanie strategických cieľov EÚ 
v oblasti hospodárskeho rastu, zamestnanosti 
a sociálneho začlenenia sa fondy musia súčasne 
využívať na posilňovanie rodovej rovnosti a po-
skytovanie lepších výstupov pre ženy a mužov 
v celej ich rozmanitosti. Posudzovania vplyvu na 
rodovú rovnosť by mali byť súčasťou základných 
posudzovaní, sociálno-ekonomickej analýzy, 
stanovovania cieľov a rámcov ukazovateľov, 
ktoré slúžia na poskytovanie informácií pre 
implementáciu fondov a štruktúru postupov 
monitorovania a hodnotenia EŠIF, ako aj po-
dávania správ o fondoch EÚ. Analýza príčin 
nerovností umožňuje stanoviť rodovo relevantné 
ciele a vykonávať činnosti, ktoré prispievajú 
k celkovým strategickým cieľom.

• Zameranie na neprivilegované alebo zne-
výhodnené skupiny žien a mužov: V rámci 
rodovej analýzy sa zohľadňujú rôzne skúsenosti 
žien a mužov v závislosti od ich odlišných charak-
teristík, ako napr. vek, príjem, úroveň chudoby, 
poloha miest/vidieka, zdravotné postihnutie, 
rasa alebo etnický pôvod atď. Táto „prierezo-
vá“ analýza charakteristík, ktoré ovplyvňujú 
každodenný život žien a mužov, je nevyhnutná 
na pochopenie nerovnosti. Toto pochopenie 
je zase nevyhnutné pre informácie potrebné 
pre prípravu programov a projektov v rámci 
fondov EÚ, ktoré reagujú na tieto rozdiely, a tak 
prinášajú účinnejšie výsledky.
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• Reakcia na konkrétne miestne údaje: Miest-
ny trh práce je nevyhnutný pre informovanie 
programov na nižšej ako celoštátnej úrovni 
a miestnych projektov. Takéto údaje musia 
zohľadňovať odlišnú situáciu žien a mužov, čo 
sa týka pracovného a odvetvového rozdelenia, 
dostupnosti miestnej starostlivosti o deti a iných 
zariadení sociálnej starostlivosti, rozsahu integ-
rovanej dopravy, poskytovania vzdelávania na 
miestnej úrovni a rozdielov v rozvoji zručností, 
aktuálneho rozdielu v odmeňovaní, rozdelenia 
platenej a neplatenej práce a informácií zo štúdií 
využívania času.

Kroky na posúdenie a analyzovanie rodových 
nerovností a potrieb

Pri navrhovaní operačných programov fondov EÚ 
možno využiť celý rad nástrojov, napríklad SWOT 
analýzu silných stránok, slabých stránok, príleži-
tostí a hrozieb na analýzu potrieb a stanovenie 
strategických cieľov.

Vo všeobecnosti treba uviesť, že pre tento súbor 
nástrojov pre jednotlivé kroky bol vypracovaný 
všeobecný model na začleňovanie hľadiska ro-
dovej rovnosti do fondov EÚ. Čo sa týka systému 
implementácie, medzi jednotlivými štátmi však 
existujú značné rozdiely, napr.:

• Založený je na programe: Niektoré členské 
štáty alebo regióny pri príprave „programov“ 
vychádzajú z celkových tematických priorít 
stanovených v operačných programoch. Tieto 
programy často vykonávajú rôzne ministerstvá 
alebo odbory ministerstiev.

• Založený je na akčných plánoch: Ďalšie členské 
štáty vypracovávajú „akčné plány“ na základe 
operačných programov, ktoré sa vykonávajú 
v regiónoch členských štátov.

• Založený je na verejnej výzve: Treťou verziou 
implementácie sú verejné výzvy na predkladanie 
projektov priamo vychádzajúcich z priorít ope-
račného programu bez sprostredkovateľských 
orgánov (napríklad ministerstiev) medzi nimi.

Tieto rôzne postupy a systémy by mohli znamenať, 
že požiadavky na implementáciu nie sú formulované 
v programe alebo v akčnom pláne, ale v iných do-
kumentoch, podľa ktorých sa implementácia riadi. 
Všeobecné zásady a požiadavky stanovené v sú-
bore nástrojov pre jednotlivé kroky sa však môžu 

používať bez ohľadu na systém implementácie.

Postupujte podľa týchto krokov, aby ste vedeli za-
bezpečiť presnú, relevantnú analýzu a posúdenie 
rodových nerovností a potrieb:

Krok 1. Zhromaždiť informácie a rozčlenené 
údaje o cieľovej skupine

Na vytvorenie všetkých analýz zvážte použitie 
rozčlenených údajov. To znamená, že štatistika 
týkajúca sa cieľovej skupiny sa rozčlenení podľa 
takých charakteristík ako pohlavie, rod, vek, rasa, 
etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sociálno-eko-
nomické postavenie, úroveň vzdelania, zamestna-
nosť v rôznych odvetviach, podnikanie v rôznych 
odvetviach, úroveň miezd a iné relevantné faktory. 
Pri zhromažďovaní týchto údajov pamätajte na 
niektoré kľúčové zásady:

• Dôležité je, aby údaje boli vždy rozčlenené podľa 
pohlavia ako primárna súhrnná klasifikácia. 
Napríklad pri získavaní štatistických údajov 
o „mladých ľuďoch“ alebo „starších ľuďoch“ sa 
uistite, či cieľová skupina je rozčlenená podľa 
pohlavia.

• Okrem kvantitatívnych údajov o špecifických 
charakteristikách sa v analýze musia zohľadniť 
kvalitatívne údaje o prežitých skúsenostiach ľudí. 
Rozhodne je potrebné identifikovať, ako rôzne 
služby využívajú jednotlivé osoby a aké zdroje 
by sa mali vyčleniť na riešenie týchto rozdielov.

• Na identifikáciu príčin nerovnosti je potrebný 
aj kvalitatívny výskum – len na základe pocho-
penia týchto základných dôvodov môžeme 
zabezpečiť, aby projekty zmysluplne podporili 
väčšiu rovnosť. Napríklad verejné priestory 
a verejnú dopravu využívajú rôzni ľudia – staršie 
ženy a muži, mladšie ženy a muži, deti, rodičia 
a opatrovatelia, ľudia cestujúci do práce – rôz-
nymi spôsobmi v závislosti od dennej doby, 
úrovne ich príjmov, ich pracovných podmienok 
a podmienok starostlivosti o deti atď. Pri rodo-
vo citlivej analýze sa musí zoširoka posúdiť, čo 
nám súbor údajov vypovedá o každodennom 
živote ľudí.

• Dôležité je využívať informácie z viacerých zdro-
jov (napr. štúdie z nižšej ako celonárodnej úrovne 
a miestnej úrovne alebo konzultácie) a kombi-
novať rôzne zdroje údajov (napr. údaje zo šta-
tistických úradov, akademických prác a správ 
o politikách) s cieľom komplexne pochopiť, aká 

https://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
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je situácia na mieste.
• Ak nie sú k dispozícii údaje o rase alebo etnickom 

pôvode, veku, zdravotnom postihnutí alebo 
pohlaví, tieto údaje by sa mali brať ako chýba-
júce. Činnosti na zlepšenie dostupných údajov 
by mohli byť súčasťou programov a miestnych 
projektov. Úsilie zamerané na zlepšenie úda-
jov by mohlo byť zahrnuté do cieľov projektu 
a podávania správ.

• Mali by sa zhromaždiť rodovo špecifické údaje 
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom s cieľom lepšie pochopiť, ako sú pra-
covné a opatrovateľské povinnosti rozdelené 
medzi ženy a mužov. Údaje o zamestnanosti 
a využívaní času pomáhajú objasniť rodové 
vzorce platenej a neplatenej práce.

• Nevyhnutné je prispôsobiť každú analýzu 
miestnemu kontextu vrátane analýzy miest-
nych údajov. Toto sa dá dosiahnuť zapojením 
národných alebo miestnych odborníkov na 
rodové otázky, konzultáciami s organizáciami 
občianskej spoločnosti, najmä ženskými orga-
nizáciami, využitím vnútroštátneho výskumu 
a trianguláciou informácií.

Užitočné zdroje údajov:

• Index rodovej rovnosti (53), ktorý poskytuje údaje 
zo všetkých členských štátov EÚ týkajúcich sa 
ôsmich oblastí: práca, peniaze, znalosti, čas, 
moc, zdravie, násilie proti ženám a prelínajúce 
sa nerovnosti.

• Databáza rodových štatistík inštitútu EIGE (54) – 
komplexné znalostné centrum v oblasti rodovej 
štatistiky a informácií o rôznych aspektoch (ne)
rovnosti medzi ženami a mužmi.

• Rodové štatistiky Eurostatu (55), ktoré prezentujú 
štatistické údaje zrozumiteľným spôsobom, 
doplnené štatistickým glosárom a odkazmi na 
ďalšie informácie, najnovšie údaje a metaúdaje.

Krok 2. Identifikovať existujúce rodové 
rozdiely a ich základné príčiny

Keď budete mať k dispozícii údaje potrebné na 

(53) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2019). Gender Inequality Index (Index rodovej rovnosti). Vilnius: EIGE. K dispozícii na: https://eige.
europa.eu/gender-equality-index

(54) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (2019). Gender Statistics Database. (Databáza rodových štatistík) Vilnius: EIGE. K dispozícii na: 
K dispozícii na: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs

(55) Eurostat (2019). Gender Statistics. (Rodové štatistiky). Brusel: Eurostat. K dispozícii na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Gender_statistics

(56) Ďalšie usmernenie sa uvádza na: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gen-
der-sensitive-analysis

vytvorenie jasného obrazu cieľovej skupiny, bolo 
by dôležité identifikovať existujúce rodové roz-
diely a dôvody, prečo existujú. Na usmernenie pri 
tomto kroku použite kľúčové otázky. Tieto otázky 
sú osobitne zamerané na posilnenie zamerania 
na rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom. Môžu sa použiť na doplnenie všeobecnej 
analýzy s cieľom identifikovať nerovnosti medzi 
ženami a mužmi v prístupe k zdrojom (práca, pe-
niaze, moc, zdravie, pohoda, bezpečnosť, znalos-
ti-vzdelávanie, mobilita, čas atď.) a spôsob, akým 
uplatňujú základné práva (občianske, sociálne 
a politické) (56).

Všeobecné otázky

• Aké sú rozdiely medzi účasťou žien a mužov na 
trhu práce? V ktorých oblastiach zamestnania 
prevládajú ženy alebo muži?

• Aké sú rozdiely v úrovni zárobkov žien a mužov? 
Existujú významné rozdiely v počte žien a mužov 
pracujúcich na kratší pracovný čas? Má viac 
žien ako mužov viac než jedno zamestnanie 
na kratší pracovný čas?

• Čo nám údaje o využívaní času alebo služieb 
hovoria o tom, ako si ženy a muži zadeľujú 
svoj čas? Čo nám to hovorí o nedostatkoch 
v miestnych službách, čo sa týka dostupnosti 
a načasovania?

• Stará sa o deti a iných rodinných príslušníkov 
viac žien než mužov? Ktoré vekové skupiny žien 
a mužov poskytujú neplatenú starostlivosť? 
Napríklad starostlivosť o deti poskytuje viac 
mladších žien než mužov? Starajú sa starší muži 
o svoje manželky? Aké služby by mohli jednot-
livým osobám poskytnúť podporu v týchto 
úlohách a zlepšiť ich pohodu?

Špecifické otázky týkajúce sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu

• Aké sú rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti 
informačných a komunikačných technológií 
(IKT)?

• Aké sú rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
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výskumných a inovačných kapacít a využívaní 
moderných technológií?

• Aké sú rozdiely medzi ženami a mužmi v zruč-
nostiach a podnikaní?

• Ako by infraštruktúra a riešenia IKT mohli po-
môcť riešiť potreby starostlivosti, rozvíjať zruč-
nosti a rozširovať pracovné príležitosti?

• Je potrebné rozvíjať kapacitu pre rodové otázky 
úradov a orgánov zodpovedných za program 
v súvislosti s implementáciou fondov?

Špecifické otázky týkajúce sa Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+)

• Existujú rodové rozdiely medzi nezamestnanými 
mladými ľuďmi, ženami a mužmi hľadajúcimi 
zamestnanie a neaktívnymi ľuďmi?

• Sústreďuje sa pozornosť na ženy i na mužov, 
čo sa týka samostatnej zárobkovej činnosti 
a sociálneho hospodárstva?

• Je potrebná individuálnejšia pomoc a podpora 
na zosúladenie ponuky s potrebami trhu prá-
ce, prechody medzi zamestnaniami a mobilitu 
v prípade skupín žien a mužov?

• Vyplýva z dostupných údajov, že výzvy v súvislos-
ti s rovnováhou medzi pracovným a súkromným 
životom obmedzujú pracovné príležitosti žien?

Špecifické otázky týkajúce sa Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu (ENRF) 
a spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

• Aké sú rozdiely medzi ženami a mužmi zamestna-
nými v odvetví rybárstva? V ktorých pracovných 
oblastiach prevládajú ženy alebo muži?

• Aké sú rozdiely v úrovniach zárobkov medzi 
ženami a mužmi? Existujú významné rozdiely 
v počte žien a mužov pracujúcich na kratší 
pracovný čas?

• Existujú rodové rozdiely, pokiaľ ide o zručnosti 
a podnikanie?

• Je potrebné sa osobitne zamerať na dostatočné 
príjmy žien v poľnohospodárstve?

• Je potrebné zlepšiť postavenie poľnohospodárok 
v hodnotovom reťazci?

• Je potrebné pritiahnuť mladé ženy poľnohos-
podárky a mladých mužov poľnohospodárov 
a uľahčiť rozvoj ich podnikania vo vidieckych 
oblastiach?

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) – špecifické otázky

• Aké sú rozdiely medzi zamestnanosťou žien 
a mužov v regióne/na nižšej ako celoštátnej 
úrovni? V ktorých pracovných oblastiach pre-
vládajú ženy alebo muži?

• Aké sú rozdiely medzi poľnohospodárkami 
a poľnohospodármi v úrovni zárobkov?

Krok 3. Priamo konzultovať s cieľovými 
skupinami

Dôležité je zvážiť možnosť konzultovať priamo 
s cieľovými skupinami. Nevyhnutné je zabezpečiť 
predovšetkým konzultácie so ženskými organizá-
ciami a pri vypracúvaní operačných programov, 
vziať ich názory do úvahy pri príprave programov, 
vytváraní návrhov intervencií prostredníctvom 
programov a navrhovaní projektov. Užitočné otázky 
v rámci konzultácie:

• Aká je životná realita, očakávania a potreby 
skupiny?

• Líšia sa v prípade žien a mužov?
• Rieši plánovaná intervencia potreby mužov 

aj žien? Zohľadňuje ich rôzne záujmy, úlohy 
a pozície?

• Ako môžu intervencie lepšie prispieť k uspoko-
jeniu potrieb žien a mužov?

Krok 4. Vyvodiť závery

Vychádzajúc zo zhromaždených údajov, identifiko-
vaných rodových nerovností a základných príčin, 
ako aj z konzultácií so zainteresovanými stranami 
sa z analýzy môžu dať vyvodiť závery založené 
na dôkazoch na účely poskytovania informácií 
pre prípravu efektívnych programov a projektov. 
Dôležité je, aby rodové nerovnosti a potreby boli 
prepojené s rodovými politikami a cieľmi na ce-
loštátnej a nižšej úrovni. Kľúčové otázky:

• Aké dôsledky bude mať intervencia na cieľovú 
skupinu, trh práce alebo projekt?

• Ako môžu rodové rozdiely ovplyvniť šance na 
dosiahnutie cieľov fondov EÚ v rámci intervencie?

Pri vyvodzovaní záverov je tiež dôležité získať 
odborné poznatky z miestnej úrovne zapoje-
ním národných/miestnych expertov na rodové 
otázky, organizácií občianskej spoločnosti, najmä 
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organizácií žien, a využitím vnútroštátneho výsku-
mu na trianguláciu informácií.

Zamyslite sa nad tým, ako nerovnosti medzi ženami 
a mužmi v prístupe k zdrojom (práca, peniaze, moc, 
zdravie, pohoda, bezpečnosť, znalosti-vzdeláva-
nie, mobilita, čas atď.) a uplatňovanie základných 
práv nimi (občianske, sociálne a politické práva) 
ovplyvňuje intervenciu v dôsledku pohlavia alebo 
rodových úloh pripisovaných mužom a ženám. 
Kľúčové otázky, ktoré treba položiť:

• Zmení sa deľba neplatenej a platenej práce 
medzi ženami a mužmi v dôsledku navrhovanej 
intervencie? Ak áno, aký druh zmien vyvolá? 

Zmenší rodové rozdiely? Zvýši sa miera zapojenia 
mužov do neplatenej opatrovateľskej práce?

• Zmení sa zastúpenie žien v rozhodovacích or-
gánoch v dôsledku navrhovanej intervencie? 
Ak áno, k akým zmenám dôjde?

• Bude dochádzať k nerovnomernému rozdeleniu 
príjmov medzi ženami a mužmi? Ak áno, k akým 
zmenám dôjde?

• Zvýši sa zamestnanosť žien na plný pracovný 
čas? Ak áno, k akým zmenám dôjde?

• Zníži sa rodová segregácia na trhu práce? Ak 
áno, k akým zmenám dôjde?

• Znížia sa nerovnosti medzi ženami a mužmi 
v prístupe k zdrojom? Ak áno, akými spôsobmi?

Švédsko: začlenenie rodového hľadiska do vnútroštátneho programovania

Švédsky ESF používa na posúdenie potrieb 
v oblasti rodovej rovnosti kontrolný zoznam na 
vnútroštátnej politickej úrovni. Z tejto analýzy 
vyplýva, že ESF je veľmi účinný pri riešení rôz-
nych potrieb celej populácie, keďže kontrolný 
zoznam ukazuje, aká je situácia žien aj mužov 
a aké sú ich potreby. Toto, ako sa ukazuje, je 
základom pri príprave partnerských dohôd 
a operačného programu a zabezpečení, aby 
prispeli k lepšej pohode žien aj mužov. V každej 
oblasti zamerania (napr. doprava, podnikanie, 
nezamestnanosť mladých ľudí) sa situácia žien 
a mužov musí opísať pomocou údajov rozčlenených podľa pohlavia a rodovo citlivej štatistic-
kej analýzy. Keď sa na základe tejto analýzy určí diferencovaná zodpovednosť a potreby žien 
a mužov, vypracujú sa ukazovatele na sledovanie toho, ako sa ich situácia mení v priebehu 
programu. Napríklad rozdiely medzi ženami a mužmi boli identifikované v:

• čase cestovania;
• pracovnom čase;
• úrovniach podnikania a
• štruktúre nezamestnanosti, v oblasti zdravia alebo vzdelávania.

Švédsky ESF analyzuje príčiny a vplyvy týchto rozdielov. Ako kľúčoví partneri prispievajúci 
k analýze bývajú zapojené organizácie, ktoré pracujú v oblasti rodovej rovnosti a práv žien, 
spolu s odborníkmi na rodovú rovnosť a ľudské práva. Sociálno-ekonomická analýza a analýza 
SWOT sa vykonávajú so zreteľom na životnú realitu žien a mužov v celej ich rozmanitosti. Ciele 
rodovej rovnosti sa formulujú v partnerskej dohode a operačnom programe na základe analýzy.

Zo skúseností Švédska vyplýva tiež, že len merať počty žien a mužov je nedostačujúce. Rodové 
hľadisko sa musí spájať aj s inými sociálno-demografickými ukazovateľmi, ako napr. vek, miesto, 
úroveň vzdelania, sociálno-ekonomická situácia, rasa, etnický pôvod a iné charakteristiky 
s cieľom lepšie porozumieť prelínaniu medzi rôznymi nerovnosťami a zlepšiť život tých, ktorí 
to najviac potrebujú.
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Kontrolný zoznam švédskeho ESF na vnútroštátnej politickej úrovni:
• identifikuje existujúce rodové rozdiely a ich základné príčiny;
• opisuje rodové otázky v rôznych oblastiach intervencie, štruktúrach a procesoch, napr. 

rozpočtové otázky a rozhodovanie;
• začleňuje rodovú rovnosť do všetkých fáz analýzy a nie len do jedného samostatného úseku;
• zabezpečuje, aby sa v rámci predbežnej sociálno-ekonomickej analýzy posudzovali rozdiely 

medzi ženami a mužmi v každej sfére života;
• rieši hospodárske a sociálne podmienky žien a mužov (napr. rodové vplyvy hospodárskej 

krízy, ich vplyv na prístup k zdrojom, rozdelenie platenej a neplatenej práce atď.);
• skúma mieru plnenia cieľov v oblasti rovnosti na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a pre-

trvávajúce prekážky pre ich úplné splnenie;
• stanovuje konkrétne ciele na konkrétne riešenie nerovností identifikovaných v sociálno-eko-

nomickej analýze;
• zabezpečuje, aby všetky ciele mali dimenziu rovnosti, na základe otázok:

– Aké dimenzie rodovej rovnosti treba zohľadňovať? (pripomínanie cieľov môže byť neúčinné 
alebo kontraproduktívne, ak predpokladáme, že sú rodovo neutrálne) a

– Posilňujú sa tieto ciele nerovnosti? Napríklad, ak sa úsilie o zlepšenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom zameriava len na ženy, môžu sa tým posilniť stereotypy 
a upevniť rodové úlohy?

• sprístupní dostupné merateľné ukazovatele rodovej rovnosti na sledovanie vývoja smerom 
k dosiahnutiu cieľov;

• zahŕňa partnerov zodpovedných za podporu rodovej rovnosti a nediskriminácie spolu 
s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti rovnosti;

• zahŕňa subjekty monitorovacieho výboru, ktoré sú zodpovedné za podporu rovnosti a ne-
diskriminácie spolu s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti rovnosti;

• zabezpečuje, aby sa pre riadiacich a iných zamestnancov zaviedol plán rozvoja kompetencií 
pre rodovú rovnosť;

• vytvára podpornú štruktúru s cieľom prispieť k uplatňovaniu horizontálneho princípu rovnosti;
• obsahuje informácie o osobitnom úsilí na posilňovanie rodovej rovnosti a uplatňovania 

hľadiska rodovej rovnosti vo výročných a iných správach a hodnoteniach;
• vyžaduje si kompetencie v oblasti rodovej rovnosti v postupoch verejného obstarávania na 

hodnotenia ex ante, hodnotenia vzdelávania a hodnotenia ex post.

Kliknite sem pre ďalšie informácie o švédskom ESF

Ďalšie zdroje

Oboznámte sa s nástrojmi na analýzu rodovej 
rovnosti:

• metóda 4R
• SWOT

Ďalšie informácie sa uvádzajú na týchto odkazoch:

• Rodová analýza

• Pojmy a definície týkajúce sa uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti

• Rodové dôsledky pre zamestnanosť, politiky 
trhu práce a reformy

• Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a pod-
nikanie

• Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v poľ-
nohospodárstve a rozvoji vidieka

• Zosúladenie pracovného a súkromného života
• Súbor nástrojov inštitútu EIGE pre rodovú 

rovnosť

https://www.esf.se/sv/Sidhuvud/The-swedish-ESF-council/
http://www.includegender.org/toolbox/map-and-analyse/4r-method/
http://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/italy/work-life-balance-measures-help-reconcile-work-private-and-family-life
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
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Nástroj 3: Operacionalizácia rodovej rovnosti v cieľoch 
politiky (v partnerských dohodách) a špecifických cieľoch/
opatreniach (v operačných programoch)

Úvod k nástroju

Tento nástroj môžu členské štáty použiť pri vy-
pracúvaní partnerských dohôd (PA) a riadiace or-
gány na celoštátnej a nižšej úrovni pri vypracúvaní 
operačných programov (OP) na podporu rovnosti 
medzi ženami a mužmi v celej ich rozmanitosti 
v rámci EÚ. Tento nástroj vám umožní:

• identifikovať aspekty vašich vybraných cieľov 
politiky, ktoré ovplyvňujú rodovú rovnosť (na 
úrovni partnerskej dohody);

• stanoviť konkrétne aspekty vašich vybraných 
cieľov politiky na posilňovanie rodovej rovnosti 
(úroveň partnerskej dohody);

• odôvodniť vybrané aspekty;
• zosúladiť tieto aspekty s konkrétnymi cieľmi/

opatreniami vo vašich operačných programoch 
s cieľom posilňovať rodovú rovnosť na celoštát-
nej alebo nižšej úrovni (úroveň operačného 
programu) a

• overiť, či regulačné a politické záväzky EÚ týka-
júce sa rodovej rovnosti sú riadne začlenené do 
partnerských dohôd a operačných programov.

V článku 17 nariadenia o spoločných ustanoveniach 
(NSU) je stanovený obsah programov Európske-
ho sociálneho fondu (ESF+), Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu 
a Európskeho námorného a rybárskeho fondu 
(ENRF) a uvádza sa:

Pre každý program sa stanoví stratégia jeho 
príspevku k stanoveným cieľom politiky […] 

Program musí zahŕňať priority. Každá priorita 
zodpovedá jednému cieľu politiky alebo technic-
kej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky 
pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických 
cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať 
aj viac než jedna priorita.

Tieto ciele politiky sú:

• inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligent-
ná transformácia hospodárstva;

• ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
• prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna 

pripojiteľnosť informačných a komunikačných 
technológií (IKT);

• sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho 
piliera sociálnych práv a

• Európa bližšie k svojim občanom – udržateľný 
a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych 
a pobrežných oblastí prostredníctvom miest-
nych iniciatív.

V prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) priority spoločnej poľno-
hospodárskej politiky tvoria základ programovania. 
V článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
sú stanovené tieto ciele:

• zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podpo-
rovaním technického pokroku a zabezpečovaním 
racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby 
a optimálneho využívania výrobných faktorov, 
najmä pracovnej sily;

• zabezpečiť týmto spôsobom primeranú život-
nú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením 
individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich 
v poľnohospodárstve;

• stabilizovať trhy;
• zabezpečiť riadne zásobovanie a
• zabezpečiť dodávky k spotrebiteľom za prime-

rané ceny.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že nie všetky tieto 
ciele sú relevantné pre rodovú rovnosť. Rodová 
rovnosť je však neoddeliteľnou súčasťou každej 
sféry života a každého cieľa – neexistuje taká vec 
ako „rodovo neutrálny“ cieľ.

Okrem toho niektoré z cieľov udržateľného rozvoja 
(CUR) Agendy 2030 prijatej OSN sú v súlade s politi-
kami EÚ v oblasti súdržnosti, a preto sú relevantné 
aj pre fondy EÚ. Cieľ udržateľného rozvoja č. 5 sa 
usiluje o dosiahnutie rodovej rovnosti a posilne-
nie postavenia všetkých žien a dievčat a zahŕňa 
9 cieľov, z ktorých niektoré sú vysoko relevantné 
a priamo odzrkadľujú významné ciele v oblasti 
rodovej rovnosti v rámci fondov EÚ.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-375_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-375_en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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Viac informácií o CUR č. 5 – Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých 
žien a dievčat

Ako sa uvádza v kontexte CUR č. 5, svet dosiahol pokrok, čo sa týka rodovej rovnosti a posil-
nenia postavenia žien v rámci miléniových rozvojových cieľov, avšak ženy a dievčatá naďalej 
znášajú diskrimináciu a násilie v každej časti sveta. Mnohé ciele v kontexte CUR č. 5 sú veľmi 
všeobecné a nepresahujú rámec primárneho práva EÚ v oblasti rodovej rovnosti. Iné sú však 
vysoko relevantné a priamo odzrkadľujú významné ciele v oblasti rodovej rovnosti pre fondy 
EÚ (uvedené tučným písmom):

5.1 Celosvetovo skoncovať so všetkými formami diskriminácie všetkých žien a dievčat.
5.2 Eliminovať všetky formy násilia voči ženám a dievčatám vo verejnej i súkromnej sfére vrátane 
obchodu s ľuďmi a sexuálneho či iného vykorisťovania.
5.3 Odstrániť všetky škodlivé praktiky, ako sú detské, predčasné a nútené manželstvá alebo 
ženská obriezka.
5.4 Uznávať a oceňovať neplatenú starostlivosť a domáce práce pomocou zabezpečenia 
verejných služieb, infraštruktúry a politiky sociálnej ochrany a presadzovania spoločnej 
zodpovednosti v rámci domácnosti a rodiny podľa zvyklostí danej krajiny.
5.5 Zabezpečiť ženám rovnaké príležitosti a plnú a efektívnu účasť na rozhodovaní na všetkých 
úrovniach v politickom, ekonomickom a verejnom živote.
5.6 Zabezpečiť všeobecnú dostupnosť služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčného 
práva, ako to bolo dohodnuté v súlade s Akčným plánom Medzinárodnej konferencie o populácii 
a rozvoji a s Pekinskou akčnou platformou a záverečnými dokumentmi nadväzujúcich konferencií.
5.A Uskutočniť reformy, ktoré ženám zabezpečia rovnaké právo na ekonomické zdroje, rovnako 
ako na možnosť vlastniť a hospodáriť s pozemkami a na ďalšie formy vlastníctva, na prístup 
k finančným službám, dedičstvu a prírodným zdrojom v súlade s národnou legislatívou.
5.B Rozšíriť možnosti využívania moderných technológií, najmä informačných a komunikač-
ných, na posilnenie postavenia žien.
5.C. Prijať a posilniť vhodné politiky a vymáhateľné právne predpisy na presadzovanie rovnosti 
žien a mužov a posilňovania postavenie žien a dievčat vo všetkých sférach.

Zdroj: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

(57) Priority EPFRV sú stanovené v SPP a neboli ďalej zahrnuté. Otázky by však mohli platiť aj pre EPFRV.

Kroky na operacionalizáciu rodovej rovnosti 
v partnerských dohodách a operačných 
programoch

Tento oddiel obsahuje dva kontrolné zoznamy:

• jeden o príprave partnerských dohôd a
• jeden o príprave operačných programov.

Každý z týchto kontrolných zoznamov obsahuje 
kroky stanovené v NSU na vypracovanie týchto 
všeobecných nástrojov fondov Európskej únie, 
okrem EPFRV (57). Pre každý krok nájdete rámček 
s otázkami a praktickými príkladmi toho, ako 

identifikovať, stanoviť a odôvodniť aspekty súvi-
siace s rodovou rovnosťou.

Všeobecné usmernenia k operacionalizácii 
rodovej rovnosti pri príprave cieľov politiky, 
špecifických cieľov a opatrení

Ďalej uvedené kontrolné zoznamy zahŕňajú sedem 
hlavných krokov:

1. zabezpečiť, aby sa požadovaná kontextová 
analýza vykonávala rodovo citlivým spôso-
bom;

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/


Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické nástroje a príklady členských štátov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť38

2. začleniť ďalšie dostupné informácie o exis-
tujúcich rodových nerovnostiach, napr. z od-
porúčaní pre jednotlivé krajiny;

3. vychádzať z existujúcich noriem a požiadaviek 
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni na 
začlenenie rodovej rovnosti (pozri nástroj 1);

4. jasne prepojiť horizontálny princíp rodovej 
rovnosti s prioritami, cieľmi a opatreniami 
na základe zistení z krokov 1 – 3;

5. zabezpečiť, aby sa prostredníctvom pridele-
ných finančných prostriedkov podporovala 
rodová rovnosť na celoštátnej a/alebo nižšej 
ako celoštátnej úrovni, napríklad v takých ob-
lastiach ako rovnosť v zamestnaní, príjmoch, 

mobilite a rozdelení platenej a neplatenej 
práce;

6. vypracovať ukazovatele rozčlenené podľa 
pohlavia ako štandardné a špecifické rodové 
ukazovatele vždy, keď je to potrebné a

7. zabezpečiť, aby všetci príslušní zamestnanci 
mali potrebné schopnosti v oblasti rodovej 
rovnosti prostredníctvom rozvíjania schop-
ností a zavedenia podporných štruktúr pre 
rodovú rovnosť.

Týchto sedem krokov je doplnených konkrétnymi 
otázkami podľa formátu nariadenia o spoločných 
ustanoveniach (NSU).
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Kontrolný zoznam na zavedenie horizontálneho princípu rodovej rovnosti do praxe v partnerských dohodách

V NSU sa uvádza, že každá partnerská dohoda musí 
obsahovať tieto prvky:

Kontrolný zoznam s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti

1. Vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov 
a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade 
potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob čerpania 
z fondu InvestEU s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny. 

• Týka sa odôvodnenie vybraného(-ých) cieľa(-ov) politiky rodovej rovnosti/nerovnosti?
(a) Ak nie, bolo vykonané posúdenie nerovností v oblasti cieľa politiky? (Ďalšie informácie pozri v nástroji 2).
(b) Ak nie, prečo k tomu ešte nedošlo?
(c) Zvážiť poskytnutie podpory a znalostí potrebných na začlenenie rodovej rovnosti ako horizontálneho princípu jej riešením 

v odôvodnení a vybraných cieľoch politiky.

Pamätajte na to, že rodová rovnosť a nerovnosti sa musia zohľadňovať v súlade s nariadeniami EÚ (pozri nástroj 1).

• Zahŕňajú odporúčania pre jednotlivé krajiny informácie o rodových nerovnostiach?
(a) Ak áno, zabezpečte, aby sa tieto nerovnosti a odporúčania riešili vo vybraných cieľoch politiky. 

2. V prípade každého z vybraných cieľov politiky uvedených v bode 
1:
(a) prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných 

v prípade každého z fondov;
(b) vrátane v prípade potreby aj využívaním fondu InvestEU;
(c) koordinácia, vymedzenie a komplementarita medzi fondmi;
(d) v prípade potreby koordinácia medzi celoštátnymi a regio-

nálnymi programami;
(e) komplementarita medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrá-

tane programu LIFE a
(f) strategické integrované projekty a strategické projekty v ob-

lasti prírody. 

• Sú v zhrnutí zahrnuté odkazy na nerovnosti v členskom štáte a na nižšej ako celoštátnej úrovni a/alebo miestnej úrovni?
– Ak nie, nájdite relevantnú analýzu nerovností v oblasti cieľa politiky, ktorá môže podporiť odkazy na existujúce rodové rozdiely.

• Sú hlavné výsledky spojené s posilňovaním rodovej rovnosti žien a mužov v celej ich rozmanitosti (čo znamená zvážiť nielen ich 
pohlavie, ale aj charakteristiky, ako napr. vek, sociálno-ekonomickú situáciu, zdravotné postihnutie, rasu, etnický pôvod, nábožen-
stvo, vidiecke alebo mestské prostredie atď.) v členskom štáte?
– Ak nie, existuje odôvodnenie, prečo tomu tak nie je?
– Ak nie, nájdite súvislosti medzi hlavnými výsledkami a podporou rodovej rovnosti ako horizontálneho princípu. Toto sa dá do-

siahnuť zabezpečením, aby hlavné výsledky prispievali ku špecifickým cieľom v oblasti rodovej rovnosti, ako napr. podpora rov-
nosti v množstve a kvalite zamestnania, zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov atď.

• Ako možno zohľadniť prípadnú komplementaritu medzi fondmi s cieľom posilniť rodovú rovnosť? (Ďalšie informácie o koordinácii 
medzi fondmi pozri v nástroji 4).

• Posudzovali sa otázky rodovej rovnosti koordinovaným spôsobom medzi programami na celoštátnej a nižšej úrovni?
– Ak nie, zvážte možnosť zabezpečiť, aby sa v partnerskej dohode výslovne riešila komplementarita týkajúca sa podpory rodovej 

rovnosti medzi programami na celoštátnej a nižšej úrovni, ako aj medzi fondmi a inými nástrojmi EÚ.
3. Predbežná finančná alokácia z každého z fondov podľa cieľa 

politiky na vnútroštátnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá 
pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu. 

• Ovplyvní predbežná finančná alokácia rodovú rovnosť a život žien a mužov na celoštátnej a/alebo nižšej ako celoštátnej úrovni?
– Ak áno, ako alokácie ovplyvnia ženy a mužov? Napríklad pozitívne alebo negatívne? Budú ženy a muži ovplyvnení rôznymi spô-

sobmi? Budú tieto rozdiely odôvodnené? (Napríklad na kompenzáciu štrukturálnych znevýhodnení, ktorým čelia určité skupiny, 
sa môžu uplatniť spravodlivé opatrenia a prideliť takýmto skupinám o niečo viac zdrojov). Aký vplyv bude mať takéto rozlišovanie 
na rodovú rovnosť (kladný/záporný)?

– Ak nie, určite cieľovú skupinu rozčlenenú podľa pohlavia. Pamätajte na to, že rodová rovnosť a nerovnosti sa musia zohľadňovať 
v nariadeniach EÚ. 

4. V prípade potreby rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie 
regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy 
alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov pod-
ľa článku 105. 

5. Sumy, ktorými sa má prispieť do fondu InvestEU, podľa fondu 
a kategórie regiónov.

6. Zoznam plánovaných programov v rámci fondov s príslušnými 
predbežnými finančnými alokáciami podľa fondu a zodpoveda-
júci vnútroštátny príspevok podľa kategórie regiónov,

• Súvisí zoznam plánovaných programov jasne s cieľmi politiky?

• Uistite sa, či môžete jasne rozpoznať horizontálny princíp rodovej rovnosti špecifikovaním relevantných cieľov a zámerov týkajúcich 
sa podpory rodovej rovnosti. (Ďalšie informácie o horizontálnom princípe pozri v nástroji 1.
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V NSU sa uvádza, že každá partnerská dohoda musí 
obsahovať tieto prvky:

Kontrolný zoznam s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti

7. Zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil 
svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov.

• Existujú akcie, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti založené na právnych povinnostiach a záväzkoch v oblasti rodovej rovnosti?
– Ak nie, použite nástroj 1 na identifikáciu opatrení, ktoré by mali byť zahrnuté.

• Existuje alebo bude existovať stratégia rozvoja kapacít pre riadiacich pracovníkov a pre ďalších zamestnancov? Zahŕňa alebo bude 
zahŕňať aj kapacity súvisiace s rodovou rovnosťou?
– Ak nie, zabezpečte, aby sa činnosti budovania kapacít v oblasti rodovej rovnosti zameriavali na všetkých príslušných zamestnan-

cov, aby všetci mali schopnosti potrebné na účinné vykonávanie povinností EÚ v oblasti rodovej rovnosti.

• Sú uvedené a zahrnuté subjekty, ktoré pracujú v oblasti rodovej rovnosti v členskom štáte – subjekty štátu/verejného sektora 
a organizácie občianskej spoločnosti?
– Ak nie, uveďte príslušné subjekty a zabezpečte, aby boli pravidelne zahrnuté.

• Existuje alebo bude existovať podporná štruktúra na splnenie požiadaviek horizontálnych princípov vrátane horizontálneho prin-
cípu rodovej rovnosti?
– Ak nie, zvážte vytvorenie takejto podpornej štruktúry. V praxi chýbajú informácie o tom, čo sa má splniť a akým spôsobom sa 

majú splniť požiadavky v oblasti rodovej rovnosti. Napríklad rozšírené je tvrdenie, že „rodová rovnosť nie je relevantná“ pre urči-
tú oblasť politiky, a to aj napriek relevantnosti rodovej rovnosti v prípade všetkých oblastí. Podporná štruktúra môže poskytnúť 
usmernenia potrebné na dosiahnutie súladu s požiadavkami v praxi.

Kontrolný zoznam na zavedenie horizontálneho princípu rodovej rovnosti do praxe v operačných programoch.

V nariadení o spoločných ustanoveniach sa uvádza, že obsah 
každého operačného programu musí obsahovať tieto prvky 
(upozorňujeme, že kroky 5, 6 a 7 boli vylúčené, keďže sa týkajú príloh 
a/alebo iných článkov v NSÚ): 

Kontrolný zoznam s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti

1. Pre každý program sa stanoví stratégia jeho príspevku k stano-
veným cieľom politiky a informovania o jeho výsledkoch.

• Vychádza stratégia z rodovo citlivej kontextovej analýzy?
– Ak nie, nájdite relevantnú analýzu na konkrétnu argumentáciu.

• Zahŕňa stratégia také slová ako rovnosť, spravodlivosť, rod, ženy, muži, dievčatá, chlapci, pohlavie, vek, rasa, etnická príslušnosť a/
alebo rozmanitosť?
– Ak nie, pravdepodobne nespĺňa povinnosť začleniť horizontálny princíp rodovej rovnosti. Stratégiu bude preto potrebné revido-

vať.

• Zahŕňa komunikačná stratégia odkazy na to, akým spôsobom sa bude pristupovať k ženám a mužom – v celej ich rozmanitosti – ako 
k cieľom komunikácie? Môžu úlohy, ktoré ženy a/alebo muži zohrávajú v členskom štáte, ovplyvniť spôsob informovania o výsledkoch? 
Je jasné, ako budú do informovania o výsledkoch zahrnuté možné rozdiely vo výsledkoch medzi ženami a mužmi?
– Ak nie, zvážte špecifikovanie týchto bodov, aby boli v súlade s požiadavkami horizontálneho princípu.

2. Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jedné-
mu cieľu politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajú-
ca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických 
cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna 
priorita. V prípade programov podporovaných z ENRF môže 
každá priorita zodpovedať jednému alebo viacerým cieľom poli-
tiky. 

• Viete jasne určiť horizontálny princíp rodovej rovnosti v prioritách?
– Ak nie, zvážte revíziu priorít tak, aby sa tento princíp jasne uviedol do praxe. Toto možno dosiahnuť tak, že sa uvedú konkrétne 

odkazy na povinnosti a záväzky v oblasti rodovej rovnosti (pozri nástroj 1).

• Súvisia vybrané priority so zlepšením situácie žien a mužov v ich rozmanitosti (t. j. so zreteľom nielen na ich pohlavie, ale aj vek, 
rasu, etnickú príslušnosť, sociálno-ekonomickú situáciu, náboženstvo, vidiecke – mestské prostredie atď.) v členskom štáte?
– Ak nie, zvážte výslovné uvedenie tohto súvisu.

• Súvisia priority s cieľmi v oblasti rodovej rovnosti stanovenými v právnych a politických záväzkoch?
– Ak nie, zvážte výslovné uvedenie tohto súvisu.
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V nariadení o spoločných ustanoveniach sa uvádza, že obsah 
každého operačného programu musí obsahovať tieto prvky 
(upozorňujeme, že kroky 5, 6 a 7 boli vylúčené, keďže sa týkajú príloh 
a/alebo iných článkov v NSÚ): 

Kontrolný zoznam s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti

3. Pre každý program sa stanoví:
(a) zhrnutie hlavných výziev, pričom sa zohľadnia:

– hospodárske, sociálne a územné rozdiely s výnimkou progra-
mov podporovaných z ENRF,

– zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita s ďal-
šími formami podpory;

– výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jed-
notlivé krajiny a ďalších relevantných odporúčaniach Únie 
určených danému členskému štátu,

– výzvy v oblasti administratívnej kapacity a riadenia,
– poznatky získané z predošlých skúseností,
– makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti, 

ak sa na nich členské štáty a regióny podieľajú, v prípade 
programov podporovaných z fondov AMIF (58), ISF (59) 
a BMVI (60), pokrok pri vykonávaní príslušného acquis Únie 
a akčných plánov;

• Existujú výzvy súvisiace s rodovými nerovnosťami v akejkoľvek forme? Môžu to byť nerovnosti medzi ženami a mužmi, rozdiely 
medzi ženami a mužmi rôzneho veku, rôznych rás alebo skôr etnických skupín, rôznych sexuálnych orientácií a iných charakteristík. 
Sú tieto výzvy uvedené v zhrnutí?
– Ak nie, zvážte revidovanie zhrnutia, aby bolo v súlade s povinnosťou uviesť do praxe horizontálny princíp rodovej rovnosti.

• Analyzovali sa hospodárske, sociálne a územné rozdiely so zreteľom na rôzne úlohy a povinnosti žien a mužov v členskom štáte? 
(Ďalšie informácie o sociálno-ekonomickej analýze z tohto hľadiska pozri v nástroji 2).
– Ak nie, buď zvážte vykonanie takejto rodovej analýzy, alebo zahrňte zistenia z dostupných analýz (napr. výskum a iné analýzy 

politiky).

• Analyzovali sa zlyhania trhu a investičné potreby na mikroúrovni so zreteľom na to, ako môžu ovplyvniť situáciu žien a mužov? Po-
sudzovali sa pri takejto analýze potreby žien a mužov v celej ich rozmanitosti na riešenie týchto zlyhaní trhu a investícií?
– Ak nie, buď zvážte vykonanie takejto rodovej analýzy, alebo zahrňte zistenia z dostupných analýz (napr. výskum a iné analýzy 

politiky).

• Existujú odporúčania EÚ a/alebo poznatky nadobudnuté z minulých skúseností v súvislosti s rodovými nerovnosťami v akejkoľvek 
forme? Môžu to byť nerovnosti medzi ženami a mužmi a medzi ženami a mužmi s rôznymi charakteristikami (vek, sociálno-ekono-
mické prostredie, rasa, etnický pôvod, sexuálna orientácia, miesto atď.). Sú tieto rozdiely zahrnuté?
– Ak nie, zvážte ich zahrnutie. V prípade potreby čerpajte informácie z odborných poznatkov z inštitúcií pre rodovú rovnosť, mi-

movládnych organizácií (MVO) alebo od odborníkov v oblasti rodovej rovnosti.
(b) odôvodnenie výberu cieľov politiky, zodpovedajúcich priorít, 

špecifických cieľov a foriem podpory,
• Je odôvodnenie vybraných cieľov politiky, zodpovedajúcich priorít, špecifických cieľov a foriem podpory založené na riešení rodových 

nerovností v akejkoľvek forme a/alebo posilňovaní rodovej rovnosti?

• Existujú na odôvodnenie výberu odkazy na národné politiky, stratégie a/alebo právne predpisy v oblasti rodovej rovnosti?
– Ak nie, zabezpečte, aby sa návrh revidoval tak, aby obsahoval tieto odkazy. V prípade potreby čerpajte informácie z odborných 

poznatkov z inštitúcií pre rodovú rovnosť, mimovládnych organizácií (MVO) alebo od odborníkov v oblasti rodovej rovnosti.
(c) špecifické ciele pre každú prioritu s výnimkou technickej 

pomoci;
• Zohľadnia sa v opatreniach možné rozdiely v situácii medzi ženami a mužmi a prispejú tieto opatrenia k väčšej rovnosti medzi že-

nami a mužmi v celej ich rozmanitosti, a prispejú ako také k všeobecnému cieľu EÚ, ktorým je rodová rovnosť, a aj k vnútroštátnym 
cieľom jednotlivých krajín v oblasti rodovej rovnosti?
– Ak nie, revidujte opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s horizontálnym princípom rodovej rovnosti.

(58) Fond pre azyl a migráciu
(59) Fond pre vnútornú bezpečnosť
(60) Nástroj pre riadenie hraníc a víza
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V nariadení o spoločných ustanoveniach sa uvádza, že obsah 
každého operačného programu musí obsahovať tieto prvky 
(upozorňujeme, že kroky 5, 6 a 7 boli vylúčené, keďže sa týkajú príloh 
a/alebo iných článkov v NSÚ): 

Kontrolný zoznam s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti

(d) pre každý špecifický cieľ:
– súvisiace typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií 

strategického významu a ich očakávaného príspevku k spl-
neniu týchto špecifických cieľov a v prípade potreby aj 
k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre 
morské oblasti,

– ukazovatele výstupov a ukazovatele výsledkov so zodpo-
vedajúcimi čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami,

– hlavné cieľové skupiny,
– osobitné cieľové územia vrátane plánovaného využívania 

integrovaných územných investícií, miestneho rozvoja ve-
deného komunitou alebo ďalších územných nástrojov,

– medziregionálne a nadnárodné činnosti, ktorých prijíma-
telia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom 
štáte,

– plánované použitie finančných nástrojov,
– typy intervencií a orientačné rozdelenie programových 

zdrojov podľa typu intervencie alebo oblasti podpory;

• Sú ukazovatele rozčlenené podľa pohlavia? Sú rozčlenené so zreteľom na iné sociálno-demografické faktory ako vek, miesto, rasa 
alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vzdelanie atď.?
– Ak nie, rozčleňte všetky ukazovatele podľa pohlavia, kde je to zmysluplné a možné. Zahrňte ďalšie rozčlenenie podľa potreby.

• Je hlavná cieľová skupina identifikovaná ako ženy a/alebo muži? Posudzujú sa iné sociálno-demografické faktory v prípade cieľovej 
skupiny?
– Ak nie, špecifikujte cieľové skupiny aspoň ako ženy a muži aj, ak je to možné a zmysluplné, pomocou ďalšieho rozčlenenia.

• Sústreďuje sa zameranie na určité územia vzhľadom na ich možnú zraniteľnosť, pokiaľ ide o vylúčenie a/alebo marginalizáciu z ro-
dového hľadiska?
– Ak nie, zabezpečte, aby sa toto zahrnulo na základe príslušnej analýzy a/alebo odborných poznatkov z inštitúcií pre rodovú rov-

nosť, mimovládnych organizácií alebo od odborníkov na rodovú rovnosť.

• Sú nástroje miestneho rozvoja vedeného komunitou navrhnuté rodovo citlivým spôsobom?
– Ak nie, zvážte revíziu návrhu na začlenenie rodovej rovnosti do nástrojov miestneho rozvoja, napríklad budovaním nástrojov 

založených na potrebách žien a mužov alebo zabezpečením rodovej rovnosti v rámci účasti a implementácie.

• Umožní plánované využívanie finančných nástrojov jasné sledovanie ukazovateľov týkajúcich sa rodovej rovnosti?
– Ak nie, zvážte vypracovanie monitorovacieho nástroja na posilnenie následných opatrení v oblasti rodovej rovnosti.

• Sú navrhované finančné nástroje zamerané na potreby cieľových skupín vrátane na základe rozčlenenia podľa pohlavia?
– Ak nie, zvážte revidovanie týchto finančných nástrojov, aby boli v súlade s povinnosťami horizontálneho princípu rodovej rovnos-

ti.

• Môžete jasne preukázať prepojenie medzi orientačným rozdelením plánovaných zdrojov a cieľovými skupinami žien a mužov?
– Ak nie, rozdeľte cieľové skupiny na ženy a mužov (a v prípade potreby použite iné rozčlenenie). Prepojte to s rozdelením zdrojov 

na program.
(e) plánované použitie technickej pomoci v súlade s článkami 30 

až 32 a relevantné typy intervencií;
• Je (rodová) rovnosť uvedená v plánovanom využití technickej pomoci? Toto je veľmi dôležité, pretože technická pomoc môže prispieť 

k budovaniu súboru veľmi praktických poznatkov o rodovej rovnosti v rámci fondov.
– Ak nie, zvážte využitie zdrojov technickej pomoci na vytvorenie súboru poznatkov o rodovej rovnosti ako horizontálnej zásady. 

Toto sa dá dosiahnuť napríklad mobilizáciou zdrojov technickej pomoci na osobitné štúdie, odbornými znalosťami súvisiacimi 
s rodovou rovnosťou, pilotnými prácami týkajúcimi sa posudzovania rodovej rovnosti a príslušných nástrojov alebo využitím fi-
nančných prostriedkov na vytvorenie štruktúr na podporu rodovej rovnosti.
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V nariadení o spoločných ustanoveniach sa uvádza, že obsah 
každého operačného programu musí obsahovať tieto prvky 
(upozorňujeme, že kroky 5, 6 a 7 boli vylúčené, keďže sa týkajú príloh 
a/alebo iných článkov v NSÚ): 

Kontrolný zoznam s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti

(f) finančný plán obsahujúci:
– tabuľku, v ktorej sa uvádzajú celkové finančné alokácie 

pre každý z fondov a pre každú kategóriu regiónu na celé 
programové obdobie a podľa jednotlivých rokov vrátane 
súm prevedených podľa článku 21,

– tabuľku, v ktorej sa uvádzajú celkové finančné alokácie 
pre každú prioritu podľa fondu a podľa kategórie regiónu 
a národný príspevok a informácie o tom, či pozostáva 
z verejného a súkromného príspevku;

– v prípade programov podporovaných z ENRF tabuľku, 
v ktorej sa pre každý typ oblasti podpory uvádza výška 
celkových finančných alokácií podpory pridelenej z fondu 
a národného príspevku;

– v prípade programov podporovaných z AMIF, ISF a BMVI 
tabuľku, v ktorej sa pre každý špecifický cieľ uvádza výška 
celkových finančných alokácií podľa typu opatrenia, národ-
ný príspevok a informácie o tom, či pozostáva z verejného 
a súkromného príspevku;

• Zohľadňuje finančný plán výsledky analýzy rodového vplyvu?
– Ak nie, zvážte revíziu finančného plánu s cieľom zahrnúť tieto zistenia.

• Zohľadnili sa vo finančnom pláne:
– Identifikované cieľové skupiny žien a mužov v celej ich rozmanitosti?
– Jeho vplyv na život žien a mužov?
– Využitie času zo strany žien a mužov, pokiaľ ide o neplatenú pracovnú činnosť a dobrovoľnícku prácu?
– Súkromná hospodárska oblasť, pokiaľ ide o poplatky a/alebo náklady?
– Iné verejné rozpočty, napríklad doprava?

Ak nie, zvážte revíziu finančného plánu s cieľom zahrnúť tieto prvky.

(g) opatrenia prijaté s cieľom zapojiť príslušných partnerov uve-
dených v článku 6 do prípravy programu a úloha týchto 
partnerov pri implementácii, monitorovaní a hodnotení progra-
mu;

• Podľa článku 6 „partnerstvo tvoria aspoň títo partneri: príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, partnerov z ob-
lasti životného prostredia a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným 
postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.“ Jasne sú uvedení a opísaní partneri a orgány, ktoré sú zodpovedné za rodovú 
rovnosť?
– Ak nie, zmapujte príslušných partnerov, ktorí pracujú na rodovej rovnosti, a zvážte ich začlenenie a ich úplnú participáciu.
– Zvážte mobilizáciu zdrojov na zabezpečenie budovania kapacít pre týchto partnerov, pokiaľ ide o finančné prostriedky a súvisia-

ce procesy. Toto je dôležité, pretože môžu poskytovať veľmi dobré odborné znalosti o rodovej rovnosti, ale môžu mať dostatok 
odborných znalostí o fondoch EÚ.

(h) pre každú základnú podmienku stanovenú v súlade s člán-
kom 11, prílohou III a prílohou IV posúdenie toho, či je táto 
základná podmienka k dňu predloženia programu splnená;

• Vykonalo sa posúdenie toho, ako boli splnené podmienky týkajúce sa rodovej rovnosti?
– Ak nie, vykonajte takéto posúdenie a začleňte ho.

(i) navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zvidi-
teľneniu prostredníctvom vymedzenia jeho cieľov, cieľových 
skupín, komunikačných kanálov, dosahu v sociálnych médiách, 
plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre moni-
torovanie a hodnotenie a

• Zahŕňa prístup ku komunikácii a zviditeľneniu stratégiu na podporu rodovej rovnosti a zabezpečenie rodovo citlivej komunikácie? 
Je z komunikácie zrejmé, že rodová rovnosť je horizontálnym princípom? Je z komunikácie zrejmé, že žiadatelia o projekty a požia-
davky na monitorovanie programu musia poskytnúť dôkazy o cieľoch a výstupoch v oblasti rodovej rovnosti?
– Ak nie, revidujte prístup s cieľom objasniť prepojenia medzi rodovou rovnosťou ako horizontálnym princípom a stratégiou ko-

munikácie.

Ďalšie informácie o rodovej rovnosti a komunikácii sa uvádzajú v príslušnom súbore nástrojov inštitútu EIGE alebo v zhrnutí o komu-
nikácii týkajúcej sa rodovej rovnosti švédskeho sekretariátu pre výskum rodovej rovnosti.

(j) riadiaci orgán, orgán auditu a orgán, ktorý od Komisie dostá-
va platby.

• Sú zamestnanci riadiaceho orgánu a akéhokoľvek iného orgánu zapojeného do riadenia fondov EÚ oboznámení s horizontálnym 
princípom rodovej rovnosti? Aké informácie a usmernenia sa poskytujú interne a partnerom?
– Ak nie, zvážte činnosti na budovanie kapacít a podporných štruktúr v súvislosti s rodovou rovnosťou mobilizáciou zdrojov tech-

nickej pomoci.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-7-communicating-gender-mainstreaming
https://www.includegender.org/wp-content/uploads/2014/02/Gender-equal-communication-pdf.pdf
https://www.includegender.org/wp-content/uploads/2014/02/Gender-equal-communication-pdf.pdf
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Príklady začlenenia rodovej rovnosti ako horizontálneho princípu do cieľov politiky 
a špecifických cieľov

Hypotetická prípadová štúdia: riešenie zistených nedostatkov v oblasti rodovej 
rovnosti v operačnom programe

V južnej Európe bola v rámci kontextovej analýzy fiktívnej krajiny identifikovaná možnosť 
posilnenia prítomnosti žien v malých a stredných podnikoch (MSP). Pri vypracovávaní part-
nerskej dohody si riadiace orgány štátu zvolili cieľ politiky 1: „inteligentnejšia Európa vďaka 
presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva“ ako jednu zo svojich 
priorít. Vybrali špecifický cieľ: „posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP” s výstupom 
„MSP podporované pri vytváraní pracovných miest a rastu pre mužov a ženy“. V rámci tohto 
výstupu riadiace orgány vypracovali ďalšie informácie týkajúce sa kontextových analýz a cieľa, 
ktorým bolo posilniť úlohu žien v sektore malých a stredných podnikov tak podnikateliek, ako 
aj zamestnankýň. Z tohto dôvodu sa pri vykonávaní operačného programu osobitná pozornosť 
venovala podpore podielu žien v MSP, najmä v začínajúcich podnikoch. Na základe toho bol na 
tento účel vyčlenený osobitný rozpočet.

Keďže ženy v krajine boli nedostatočne zastúpené v začínajúcich podnikoch a ako vlastníčky 
MSP, zistilo sa, že programy zamerané na MSP a sociálne podniky sú neuspokojivé – nedosta-
točne riešili príslušné záležitosti s cieľom zmysluplne posilniť angažovanosť žien v MSP. Po-
trebné boli služby, ktoré sú konkrétne zamerané na ženy, napr. prístup k úverom, vzdelávanie 
a koučing v oblasti riadenia podnikov, ako aj opatrovateľské služby a inovačné služby v oblasti 
informačných technológií (IT) na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom 
žien aj mužov, ako sú intervencie v oblasti IT podporované informačnými technológiami na 
poskytovanie starostlivosti o staršie osoby a iné formy sociálnej starostlivosti. Rozvoju malých 
a stredných podnikov by mohli pomôcť opatrenia ESF a EFRR na riešenie zložitosti kombinova-
nia platenej práce s neplatenými opatrovateľskými povinnosťami, pričom by sa posilnila účasť 
žien vo vzdelávacích programoch a prístup k platenej práci. Napríklad v určitých odvetviach 
a povolaniach, kde sú aktívne prevažne ženy, bolo ponúknuté vzdelávanie, ako aj intervencie 
na súčasné riešenie nedostatočného zastúpenia mužov v opatrovateľskej práci – platenej i ne-
platenej. Zároveň boli vypracované osobitné podporné aktivity na pomoc podnikateľkám pri 
príprave podnikateľských plánov, získavaní prístupu k úverom a zakladaní vlastných podnikov. 
Tieto iniciatívy sa zavádzali v odvetviach, v ktorých tradične prevládajú ženy, ako aj v odvetviach, 
v ktorých zvyčajne prevládajú muži.

Uskutočnilo sa pravidelné monitorovanie rozdelené podľa pohlavia s cieľom posúdiť poskytovanú 
podporu, potreby príjemcov, pokrok v prípade začínajúcich podnikov, prístup k úverom, veľkosť 
podnikov a ukazovatele týkajúce sa úspechu a prežitia podľa pohlavia. Takéto monitorovanie 
prispelo k náprave rodových predsudkov počas vykonávania programu. Zistilo sa napríklad, že 
priemerný (zaručený) úver poskytnutý mužom bol vyšší ako úver, ktorý je dostupný pre ženy, 
pričom miera zlyhania podnikania po jednom roku bola vyššia v prípade podnikov vlastnenými 
mužmi, než v prípade začínajúcich podnikov, ktoré vlastnili ženy. Kvalitnejší výberový proces, 
ktorý lepšie zohľadňuje rodovú rovnosť, prispel k podpore cieľov programu, ktorým je zvýšenie 
podielu podnikov, ktoré vlastnia ženy. Okrem toho vďaka väčšej dostupnosti opatrovateľských 
služieb sa zvýšila miera zamestnanosti žien po absolvovaní špeciálneho vzdelávania, pretože 
sa zvýšila časová dostupnosť žien, vďaka čomu sa stali atraktívnejšími zamestnancami, keďže 
mohli nastúpiť do zamestnania na plný pracovný čas.
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Nemecko: Dolné Sasko berie do úvahy životnú realitu žien a mužov

Nemecká spolková krajina Dolné Sasko (Nie-
dersachsen) vytvorila spoločnú monitorovaciu 
platformu na monitorovanie pokroku v oblas-
ti horizontálnych princípov vrátane rodovej 
rovnosti vo všetkých fondoch EÚ. Celkovým 
cieľom tejto iniciatívy je koordinovať a riadiť 
činnosti programov fondov EÚ tak, aby sa znížili 
existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi. 
Podporuje sa pravidelná intenzívna výmena 
medzi fondmi, ako napr. EPFRV a viacfondový 
operačný program EFRR/ESF, a centrálnym 
koordinačným orgánom. Opatrenia a riadenie 

výziev a žiadostí s cieľom posilniť rodovú rovnosť sa aktívne podporujú.

V rámci tejto iniciatívy v Dolnom Sasku riadiace orgány operačného programu EFRR/ESF 
a EPFRV, ako aj členovia príslušných riadiacich skupín vykonávali pilotný projekt. V rámci pilot-
ného projektu sa koordinovali výmeny informácií týkajúce sa pokroku v oblasti horizontálnych 
princípov, najmä rodovej rovnosti. Zahrnuté boli opatrenia zamerané na to, aby komunikácia 
bola rodovo citlivá a zároveň zabezpečilo, aby sa údaje týkajúce sa životnej reality žien a mužov 
zhromažďovali a oznamovali monitorovaciemu výboru. Činnosti v rámci centrálnej koordinácie 
medzi EPFRV a operačným programom ESF/EFRR financovanými z viacerých fondov zahŕňali 
prebiehajúce diskusie o zisteniach z hodnotení týkajúcich sa rovnakých príležitostí pre ženy 
a mužov. Jedným z dôležitých výstupov týchto koordinačných činností bolo zameranie pozornosti 
na vplyvy, ktoré vynaložené finančné prostriedky môžu mať na posilňovanie rodovej rovnosti, 
napr. potreba vyhnúť sa schváleniu finančných prostriedkov, ktoré by potenciálne mohli prispieť 
k negatívnym štrukturálnym znevýhodneniam v prípade žien alebo ich udržiavať. Koordinačné 
činnosti prispeli aj k programovaniu fondov na obdobie po roku 2020.

V rámci operačného programu EFRR/ESF financovaného z viacerých zdrojov uplatňovanie hľa-
diska rodovej rovnosti je plne zakotvené vo všetkých fázach programu – od programovania po 
riadenie, vykonávanie a monitorovanie. Spolu so zásadami rovnosti príležitostí sa uverejňujú 
príručky na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. Týmto sa ďalej posilňuje rodová 
rovnosť pri vykonávaní projektov. Finančné prostriedky sú pridelené so zameraním konkrétne 
na ženy a mužov, pričom približne 50 % všetkých finančných prostriedkov je pridelených so 
zameraním na ženy. Po celú dobu sa používajú rodovo citlivé ukazovatele a údaje sa zhromaž-
ďujú a monitorujú. Výsledkom je existencia celého radu opatrení na posilnenie rodovej rovnosti 
v rámci jednotlivých prioritných osí operačného programu s konkrétnymi koncentráciami v sú-
vislosti s príslušnými prioritnými osami (najmä prioritnými osami 6 a 8). Tým sa tiež zabezpečí, 
aby v hodnotení programu boli zakotvené horizontálne princípy.
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Nástroj 4: Koordinácia a komplementarita medzi fondmi EÚ 
na posilnenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom

(61) Smernica (EÚ) 2019/1158 Európskeho parlamentu a Rady z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov 
a opatrovníkov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ) K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=u-
riserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG

(62) Európska komisia (2017). Oznámenie Komisie EurÓpskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov: iniciatíva na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. COM/2017/0252 
final. Brusel: Európska komisia. K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN

(63) Milotay, N. (2019). Briefing EU Legislation in Progress: A new directive on work-life balance. Brusel: Výskumná služba Európskeho parla-
mentu (EPRS). K dispozícii na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf

(64) Európska komisia (2017). Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov: iniciatíva na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. COM/2017/0252 
final. Brusel: Európska komisia K dispozícii na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN

Úvod k nástroju

Tento nástroj umožňuje členským štátom zvážiť, 
ako možno jednotlivé fondy komplementárnym 
spôsobom použiť na posilnenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom. Zameraný je na 
podporu opatrení na podporu rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom v rámci Európ-
skeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR)/Kohézneho 
fondu (ako iniciatívy financované z viacerých zdro-
jov spájajúce potenciál oboch fondov). Podpora 
opatrení na zabezpečenie rovnováhy medzi pra-
covným a súkromným životom v rámci fondov 
je v súlade s novou smernicou (61) a oznámením 
Komisie o „iniciatíve na podporu rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom pracujúcich rodi-
čov a opatrovníkov“ (62), v ktorej Európska komisia 
výslovne podporuje financovanie z európskych 
fondov a Európskeho fondu pre strategické in-
vestície (EFSI) s cieľom podporiť rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom (63). Tento nástroj 
môžu používať riadiace orgány na vnútroštátnej 
a nižšej ako vnútroštátnej úrovni zapojené do 
programovania fondov EÚ a investícií.. Je osobitne 
relevantný pri vypracúvaní partnerských dohôd 
a operačných programov stanovením kombino-
vaného využívania fondov na úrovni partnerskej 
dohody a špecifikovaním tejto kombinácie na 
úrovni operačného programu.

Tento nástroj je založený na článku 8 písm. b) ii) 
nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) 
zameranom na „koordináciu, vymedzenie a kom-
plementaritu medzi fondmi“ s cieľom kombinovať 
využívanie EFRR (a Kohézneho fondu) s ESF+. 

V článku 20 NSU sa uvádza, že tieto tri fondy „môžu 
spoločne poskytovať podporu pre programy v rám-
ci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. 
Založený je aj na odôvodnení 5 NSU, v ktorom sa 
uvádza: „Členské štáty a Komisia by sa mali zame-
rať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľa-
diska“ do fondov EÚ. V pakte pre rodovú rovnosť 
na obdobie rokov 2011 – 2020 sa opisuje, ako 
možno rodové rozdiely riešiť prostredníctvom 
EŠIF vrátane prostredníctvom podpory lepšej rov-
nováhy medzi pracovným a súkromným životom 
žien a mužov. Využívanie fondov EÚ na posilnenie 
rodovej rovnosti presadzuje Európsky parlament, 
Európsky pilier sociálnych práv, uznesenie Európ-
skeho parlamentu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi 
ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 a rámec 
pre strategický záväzok k rodovej rovnosti na ob-
dobie rokov 2016 – 2019. Posledné dve vyzývajú 
konkrétne Európsku komisiu, aby podporovala 
využívanie fondov EÚ členskými štátmi na rodovo 
citlivé investície.

Tento nástroj je zameraný aj na novú smernicu 
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným živo-
tom a oznámenie Komisie o „iniciatíve na podporu 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom 
pracujúcich rodičov a opatrovníkov“ s jej výzvou 
na legislatívne a nelegislatívne opatrenia na riešenie 
nedostatočného zastúpenia žien na trhu práce a ich 
nadmerného zastúpenia v neplatenej opatrovateľ-
skej práci. Na tento účel Komisia „spolu s členskými 
štátmi zabezpečí, aby Európsky sociálny fond a ďalšie 
štrukturálne a investičné fondy primerane podpo-
rovali opatrenia na zabezpečenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom“ (64).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226.html?redirect
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226.html?redirect
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226.html?redirect
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
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Kroky na posilnenie koordinácie 
a komplementarity medzi fondmi

Tento nástroj zahŕňa štyri hlavné kroky:

• Krok 1: Zosúladenie s cieľmi strategického zá-
väzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 
(a zosúladenie novej smernice o rovnováhe 
medzi pracovným a súkromným životom s vnút-
roštátnymi politikami a/alebo plánmi v oblasti 
rodovej rovnosti).

• Krok 2: Určenie možných intervencií v ESF+ 
a EFRR, ktoré môžu posilniť rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom.

• Krok 3: Príprava intervencií na posilnenie rovno-
váhy medzi pracovným a súkromným životom.

• Krok 4: Sledovanie pomocou ukazovateľov v rám-
ci systémov monitorovania a hodnotenia. Tieto 

ukazovatele by mali byť kvalitatívne, kvantitatívne 
a finančné (keďže finančné ukazovatele majú 
kľúčový význam pre sledovanie financovania 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom).

Tieto kroky predstavujú východiskový bod pre 
formulovanie partnerských dohôd a operačných 
programov, v ktorých sú zohľadnené:

• všeobecné ciele politiky EÚ týkajúce sa rovna-
kých práv žien a mužov a príležitostí zamestnať 
sa na trhu práce;

• činnosti spojené s krížovým financovaním a
• spoľahlivé monitorovacie a hodnotiace rámce 

na podávanie správ o pokroku v oblasti rovno-
váhy medzi pracovným a súkromným životom 
z rodového hľadiska.



Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické nástroje a príklady členských štátov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť48

Obrázok 3. Kroky na posilnenie koordinácie a komplementarity medzi fondmi

Krok 1: Zosúladenie so strategickým záväzkom EÚ k rodovej 
rovnosti

Krok 1b): Ďalšie zosúladenie s vnútroštátnymi politikami a/alebo 
plánmi v oblasti rodovej rovnosti

Krok 2: Určenie možných intervencií v ESF+ a EFRR 
na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom (príklady sú uvedené ďalej v tabuľke 2)

Krok 3: Príprava intervencií na posilnenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom (príklady sú uvedené  
v tabuľke 2)

Krok 4: Sledovanie pomocou ukazovateľov v rámci systémov 
monitorovania a hodnotenia
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Krok 1: Zosúladenie s cieľmi strategického 
záväzku pre rodovú rovnosť

Prvým krokom je zabezpečiť súlad s cieľmi EÚ 
v oblasti rodovej rovnosti. Patria k nim ciele stra-
tegického záväzku k rodovej rovnosti na obdobie 
rokov 2016 – 2019, ktoré sú zase v súlade s Európ-
skym pilierom sociálnych práv:

• zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi pracovným 
a súkromným životom rodičov a osôb s opat-
rovateľskými povinnosťami,

• zaistiť rozsiahly politický rámec na podporu 
účasti rodičov na trhu práce, ako aj vyváženej-
šieho využívania dovolenky a pružných foriem 
organizácie práce vrátane zváženia možného 
referenčného porovnávania,

• cielene využívať finančné nástroje EÚ na podpo-
ru členských štátov a zvýšenie informovanosti,

• monitorovať a podporovať členské štáty pri 
plnení barcelonských cieľov týkajúcich sa sta-
rostlivosti o deti s cieľom dosiahnuť, aby tieto 
ciele boli ambicióznejšie a zvážiť komplexnejší 
prístup, napr. zahrnúť starostlivosť o iné závislé 
osoby, dostupnosť a kvalitné snahy zamerané 
na zvýšenie účasti žien na trhu práce a

• monitorovať vnútroštátne reformné opatrenia 
v rámci európskeho semestra v súlade s usmer-
neniami pre zamestnanosť.

Po zaistení súladu s týmito cieľmi zaistite zosú-
ladenie s vnútroštátnymi cieľmi v oblasti rodovej 
rovnosti. Tieto ciele sa zvyčajne nachádzajú v ná-
rodnej politike rodovej rovnosti krajiny.

Kroky 2 a 3: Určenie a vypracovanie možných 
intervencií na zabezpečenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom

Ďalej v tabuľke sú kategorizované navrhované in-
tervencie podľa cieľov v navrhovaných nariadeniach 
o fondoch. Doplnený je aj súbor navrhovaných 
opatrení, ktoré nie sú výslovne uvedené v legis-
latívnych aktoch. Tieto opatrenia by podporovali 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom 
prostredníctvom zvyšovania kvality a dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti, podpory aktívneho star-
nutia; posilnenia integrovanej zdravotnej starost-
livosti, posilnenia integrácie spoločných služieb 
a posilnenia integrácie zamestnateľnosti, podpory 
migrantov a rozšírenia pracovnej sily v oblasti 
starostlivosti zlepšením kvality zamestnanosti 
súvisiacej so starostlivosťou. Tieto opatrenia sú 
ponúkané ako forma usmernenia prostredníctvom 
príkladov pre EFRR a ESF+, pomôžu vám zamyslieť 
sa nad možnými intervenciami a zložkami návrhu 
projektu.

Viac o cieli politiky 4

Cieľ politiky 4 NSU („sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych 
práv“) napríklad obsahuje rozsiahly zoznam možných opatrení. Vzhľadom na rodové dimenzie 
týchto potenciálnych oblastí umožňuje podrobné a kreatívne využívanie fondov EÚ na riešenie 
zložitých a vzájomne súvisiacich výziev, pokiaľ ide o rodovú nerovnosť, a vypracovanie kom-
plexnejších riešení.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592
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Tabuľka 2. Nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu podporiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Krok 2:
Určiť možné intervencie z nariadenia o období po roku 2020

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v EFRR (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v ESF+ (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Cieľ politiky 1: Inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva (hlav-
ný cieľ politiky pre EFRR, dodatočný cieľ politiky pre ESF+)

• Podnikateľská infraštruktúra pre MSP (vrátane priemyselných 
parkov a lokalít)

• Rozvoj podnikania a internacionalizácia MSP

• Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú 
transformáciu a podnikanie

• Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane ria-
denia, marketingových a projektových služieb)

• Vznik a podpora podnikov typu spin-off, spin-out a startup

• Podpora inovačných klastrov a obchodných sietí, najmä v prospech 
MSP

• Inovačné procesy v MSP (procesné, organizačné, marketingové 
inovácie, inovácie týkajúce sa spoločnej tvorby, vychádzajúce 
z potrieb používateľov, riadené dopytom)

• Výskumno-inovačné procesy, prenos technológií a spolupráca 
medzi podnikmi so zameraním na obehové hospodárstvo

Vybudovať zariadenia starostlivosti o deti a medzigeneračnej sta-
rostlivosti ako súčasť podnikov, priemyselných parkov a inkubačných 
centier.

Rozvíjať MSP ponúkajúce služby starostlivosti o deti a sociálne 
služby.

Uľahčiť inovácie medzi zoskupeniami MSP v oblasti spoločných 
služieb a zariadení starostlivosti.

Podporovať inovačné zoskupenia a podnikateľské siete, ktoré sú 
v prvom rade prínosné pre MSP na základe špecifických posúdení 
potrieb MSP vo vlastníctve žien a mužov a potrieb zamestnankýň 
a zamestnancov.

Rozvíjať vzdelávacie iniciatívy v MSP s cieľom podporiť zmeny v tra-
dičných rodových úlohách žien (ako opatrovateliek) a mužov (ako 
živiteľov).

Cieľ politiky 2: Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformá-
cie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, 
adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika (hlav-
ný cieľ politiky pre EFRR, dodatočný cieľ politiky pre ESF+)

• Nakladanie s odpadom z domácností vrátane prevencie, minima-
lizácie, triedenia a recyklácie

• Infraštruktúra čistej mestskej dopravy

Prehodnoťte umiestnenie recyklačných stredísk vo vzťahu k potre-
bám žien a mužov (pretože ženy v priemere trávia viac času pri 
nakladaní s odpadom v domácnosti, zabezpečenie zariadení na 
nakladanie má vplyv na využívanie času zo strany žien. Posúdenie 
tejto problematiky pri príprave iniciatív v oblasti nakladania s od-
padom z domácností môže viesť k uvoľneniu časového potenciálu 
žien, umožniť im zapojenie do iných činností a zlepšiť ich rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom.

Plánovať infraštruktúru čistej mestskej dopravy založenej na posú-
dení potrieb mobility žien a mužov. 
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Krok 2:
Určiť možné intervencie z nariadenia o období po roku 2020

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v EFRR (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v ESF+ (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Cieľ politiky 3: Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobi-
lity a regionálnej prepojenosti IKT (cieľ politiky platný pre EFRR)

• Cyklistická infraštruktúra

• Digitalizácia mestskej dopravy

• Multimodálna doprava (Trans-European Transport Network — 
TEN-T)

• Multimodálna doprava (vidiecka/mimomestská)

• Digitalizácia dopravy prostredníctvom iných druhov dopravy 

Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní a zabezpečení dopravy preukáza-
teľne uplatňovala rodová analýza pri využívaní času a zohľadnenie 
cestovných a prepravných činností súvisiacich s viacnásobnou 
starostlivosťou.

Cieľ politiky 4: Sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európ-
skeho piliera sociálnych práv (hlavný cieľ politiky pre ESF+, do-
datočný cieľ politiky pre ERDF)
• Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
• Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
• Infraštruktúra odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania 

dospelých
• Infraštruktúra v oblasti bývania pre migrantov, utečencov a osôb 

pod medzinárodnou ochranou alebo žiadateľov o ňu
• Infraštruktúra v oblasti bývania (okrem migrantov, utečencov 

a osôb pod medzinárodnou ochranou alebo žiadateľov o ňu)
• Zdravotnícka infraštruktúra
• Zdravotnícke zariadenia
• Zdravotnícke mobilné aktíva
• Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu
• Špecifická podpora zamestnanosti mladých ľudí a ich sociál-

no-ekonomickej integrácie
• Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a podnikov typu star-

tup
• Podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov
• Opatrenia na modernizáciu a posilnenie inštitúcií a služieb trhu 

práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby zručností pri súčasnom 
zabezpečení včasnej a cielenej pomoci

• Podpora zosúladenia ponuky a dopytu na trhu práce a prechodov 
na trh práce

• Podpora mobility pracovnej sily

Investovať do výstavby zariadení starostlivosti o deti a zariadení 
sociálnej starostlivosti, a to aj v strediskách terciárneho vzdelávania 
a odbornej prípravy, spolu s rozšírením pracovnej sily v oblasti 
starostlivosti.

Zabezpečiť medzigeneračné bývanie, sociálnu starostlivosť a po-
skytovanie sociálnych služieb – vrátane nízkouhlíkovej občianskej 
vybavenosti – s cieľom zlepšiť sociálne začlenenie, súdržnosť a udr-
žateľnosť komunity.

Prepojiť inovácie v oblasti zdravotníckych technológií s rozširovaním 
MSP, analýzou času používania, rozšírenými zariadeniami starost-
livosti a opatreniami v oblasti digitálnej integrácie (kombinované 
EFRR a ESF+).

Podporiť rozšírenie infraštruktúry v oblasti starostlivosti a pracov-
nej sily v oblasti starostlivosti prostredníctvom programov zamest-
nateľnosti mladých ľudí a programov zamestnanosti pre starších 
pracovníkov spolu so zameraním na mobilitu pracovnej sily (kom-
binované EFRR a ESF+).

Rozšíriť oprávnenosť podpory vzdelávania a starostlivosti tak, aby 
zahŕňala infraštruktúru zariadení starostlivosti (kombinované EFRR 
a ESF+).

Zahrnúť poskytovanie starostlivosti o deti do rozšírenia oprávnenej 
infraštruktúry na všetkých úrovniach povinného verejného vzdelá-
vania s cieľom zvýšiť dostupnosť kvalitnej, cenovo dostupnej a prí-
stupnej starostlivosti o deti (rozšírenie starostlivosti o deti integro-
vané do vzdelávacích zariadení maximalizuje investície do infraš-
truktúry a zároveň znižuje emisie súvisiace s cestovaním a časový 
tlak).

Inovovať v súvislosti s poskytovaním bývania pre rodiny rôznych 
veľkostí a zloženia domácností vrátane zlepšených podmienok pre 
starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.

Zahŕňať poskytovanie služieb starostlivosti v rámci podpory soci-
álnych podnikov.

Podporovať rozvoj postupov na zabezpečenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom medzi zamestnávateľmi všetkých 
veľkostí v súlade s opatreniami na zabezpečenie „zdravého a lepšie 
prispôsobeného pracovného prostredia“ vrátane inovatívnych 
flexibilných pracovných postupov a iniciatív využívania času zame-
raných na znižovanie stresu.



Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické nástroje a príklady členských štátov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť52

Krok 2:
Určiť možné intervencie z nariadenia o období po roku 2020

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v EFRR (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v ESF+ (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

• Opatrenia na podporu účasti žien na trhu práce a znižovanie 
rodovej segregácie na trhu práce

• Opatrenia podporujúce rovnováhu medzi pracovným a súkrom-
ným životom vrátane prístupu k starostlivosti o dieťa a starostli-
vosti o závislé osoby

• Opatrenia týkajúce sa zdravého a lepšie prispôsobeného pracov-
ného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká vrátane podpo-
ry pohybovej aktivity

• Opatrenia na podporu aktívneho a zdravého starnutia
• Podpora vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (okrem 

infraštruktúry)
• Podpora primárneho a sekundárneho vzdelávania (okrem infraš-

truktúry)
• Podpora terciárneho vzdelávania (okrem infraštruktúry)
• Podpora vzdelávania dospelých (okrem infraštruktúry)
• Opatrenia na podporu rovnosti príležitostí a aktívnu účasť v spo-

ločnosti
• Opatrenia na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zamestnaniu 

pre marginalizované skupiny, napríklad pre Rómov, a podpora 
ich sociálneho začlenenia

• Podpora občianskej spoločnosti, ktorá pracuje s marginalizova-
nými komunitami, napríklad s Rómami

• Osobitné činnosti na zvyšovanie účasti štátnych príslušníkov 
tretích krajín na zamestnanosti

• Opatrenia na podporu sociálnej integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín

• Opatrenia na zlepšovanie poskytovania služieb rodinnej a komu-
nitnej starostlivosti

• Opatrenia na zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti (okrem infraštruktúry)

• Opatrenia na zlepšovanie prístupu k dlhodobej starostlivosti 
(okrem infraštruktúry)

• Opatrenia na modernizáciu systémov sociálnej ochrany vrátane 
podpory prístupu k sociálnej ochrane

Integrovať rozširovanie zariadení starostlivosti a infraštruktúry 
do opatrení na podporu prístupu na trh práce, aktívneho a zdravé-
ho života a na riešenie sociálneho a hospodárskeho vylúčenia 
(kombinované EFRR a ESF+).

Inovovať s cieľom zlepšiť integráciu rómskych komunít a ich prístup 
k službám starostlivosti a vzdelávania (kombinované EFRR a ESF+).

Budovať odborné znalosti v oblasti rodovej rovnosti a bývania, ako 
aj plánovania týkajúceho sa rodovej rovnosti a infraštruktúry a uplat-
ňovať ich na projekty.

Podporovať inovačné komunitné formy družstevnej bytovej výstav-
by, ktoré zahŕňajú medzigeneračné formy bývania a komunitné 
formy poskytovania starostlivosti.

Preukázať prepojenia v rámci „Programu pre nové zručnosti a nové 
pracovné miesta“ so zameraním na „modernizáciu trhu práce 
a podporu práce prostredníctvom nových foriem flexibility a bez-
pečnosti“ (65).

Presadzovať inovácie v oblasti zamestnanosti a zručností súvisiacich 
s rozširovaním pracovnej sily v oblasti starostlivosti s cieľom zvýšiť 
účasť štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a domácich pracovných 
síl na trhu práce.

Podporovať inovácie v oblasti navrhovania, budovania a poskyto-
vania komunitných služieb starostlivosti vrátane medzigeneračnej 
starostlivosti, digitálnej zdravotnej starostlivosti, rozširovania pra-
covnej sily v oblasti starostlivosti a mestskej a dopravnej infraštruk-
túry.

Podporovať inovácie a integráciu lepších služieb starostlivosti o deti 
a služieb starostlivosti v rámci opatrení na riešenie chudoby a vy-
lúčenia.

(65) Eurostat (2018). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy. (Inteligentnejší, ekologickejší, inkluzívnejší? Ukazovatele na podporu stratégie Európa 2020.) Vydanie 2018. 
Brusel: Eurostat. K dispozícii na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
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Krok 2:
Určiť možné intervencie z nariadenia o období po roku 2020

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v EFRR (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Krok 3:
Vypracovať opatrenia zohľadňujúce rodové hľadisko 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom v ESF+ (poznámka: ďalej uvedené intervencie sú len 
príkladmi)

Cieľ politiky 5: Európa bližšie k svojim občanom – udržateľný 
a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných 
oblastí a miestne iniciatívy (cieľ politiky platný pre ESF+ aj EFRR)

• Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu 
a služieb cestovného ruchu

• Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych 
služieb

• Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu

• Fyzická regenerácia a bezpečnosť verejných priestorov

Presadzovať inovácie v zariadeniach starostlivosti v komunitách 
pôvodného obyvateľstva a zabezpečiť prístup k službám starostli-
vosti a vzdelávacím službám v ich jazykoch s náležitým zreteľom na 
ich kultúrne dedičstvo a oblasti, kde žijú (kombinované EFRR a ESF+).

Presadzovať inovácie v oblasti obnovy a bezpečnosti verejných 
priestorov a budov, pričom sa zohľadnia znalosti o rodovom pláno-
vaní.

Podporovať inovácie v oblasti poskytovania starostlivosti pracov-
níkom pracujúcim vo verejných službách cestovného ruchu.

Iné pravidlá súvisiace s cieľmi politiky 1 – 5 (uplatniteľné na 
EFRR aj ESF+)

• Zlepšenie kapacity orgánov zodpovedných za programy a sub-
jektov spojených s implementáciou fondov

• Posilňovanie spolupráce s partnermi v rámci členského štátu aj 
mimo neho

• Krížové financovanie v rámci EFRR vrátane podpory opatrení 
podobných tým, ktoré sú financované z ESF+ a ktoré sú potrebné 
na vykonávanie operácií priamo súvisiacich s EFRR.

Zlepšiť opatrenia týkajúce sa viacerých programov zamerané na roz-
šírenie infraštruktúry starostlivosti o deti a sociálnej starostlivosti 
a rozšírenia príslušnej pracovnej sily.

Zlepšiť kvalitu, dostupnosť a uplatňovanie príslušných údajov na účin-
nú rodovú analýzu a analýzu rovností s cieľom informovať o progra-
mových prioritách a financovaných opatreniach na posilnenie 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Zlepšiť informovanosť a porozumenie medzi orgánmi zodpovedný-
mi za programy a inými subjektmi zapojenými do vykonávania 
programu v súvislosti so vzájomne prepojenými rodovými dimen-
ziami využívania času, zariadení starostlivosti, dopravy a využívania 
infraštruktúry.

Zlepšiť opatrenia týkajúce sa viacerých programov zamerané na roz-
šírenie infraštruktúry starostlivosti o deti a sociálnej starostlivosti 
a rozšírenia príslušnej pracovnej sily.

Zlepšiť kvalitu, dostupnosť a uplatňovanie príslušných údajov na účin-
nú rodovú analýzu a analýzu rovností s cieľom informovať o progra-
mových prioritách a financovaných opatreniach na posilnenie 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Zlepšiť informovanosť a porozumenie medzi orgánmi zodpovedný-
mi za programy a inými subjektmi zapojenými do vykonávania 
programu v súvislosti so vzájomne prepojenými rodovými dimen-
ziami využívania času, zariadení starostlivosti, dopravy a využívania 
infraštruktúry.

Technická pomoc (uplatňuje sa na EFRR a ESF+)

• Informácie a komunikácia

• Príprava, implementácia, monitorovanie a kontrola

• Hodnotenie, štúdie a zhromažďovanie údajov

• Posilnenie kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a prí-
slušných partnerov

Posilniť monitorovanie a podávanie správ súvisiacich s hodnotením 
s cieľom zahrnúť konkrétne opatrenia na podporu rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom a opatrení na posilnenie rodovej 
rovnosti.

Zlepšiť ex-ante analýzu, program a obsah projektov, monitorovanie 
a hodnotenie.

Posilniť monitorovanie a podávanie správ súvisiacich s hodnotením 
s cieľom zahrnúť konkrétne opatrenia na podporu rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom a opatrení na posilnenie rodovej 
rovnosti.

Zlepšiť ex-ante analýzu, program a obsah projektov, monitorovanie 
a hodnotenie.
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Krok 4: Sledovanie pomocou ukazovateľov 
v rámci systémov monitorovania a hodnotenia

Pri výbere a formulovaní navrhovaných činností 
na podporu rovnováhy medzi pracovným a súk-
romným životom prostredníctvom využívania ESF+ 
a EFRR sa zástupcom riadiacich orgánov v člen-
ských štátoch odporúča pracovať prostredníctvom 

(66) Upravené podľa publikácie Fitzgerald, R. a Michie, R. (2000). „Experiences, good practice and lessons for evaluating gender equ-
ality outcomes in Structural Fund programmes“; paper presented at the EvaluationEvaluation for Equality Conference, Edinburgh, 
17. – 19. September 2000.

(67) Ukazovatele majú byť vyjadrené ako počty a/alebo percentá. Vhodnejšie sú percentuálne údaje, pretože absolútne počty nie sú opti-
málne ukazovatele.

kroku 3. Mali by pritom zohľadniť želané výstupy, ako 
aj súvisiace ukazovatele pokroku a zmien, aby mohli 
nadviazať na dosiahnuté výstupy. V nasledovnom 
príklade sa ilustruje, ako pri využívaní postupu fáz 
alebo krokov môžu zainteresované strany zohľadniť 
základný cieľ, opatrenia na dosiahnutie pokroku 
smerom k tomuto cieľu a ukazovatele (66) na účely 
informovania opatrení, monitorovania a hodnotení.

Cieľ rodovej rovnosti: zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami

(Upozorňujeme, že tieto ukazovatele (67) slúžia iba ako príklad.)

1. Ukazovatele výstupov
• Lepšia dostupnosť verejne financovaných, flexibilných a vysokokvalitných zariadení sta-

rostlivosti o deti
• Lepšia dostupnosť flexibilnej, cenovo dostupnej a vysokokvalitnej starostlivosti o staršie oso-

by vrátane digitálnych technológií, spoločnej starostlivosti a medzigeneračnej starostlivosti
• Lepšia dostupnosť verejne financovaných, flexibilných a vysokokvalitných zariadení pre 

ľudí s postihnutím vrátane detí
• Viac rozpočtových prostriedkov pridelených na výdavky na rozvoj pracovnej sily v oblasti 

starostlivosti v rámci sociálnej starostlivosti, starostlivosti o staršie osoby a starostlivosti 
o deti

• Lepší prístup k zariadeniam a službám starostlivosti na podporu účasti na trhu práce
• Zlepšenie postupov zamestnávateľov/podnikov na podporu pružného pracovného času 

a alternatívnych pracovných podmienok
• Väčšia nezávislosť zamestnancov pri tvorbe svojich vlastných pracovných podmienok
• Vyšší podiel mužov v opatrovateľských povolaniach a lepšie podmienky pre ženy aj mužov 

v rámci odvetvia starostlivosti

2. Ukazovatele výsledkov
• Vyšší podiel času, ktorý muži strávia činnosťami súvisiacimi so starostlivosťou
• Vyššia zamestnanosť žien a mužov vo formálnej opatrovateľskej práci
• Lepšie podmienky pre ženy a mužov pracujúcich v odvetví starostlivosti
• Lepší prístup žien vrátane migrantiek k platenej práci a zvýšenie počtu platených pracov-

ných hodín
• Lepšie využitie alternatívnych pracovných podmienok

3. Ukazovatele vplyvu
• Lepšia deľba starostlivosti
• Vyváženejšie zadelenie času medzi ženami a mužmi
• Lepšie ekonomické, fyzické a psychické podmienky a zdravie žien a mužov vrátane migran-

tiek a migrantov
• Vyššie daňové príjmy z pribúdajúcej pracovnej sily a (rodovo nesegregované) odvetvie 

starostlivosti
• Lepšie ekonomické výstupy prostredníctvom rastúcej zamestnanosti
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Česko: zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom žien 
a mužov

Česko pracuje na lepšej rovnováhe medzi pra-
covným a súkromným životom a zlepšovaní 
postavenia žien na trhu práce prostredníc-
tvom rôznych opatrení, pri ktorých sa využí-
vajú finančné prostriedky z ESF a EFRR spolu 
s vnútroštátnymi finančnými prostriedkami. 
Ženy v krajine čelia v súčasnosti viacerým 
znevýhodneniam na trhu práce:

• prístup žien k zamestnaniu je obmedzenejší 
ako prístup mužov;

• kariérny postup žien nie je v súlade s ka-
riérnym postupom mužov;

• ženy majú v porovnaní s mužmi väčšie požiadavky v súvislosti s ich časom z hľadiska zosú-
ladenia platenej práce a povinností v oblasti starostlivosti a

• v odmeňovaní žien a mužov existujú značné rozdiely, ktoré znevýhodňujú ženy.

Nedostatok verejných služieb starostlivosti o deti a nedostatok cenovo dostupných alternatív 
odrádza ženy od účasti na trhu práce. Z údajov OECD vyplýva, že spomedzi všetkých členských 
štátov EÚ má Česko najnižšiu mieru zamestnanosti matiek s deťmi vo veku do 12 rokov a nízke 
úrovne zamestnanosti žien s deťmi do troch rokov (68). Cieľom radu opatrení je riešiť tieto prob-
lémy kombinovaním verejných finančných prostriedkov a zdrojov z EŠIF. V rámci operačného 
programu Praha sa napríklad pripravuje sieť cenovo dostupných, miestne dostupných služieb 
starostlivosti o deti. Ich cieľom je poskytnúť ženám viac príležitostí na zosúladenie pracovného 
a súkromného života preklenutím súčasných nedostatkov v oblasti služieb. Nový súbor zahŕňa 
vzdelávacie programy pre učiteľov v predškolských zariadeniach a pre nových alebo existujú-
cich podnikateľov v oblasti predškolského vzdelávania. Otcovská dovolenka bola zavedená ako 
legislatívne opatrenie, ktoré mužom poskytuje možnosť zúčastniť sa na starostlivosti o deti (69), 
táto možnosť je prístupná pre otcov alebo pre akúkoľvek osobu, ktorá prevzala dieťa do veku 
7 rokov do starostlivosti, ktorá nahrádza rodičovskú starostlivosť.

Kombináciou zdrojov z dvoch fondov sa v rámci programu ESF v Česku pracuje aj na opatreniach 
na zavedenie pružných foriem organizácie práce ako prostriedku na uľahčenie zosúladenia pla-
tených pracovných povinností a opatrovateľských povinností. Zároveň sa financovanie z EFRR 
orientuje na investície do infraštruktúry starostlivosti o deti s cieľom vybudovať a prevádzkovať 
sieť cenovo a miestne dostupných služieb starostlivosti o deti v celej krajine.

Ďalšie kroky na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zahŕňajú vzde-
lávanie, zvyšovanie informovanosti a konzultácie so zamestnávateľmi, priamu finančnú pod-
poru na zavedenie pružných foriem organizácie práce prostredníctvom mzdových príspevkov 
a vyhýbanie sa používaniu rodových stereotypov a podporu porozumenia rodovej diskriminácii 
prostredníctvom vzdelávania a zvyšovania informovanosti. Rovnako dôležité sú iniciatívy na 
podporu zapojenia mužov do starostlivosti o deti a starostlivosti o iné závislé osoby, ktoré sú 
podporované prostredníctvom zvyšovania informovanosti, tematickej podpory, odbornej prí-
pravy mužov v opatrovateľskej práci a podpory zosúladenia pracovného a súkromného života 
zamestnancov vrátane poradenstva pre mužov týkajúceho sa rodičovskej dovolenky.

(68) Partnerská dohoda na programové obdobie 2014 – 2020.
(69) Zmenu zákona č. 187/2006 Z. z. o zdravotnom poistení platnú od 1. januára 2009 schválil Senát Česka v roku 2017.
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Fiktívna prípadová štúdia 1: zosúladenie platenej práce a starostlivosti o deti

Krok 1: Pochopenie dynamiky

Ines je 36-ročná žena s trojročným synom. Je osamelá matka a pracuje na 
plný pracovný úväzok na odbornej pozícii v MSP. Jej syn navštevuje miestne 
jasle, ktoré sú financované z verejných zdrojov, päť dní v týždni od 8 do 16 hod. 
Ines každý rok zarobí približne 35 000 EUR. Na starostlivosť o dieťa platí me-
sačne 1 230 EUR.
Neformálne možnosti starostlivosti o deti sú obmedzené, keďže žije po ná-
vrate do svojej domovskej krajiny vo veľkom meste. Jej sociálne siete sú ob-
medzené, najmä preto, že jej rodina žije v jej rodnom meste, ktoré je vzdiale-
né asi 180 kilometrov. Tri dni v týždni, keď pracuje až do 18 hod., aby kompen-
zovala svoj odchod o 15.30 hod. v iné dni, musí zabezpečiť ďalšiu starostlivosť 
o dieťa nad rámec verejného financovania. Neformálnej opatrovateľke platí 
mesačne 600 EUR v hotovosti. Z jej mesačného príjmu vo výške 2 916 EUR 
vypláca 1 830 EUR na starostlivosť o dieťa, čo je 63 % jej zárobkov pred zda-
nením, tesne pod priemerom OECD*, ktorý predstavuje 67 % príjmov domác-
ností vynaložených na starostlivosť o deti. Keďže priemer OECD je založený 
na dvoch deťoch, v prípade osamelých rodičov s jedným dieťaťom sú náklady 
vyššie. Pokiaľ ide o rozdiel v zárobkoch v dôsledku rozdielu v odmeňovaní žien 
a mužov, osamelé matky môžu zo svojich príjmov platiť viac na starostlivosť 
o deti. Ženy predstavujú 92 % osamelých rodičov.

Krok 2: Určiť opatrenia a reakcie zohľadňujúce rodové hľadisko

Z radu možných intervencií v rámci ESF+ a/alebo EFRR na zabezpečenie rov-
nováhy medzi pracovným a súkromným životom, aké opatrenia financované 
z ESF+ a EFRR by prispeli k zlepšeniu rovnováhu medzi pracovným a súkrom-
ným životom Ines?
Aké údaje potrebujete na vypracovanie programov a projektov, ktoré sa za-
oberajú finančným a časovým tlakom na pracujúcich rodičov, ako je Ines? Aké 
údaje máte o deťoch v predškolskom veku? Aké údaje máte o zamestnaných 
rodičoch a osamelých rodičoch? Aké verejné finančné prostriedky sa posky-
tujú na starostlivosť o deti? Aké opatrenia v oblasti dopravy a inej infraštruk-
túry by zmiernili tieto tlaky?

Krok 3: Prijať opatrenia

Príklad možných intervencií:
• Zvážiť poskytovanie starostlivosti o deti v rámci podnikateľskej infraštruk-

túry pre MSP (cieľ politiky 1)
• Zvážiť, aké dopravné spojenia vrátane cyklistiky a multimodálnej dopravy 

existujú pre osoby, ktoré musia do práce prechádzať cez mesto (cieľ politiky 
EFRR 3)

• Zvážiť, aké dodatočné opatrenia v rámci EFRR môžu dopĺňať intervencie 
cieľa politiky 4 v oblasti infraštruktúry pre starostlivosť v ranom detstve
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Fiktívna prípadová štúdia 2: zosúladenie práce na zmeny a starostlivosti o deti

Krok 1: Pochopenie dynamiky

Agneta je 23-ročná žena a má tri deti mladšie ako päť rokov. Pracuje na krat-
ší pracovný čas v miestnom obchode a jej manžel pracuje na zmeny v miest-
nom závode. Žijú v malom vidieckom meste s mesačným príjmom vo výške 
1 300 EUR. Nemôžu si dovoliť využívať verejne financovanú starostlivosť o deti 
pre všetky svoje deti. V súčasnosti majú prístup k určitým poskytovaným 
službám pre svoje najstaršie dieťa. Niekedy sa však stane, že Agneta má 
zmenenú pracovnú dobu a rodina sa musí spoľahnúť na priateľov, keď obaja 
s manželom pracujú. Ich rodičia žijú v mieste vzdialenom hodinu cesty autom 
a verejná doprava do ich obce je veľmi obmedzená.
Získať informácie o počte osôb, ktoré sa nachádzajú v takejto neistej situácii 
vzhľadom na nízke mzdy a nestabilné pracovné podmienky, nebýva vždy 
jednoduché. Také nástroje ako index rodovej rovnosti inštitútu EIGE môžu 
pomôcť, ako aj miestne zdroje údajov o trhu práce, štatistiky týkajúce sa bý-
vania a prídavkov na deti, dostupnosti verejnej dopravy, využívania času 
a údajov o využívaní infraštruktúry/verejných priestorov.
Údaje o priemeroch v EÚ nie sú vždy kompletné, dajú sa však identifikovať 
niektoré údaje, na základe ktorých možno porovnať krajiny a regióny. Toto 
vám umožní zhrnúť a odhadnúť miestne potreby v kontexte miestnych služieb, 
existujúcich verejných služieb a sociálneho zabezpečenia. Pozrite sa na príklad 
vidieckych oblastí Nemecka, kde informácie pre operačné plány v Meklenbur-
sku-Predpomoransku boli založené na doprave, miestnej zamestnanosti, 
priemyselných odvetviach, miestnej doprave, ako aj na miestnych službách. 
V tomto prípade sa v rámci intervencií ESF+ ako kľúčová priorita určila pod-
pora pre pracovníkov pracujúcich na zmeny a pre iné rodiny so zložitými, 
každodennými tlakmi na čas, starostlivosť o deti a iné potreby v oblasti sta-
rostlivosti.

Krok 2: Určiť opatrenia a reakcie zohľadňujúce rodové hľadisko

Z radu možných intervencií v rámci ESF+ a/alebo EFRR na zabezpečenie rov-
nováhy medzi pracovným a súkromným životom, aké opatrenia financované 
z ESF+ a EFRR by prispeli k zlepšeniu situácie tejto rodiny – podporili ju v prí-
stupe k starostlivosti o deti a zabezpečili lepšie platené pracovné miesta, 
ktoré prispejú k vyváženiu práce na zmeny a problémov miestnej dopravy?

Krok 3: Prijať opatrenia

• Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
• Infraštruktúra odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých
• Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu
• Opatrenia na podporu účasti žien na trhu práce a znižovanie rodovej segre-

gácie na trhu práce
• Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym 

vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí
• V rámci politického cieľa 4 zvážiť investície do výstavby zariadení starostli-

vosti o deti a zariadení sociálnej starostlivosti, ako aj rozšírenie pracovnej 
sily v oblasti starostlivosti.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
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Fiktívna prípadová štúdia 3: rovnováha medzi starostlivosťou o seba a o iných

Krok 1: Pochopenie dynamiky

Tomás je mzdový úradník v dôchodku vo veku 74 rokov. Jeho mesačný príjem 
vo výške 850 EUR je len o čosi vyšší ako národné minimum v Španielsku 
785 EUR*. Je celodenným opatrovníkom 73-ročnej Isabel, ktorá je jeho man-
želkou 52 rokov. V dôsledku dlhodobej choroby je odkázaná na pomoc s via-
cerými potrebami v oblasti starostlivosti.
V Španielsku je 16 % mužov starších ako 65 rokov oproti 31 % žien. Priemerná 
dĺžka života mužov je 80,5 rokov a žien 86,3 rokov**. Napriek tomu, že Isabel 
je chorá už dlhý čas, Tomás má obavy, že by ho mohla prežiť. Koniec koncov 
je starší a dlhodobá opatrovateľská práca ovplyvňuje strednú dĺžku života 
opatrovateľov.
Tomás a Isabel žijú na okraji veľkého mesta s pravidelnými dopravnými linka-
mi do mesta. Ich syn a dcéra žijú na opačných koncoch mesta. Majú štyri 
vnúčatá vo veku 12 – 19 rokov, ktoré študujú dennou formou štúdia. Ich 
dcéra Asunción pracuje na kratší pracovný čas, takže môže otcovi pomôcť 
s domácimi prácami a návštevami matky u lekára. Ich syn Miguel ich navšte-
vuje cez víkendy a je k dispozícii na telefóne v prípade naliehavej potreby 
počas večerných hodín.

Krok 2: Určiť opatrenia a reakcie zohľadňujúce rodové hľadisko

Z radu možných intervencií v rámci ESF+ a/alebo EFRR na zabezpečenie rov-
nováhy medzi pracovným a súkromným životom, aké opatrenia financované 
z ESF+ a EFRR by prispeli k zlepšeniu situácie Tomáša a Isabely a ich rodiny 
zabezpečením duševnej pohody a znížením tlakov na rovnováhu pracovného 
a rodinného života?

Krok 3: Prijať opatrenia

• V rámci EFRR je prioritou infraštruktúra pre čistú mestskú dopravu
• Iná sociálna infraštruktúra, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu v ko-

munite, je možná v rámci cieľa 3 politiky ESF+, ako aj ustanovení na zlepše-
nie zdravotníckej infraštruktúry vrátane digitalizácie zdravotníctva a opat-
rení na zlepšenie prístupu k dlhodobej starostlivosti (okrem infraštruktúry). 
Dodatočná podpora z EFRR by sa mohla prideliť na podporu technických 
inovácií MSP pôsobiacich v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

• Financované intervencie, ktoré umožňujú ľuďom udržiavať rovnováhu medzi 
potrebami medzigeneračnej starostlivosti s prácou a potrebou jednotlivých 
domácností, by mohli zahŕňať zlepšenia v oblasti komunikačných technoló-
gií, ktoré umožňujú starostlivosť a podporu na diaľku; online objednávanie 
liekov na predpis a domácich potrieb a medzigeneračné opatrovateľské 
zariadenia na miestnej úrovni – financované a riadené verejným sektorom 
– s cieľom zmierniť tlak na rodiny a poskytnúť úľavu pre opatrovateľov. Toto 
je zásadné pre ženy, ktoré často pracujú na kratší pracovný čas, aby mohli 
uspokojiť potreby iných potreby v oblasti starostlivosti.

* Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (2017). Pensions at a Glance 2017: Country Profiles - Spain. Paríž: OECD. K dispozícii na: https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-pro-
file-Spain.pdf

** Eurostat (2018). The life of women and men in Europe: A statistical portrait. (Život žien a mužov v Európe: Štatistický portrét.) Vydanie 2018. Brusel: EÚ. K dispozícii na: https://www.ine.es/prodyser/myhue18/
bloc-1a.html?lang=en

https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf
https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
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Fiktívna prípadová štúdia 4: zosúladenie starostlivosti o deti a starších ľudí s prácou na zmeny

Krok 1: Pochopenie dynamiky

Tasheen a Imran, ktorí sú vo veku 22 a 26 rokov, sú prisťahovalci 
prvej generácie a žijú na okraji veľkého európskeho hlavného mes-
ta. Majú dve deti – trojročné a šesťmesačné. Tasheen mimo domo-
va nepracuje a nešoféruje. Imran pracuje v miestnej reštaurácii. 
Matka Tasheen, Bushra, a súrodenci prišli nedávno a žijú v tej istej 
štvrti, avšak jej 74-ročná matka trpí demenciou a je diabetička.
Tasheen má stredoškolské vzdelanie a Imran má vysokoškolské 
vzdelanie v oblasti počítačového inžinierstva. Chceli by nájsť prácu 
zodpovedajúcu ich zručnostiam a schopnostiam, potrebujú však 
podporu, aby sa mohli zlepšiť v miestnom jazyku a pripraviť si ži-
votopis.

Krok 2: Určiť opatrenia a reakcie zohľadňujúce rodové 
hľadisko

Z radu možných intervencií v rámci ESF+ a/alebo EFRR na zabezpe-
čenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, aké 
opatrenia financované z ESF+ a EFRR by prispeli k zlepšeniu situá-
cie Tasheen a Imran, podporili ich v prístupe k platenému zamest-
naniu, starostlivosti o deti, miestnym službám starostlivosti pre 
Tasheeninu matku, ako aj k bezpečnému a istému bývaniu?
Aké informácie môžete nájsť o zručnostiach, úrovniach príjmu 
a typoch domácností migrantov a iných skupín, ktorí môžu žiť 
v marginalizovaných podmienkach? Aké konzultácie by ste mohli 
uskutočniť a do čoho by ste sa mohli zapojiť na lepšie pochopenie 
potrieb a snáh týchto skupín?

Krok 3: Prijať opatrenia

• Cieľ politiky 1 je hlavnou prioritou EFRR a podporuje intervencie zamerané na rozvoj 
zručností, inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu, podnikanie, inkubáciu 
MSP a podniky typu spin-off.

• Toto je spojené s opatreniami ESF+ zameranými na:
• podporu sociálneho hospodárstva, sociálnych podnikov a infraštruktúry v oblasti bý-

vania pre migrantov a utečencov,
• inú sociálnu infraštruktúru, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu do komunity,
• zdravotnícku infraštruktúru,
• opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu,
• podporu terciárneho vzdelávania (okrem infraštruktúry),
• podporu vzdelávania dospelých (okrem infraštruktúry),
• opatrenia na podporu rovnosti príležitostí a aktívnu účasť v spoločnosti,
• cesty k integrácii a opätovnému vstupu do zamestnania pre znevýhodnené osoby,
• opatrenia na zlepšenie prístupu pre marginalizované skupiny,
• opatrenia na zlepšovanie prístupu k dlhodobej starostlivosti (okrem infraštruktúry),
• opatrenia na modernizáciu systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu 

k sociálnej ochrane
Existujú viaceré intervencie, ktoré by mohli podporiť Tasheen a Imrana a ich širšiu rodinu 
v prístupe k vzdelávaniu a príležitostiam na trhu práce, uspokojili by ich potreby po bý-
vaní, integrácii a sociálnej ochrane a umožnili by, aby mohli prispievať k miestneho hos-
podárstvu. Presné, komplexné miestne údaje – rozčlenené podľa pohlavia, veku, zdra-
votného postihnutia, rasy a etnického pôvodu – sú nevyhnutné na poskytnutie informá-
cií pre dobre cielené, lokalizované projekty a programy, ktoré uspokojujú zložité potreby 
všetkých a prispievajú k realizovaniu ich potenciálu v plnom rozsahu.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie sa dozviete na týchto odkazoch:

• Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom v Európskej únii
• Synergie a zjednodušenie v oblasti politiky súdržnosti po roku 2020: 

Rada prijíma závery

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/


Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické nástroje a príklady členských štátov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť60

Nástroj 5: Definovanie partnerstiev a viacúrovňového 
riadenia – identifikácia relevantných partnerov, úloha 
odborníkov pre rodové otázky a zloženie monitorovacích 
výborov

Úvod k nástroju

Tento nástroj môžu riadiace orgány používať na 
zabezpečenie:

• aby príslušné subjekty, najmä tie, ktoré majú 
odborné znalosti v rodovej oblasti, boli zahrnuté 
do postupov programovania a monitorovania 
fondov EÚ a

• aby všetky organizácie zapojené do navrhovania 
a vykonávania programov fondov EÚ začlenili 
rodovú analýzu do svojej praxe.

Partneri fondov EÚ usmerňujú programovanie 
a vykonávanie, dohliadajú na výkonnosť programu 
a schvaľujú kritériá výberu projektov a plány hod-
notenia. Ich úlohou je zabezpečiť kvalitu procesov 
fondov EÚ, ako aj zosúladenie so všeobecnými cieľ-
mi EÚ a členských štátov (nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, NSÚ, článok 6). Špeciálne príslušní 
partneri majú mať zastúpenie v monitorovacích 
výboroch fondov EÚ (článok 34 NSU). Pokiaľ ide 
o obdobie po roku 2020, Komisia navrhuje „aby sa 
monitorovacím výborom poskytla významnejšia 
úloha pri dohľade nad výkonnosťou programu 
a všetkými faktormi ovplyvňujúcimi túto skutoč-
nosť.“ (NSU, dôvodová správa).

Zahrnutie subjektov relevantných z rodového hľa-
diska, najmä takých, ktorí majú odborné znalosti, 
do viacúrovňového riadenia je dôležité z viacerých 
dôvodov:

• Zapojenie partnerov z oblasti rodovej rovnosti 
počnúc fázou plánovania intervencie až po fázu 
hodnotenia umožňuje identifikovať rodovo 
špecifické obavy a dôsledky, ktoré pôvodne 
nemuseli byť posúdené. Títo partneri a partner-
stvá zohrávajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní 
verejných rozhodnutí a politík zameraných 
na riešenie súčasných zložitých problémov 
s viacerými dimenziami. Toto je obzvlášť dôležité 
v prípade rodovej nerovnosti – riešenie tohto 
problému si vyžaduje dôkladné pochopenie 
vplyvov sociálnych noriem, hodnôt, racionál-
nosti a sociálneho správania. Zainteresované 
strany a príjemcovia, ženy aj muži, môžu byť 
rôznym spôsobom ovplyvnení rozhodnutiami 

v rámci verejnej politiky a programov. Môžu 
mať odlišné priority a náhľady na prideľovanie 
zdrojov. Zabezpečenie rodového hľadiska v ana-
lýze programu a rodovej rovnováhy v účasti 
zainteresovaných strán nám poskytuje širšiu 
perspektívu a lepšie pochopenie rozmanitej 
životnej reality žien a mužov.

• Partnerstvá s odborníkmi môžu pomôcť bu-
dovať kapacity pre rodovú analýzu a zároveň 
posilňovať chápanie rodových dimenzií pri 
vykonávaní programov a navrhovaní projek-
tov. Dialóg s partnermi je nevyhnutný aj na 
určenie potenciálnych nápravných alebo 
dodatočných opatrení v rámci programov 
a projektov. Toto sa dá dosiahnuť prostredníc-
tvom konzultácií s organizáciami občianskej spo-
ločnosti pôsobiacimi v oblasti rodovej rovnosti 
a príslušnými štátnymi orgánmi zodpovednými 
za podporu rodovej rovnosti.

• Rozmanité zastúpenie prispieva tiež k zvyšo-
vaniu informovanosti a rozvoju kapacít 
v oblasti rodovej rovnosti všetkých subjektov. 
Toto sa dá dosiahnuť vytvorením príležitostí 
pre partnerov a tvorcov politík z oblasti rodovej 
rovnosti na výmenu skúseností a informácií 
o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, rovnosti 
a nerovnostiach v rôznych oblastiach politiky. 
Podporuje sa tým vzájomné učenie, obohaco-
vanie a lepšie výsledky vďaka informáciám od 
partnerov s odbornými znalosťami o rodových 
otázkach. Udržateľná a zmysluplná interakcia 
medzi tvorcami politík a takýmito zaintereso-
vanými stranami vytvára priestor na lepšiu 
transparentnosť a dôveru. Toto môže zase viesť 
k silnejším záväzkom na uplatňovanie zásady 
rodovej rovnosti.

• Partneri z oblasti rodovej rovnosti, napr. or-
ganizácie žien a odborníci na rodové otázky, 
posilňujú zodpovednosť v súvislosti so zá-
väzkami v oblasti rodovej rovnosti. Pôsobia 
ako „kontrolné veže“, dozerajú na postupy verej-
nej politiky s cieľom zabezpečiť, aby vlády plnili 
svoje záväzky týkajúce sa cieľov v oblasti rodovej 
rovnosti a niesli za tieto záväzky zodpovednosť.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-planning
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-evaluation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-evaluation
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1. Definovanie skupín partnerov, ktoré sa majú zahrnúť do konzultácií so zainteresovanými 
stranami

NSU Rodovo špecifické

a) orgány mestskej samosprávy 
a ostatné orgány verejnej 
správy

K orgánom zodpovedným za presadzovanie rodovej rovnosti v mestských 
a iných verejných orgánoch patria vládne agentúry, napr. poradné rady pre 
rodovú rovnosť, poloautonómne ústredné správne orgány a subjekty na 
nižšej ako celoštátnej/oblastnej úrovni a na úrovni obcí (70).
K partnerom z oblasti rodovej rovnosti môžu patriť kontaktné miesta alebo 
jednotlivci zodpovední za presadzovanie rodovej rovnosti s právnymi alebo 
administratívnymi úlohami alebo právomocami v jednotlivých odvetviach. 

b) hospodárski a sociálni part-
neri

K hospodárskym a sociálnym partnerom jednotlivých krajín môžu patriť 
orgány pre rodovú rovnosť, ktoré posilňujú rodovú rovnosť na trhu práce 
a prostredníctvom sociálnych dialógov na pracovisku. Zahŕňajú odbory, 
priemyselné subjekty a agentúry miestneho hospodárskeho rozvoja.

c) príslušné subjekty, ktoré za-
stupujú občiansku spoloč-
nosť, partnerov z oblasti ži-
votného prostredia a orgány 
zodpovedné za podporu 
sociálneho začleňovania, zá-
kladných práv, práv osôb zo 
zdravotným postihnutím, 
rodovej rovnosti a nediskri-
minácie

K relevantným organizáciám občianskej spoločnosti patria centrá pre štú-
die a výskum týkajúce sa žien; feministické organizácie, inštitúcie pre rozvoj 
zručností, akademické a vzdelávacie inštitúcie, ženské podniky, iné sociálne 
podniky, podniky súkromného sektora, miestne a celoštátne médiá a mi-
movládne organizácie (MVO). Patria k nim najmä ženské organizácie, mi-
movládne organizácie, ktoré pracujú na podpore rodovej rovnosti, organi-
zácie občianskej spoločnosti pod vedením ľudí so zdravotným postihnutím, 
organizácie občianskej spoločnosti zastupujúce osoby rôzneho rasového 
alebo etnického pôvodu vrátane ženských združení prisťahovalkýň. 

(70) Ďalšie informácie o národných rodových štruktúrach pre každý členský štát EÚ sa uvádzajú na: EIGE, Gender Mainstreaming in the EU 
Member States: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries

Kroky na určenie partnerstiev 
a viacúrovňového riadenia

NSU ponúka usmernenia týkajúce sa viacúrov-
ňového riadenia vo vzťahu k partnerským 
skupinám, ktoré zahŕňajú konzultácie so zaintere-
sovanými stranami a zastúpenie v monitorovacích  
výboroch:

2. Zastúpenie v monitorovacích výboroch

Monitorovacie výbory usmerňujú implementáciu 
fondov EÚ a zabezpečujú, aby spĺňala kritériá 
stanovené v článku 39 NSU: efektívnosť, účinnosť, 
relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota 
EÚ. Rodové nerovnosti majú vplyv na všetky tieto 
kritériá. Zabezpečenie splnenia týchto kritérií si 
preto vyžaduje vysokú úroveň rodovej kompe-
tencie vo forme usmernenia zo strany partnerov 
a odborníkov pre rodové otázky. Zastúpenie v mo-
nitorovacích výboroch by malo zohľadňovať rôzne  
aspekty:

• zastúpenie zainteresovaných strán z oblasti 
rodovej rovnosti: to znamená zabezpečenie 
zastúpenia uvedených zainteresovaných strán 
z oblasti rodovej rovnosti, najmä odborníkov 
na rodové otázky, v konzultačných aktivitách 
monitorovacích výborov;

• zastúpenie žien aj mužov: zabezpečenie 
rodovej rovnováhy medzi členmi skupiny má 
zásadný význam (t. j. zastúpenie aspoň 40/60). 
Znamená to tiež, že sa budeme venovať zastúpe-
niu žien a mužov ako príjemcov v rámci politiky 
a v rozhodovacích procesoch. Ženy by mali mať 
prospech z politík EÚ v rovnakej miere ako muži. 
V porovnaní s mužmi majú však výrazne nižšie 
zastúpenie v rozhodovacích pozíciách. Ak v účasti 
na postupoch plánovania a rozhodovania o po-
litických opatreniach panuje rodová nerovnosť, 
má to vplyv na výstupy – s vážnymi dôsledkami 
pre ženy a mužov. Pre politiky sú prospešné 
rôzne hľadiská. Vyváženejšie rodové zastúpenie 
prináša odlišné skúsenosti, ktoré môžu zlepšiť 
rozhodovacie procesy a celkové výsledky.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
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Rakúsko: zamestnanci verejnej správy posilňujú svoje znalosti o rovnosti a moni-
torovaní v rámci fondov EÚ

Pod záštitou dohody o partnerstve Rakúska táto krajina podnikla viaceré kroky smerujúce 
k zapojeniu odborníkov na rodové otázky a partnerov. Ako už bolo uvedené v tomto súbore 
nástrojov, tieto kroky zahŕňajú:

• vytváranie tematických skupín, ktoré zahŕňajú odborníkov na rodovú rovnosť;
• organizovanie celodenných otvorených konferencií o priebežných výsledkoch verejného 

pripomienkovania k návrhu rozpočtu;
• účasť oficiálneho odborného zástupcu pre rodovú rovnosť (Úrad spolkového kancelára) a
• zabezpečenie vyváženej účasti žien a mužov v programovej skupine.

Odborná príprava zameraná na iniciatívy v oblasti rodovej rovnosti organizovaná prostredníc-
tvom technickej pomoci fondu bola užitočná pre štátnych zamestnancov, ktorí sú zapojení do 
práce s Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR). Hodnotenie operačného programu 
EFRR zahŕňa jasné hodnotenie horizontálnych princípov vrátane činností v oblasti uplatňova-
nia hľadiska rodovej rovnosti v rámci jednotlivých prioritných osí. Do hodnotenia boli aktívne 
zapojené aj príslušné zainteresované strany prostredníctvom účasti v riadiacich skupinách a na 
seminároch. Pokiaľ ide o implementáciu fondu, monitorovanie a riadenie činností, do moni-
torovacieho výboru sú zahrnutí aj odborníci na rodové otázky a zástupcovia partnerov. Ako 
členovia zabezpečujú vyvážené a rôznorodé zastúpenie rôznych hľadísk.

V záujme zabezpečenia, aby žiadatelia a zamestnanci riadiacich orgánov rozumeli rodovej 
rovnosti, sa vykonávajú dve rôzne opatrenia zamerané na tieto dve skupiny zvlášť. Každý žia-
dateľ dostane „dotazník o rovnakých príležitostiach“, ktorý ich informuje o existujúcich rodových 
nerovnostiach a o tom, ako sa nerovnosti majú riešiť v rámci financovaných činností. Na zvý-
šenie informovanosti zamestnancov sa zároveň uskutočňuje vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Opatrenia ESF zahŕňajú aj snahy na zvýšenie 
úrovne „databázy znalostí“ v oblasti rodovej 
rovnosti v rámci fondu. Sprostredkovateľské 
agentúry (Zwischengeschalte Stellen) sú pod-
porované, rovnako ako aj príjemcovia zapojení 
do systematického realizovania rodovej rov-
nosti vo všetkých fázach projektu. V každej 
investičnej priorite ESF musí aspoň polovica 
rozpočtu byť zameraná na ženy a aspoň polo-
vica všetkých účastníkov plánovaných činností 
sú ženy. Na monitorovanie ESF boli zriadené 
dve samostatné tematické skupiny – jedna 
pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a jedna pre rodovú rovnosť. Tieto skupiny, 
ktoré boli vytvorené počas plánovacej fázy 
a majú trvať počas celého trvania fondu, tieto 
skupiny monitorujú pokrok v oblasti znižovania 
zistených nerovností medzi ženami a mužmi 
prostredníctvom opatrení ESF.

Ďalšie zdroje
Ďalšie informácie sa dozviete na týchto odka zoch:
• Representation in gender mainstreaming (Zastú-

penie pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti)

• Stakeholder consultations and practical approa-
ches (Konzultácie so zainteresovanými stranami 
a praktické prístupy)
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https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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Nástroj 6: Vypracovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov posilňovania rodovej rovnosti (71)

(71) Tento nástroj nenavrhuje doplnenie spoločných indikátorov alebo pridanie nových k navrhovaným nariadeniam. Navrhuje ďalšie indi-
kátory špecifické pre program, ktoré môžu členské štáty chcieť využiť spolu so spoločnými indikátormi.

Úvod k nástroju

Tento nástroj vám pomôže:

• určiť špecifické kvantitatívne a kvalitatívne uka-
zovatele posilňovania rodovej rovnosti na zák-
lade už stanovených spoločných ukazovateľov 
pre každý fond. Toto umožní členským štátom 
a EÚ nadviazať na príspevky fondov k rodovej 
rovnosti a

• zosúladiť tieto ukazovatele posilňovania rodovej 
rovnosti s vnútroštátnymi prioritami v oblasti 
rovnosti. Toto umožní členským štátom a EÚ 
nadviazať na príspevky fondov ku konkrétnym 
národným prioritám v oblasti rovnosti.

Tento nástroj môže riadiace orgány na celoštátnej 
a nižšej úrovni usmerňovač pri vypracúvaní ope-
račných programov na podporu rovnosti medzi 
ženami a mužmi v celej ich rozmanitosti. Špecifické 
ukazovatele rodovej rovnosti sú kľúčové pre po-
skytovanie rodovo citlivých informácií na ročné 
preskúmania výkonnosti, ktoré sú významnou 
príležitosťou na realizáciu politického dialógu 
o kľúčových otázkach súvisiacich s vykonávaním 
programu a výkonnosťou. Poskytujú tiež rele-
vantné informácie pre monitorovací výbor a pre 
strednodobé hodnotenia a hodnotenia ex post.

Ako sa uvádza v článku 17, ods. 3 písm. d) bod ii) 
nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) každý 
špecifický cieľ v operačných programoch musí mať 
„ukazovatele výstupov a ukazovatele výsledkov so 
zodpovedajúcimi čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami.“ Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), Kohézny fond, Európsky námorný a rybár-
sky fond (ENRF) a Európsky sociálny fond (ESF+) 
majú spoločné ukazovatele stanovené v prílohách 
k svojim osobitným nariadeniam. Ukazovatele však 
môžu pridať aj členské štáty. Okrem tejto osobitnej 
podpory na vypracovanie ukazovateľov týkajúcich 
sa rodovej rovnosti sa ako štandardný postup 
považuje zhromažďovanie údajov rozčlenených 
podľa pohlavia. Zhromažďovanie takýchto údajov 
týkajúcich sa ukazovateľov rodovej rovnosti spolu 
s rozčlenením všetkých ukazovateľov podľa pohlavia 
a iných dôležitých charakteristík, ak je to možné 

a zmysluplné, má mimoriadny význam, pretože to 
má vplyv na všetky fázy programovania fondov EÚ.

Kroky na vypracovanie kvantitatívnych 
a kvalitatívnych ukazovateľov

Ku krokom na rozvoj kvantitatívnych a kvalitatív-
nych ukazovateľov patrí:

1. preskúmať cieľ politiky, špecifický cieľ a ich 
vplyv na rodovú rovnosť (pozri nástroj 3),

2. preskúmať súvisiace ukazovatele výstupov 
a výsledkov s cieľom určiť, či ich možno roz-
deliť podľa pohlavia (a prípadne aj ďalších 
relevantných charakteristík, ako napr. vek, 
rasa, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, 
miesto, sociálno-ekonomické prostredie atď.),

3. so zreteľom na otázky v tabuľkách preskúmať 
rad ukazovateľov z rodového hľadiska,

4. preskúmať ďalej uvedené vybrané ukazova-
tele rodovej rovnosti a

5. stanoviť relevantné ukazovatele posilňovania 
rodovej rovnosti v súvislosti s konkrétnymi 
výstupmi a výsledkami, zabezpečiť, aby boli 
zosúladené s národnými prioritami a špeci-
fikami každého programu.

Nástroj je štruktúrovaný takto:

• tabuľky so spoločnými ukazovateľmi stanove-
nými v prílohách ku konkrétnym nariadeniam:
– EFRR a Kohézny fond (rovnaké spoločné 

ukazovatele),
– ESF+ a
– EFNR.

• osobitné usmernenie v každej tabuľke na sta-
novenie ukazovateľov rodovej rovnosti vrátane:
– otázok, ktoré by ste mali zvážiť pri stanovovaní 

konkrétnych kvalitatívnych a kvantitatívnych 
ukazovateľov posilňovania rodovej rovnosti 
a ich zosúlaďovaní s národnými prioritami a

– príklady ukazovateľov posilňovania rodovej 
rovnosti, ktoré sú spoločné pre diskutované 
fondy EÚ. (Upozorňujeme: tieto ukazovatele 
sú príkladmi, ktoré by sa mali ďalej rozvíjať 
a zosúladiť s národnými prioritami a špecifi-
kami každého programu.)
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EFRR a Kohézny fond (rovnaké spoločné ukazovatele)

(72) Ukazovatele by sa mali byť zostavené ako počty a/alebo podiely, napr. podnikov vlastnených ženami a mužmi. Uprednostňuje sa dôraz na podiely (%), keďže počty nie sú ideálne pre ukazovatele.
(73) CCO: Základný spoločný ukazovateľ výstupov.
(74) CCR: Základný spoločný ukazovateľ výsledkov.

Cieľ politiky Špecifický cieľ Výstupy Výsledky Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov (72)

Cieľ politiky 1: Inteli-
gentnejšia Európa 
vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteli-
gentnej transformá-
cie hospodárstva 

( i ) Rozšírenie v ý-
skumných a inovačných 
kapacít a využívanie 
pokročilých technológií 

CCO (73) 01 – podniky 
podporované pri inová-
cii

CCO 02 – výskumníci 
pracujúci v podporova-
ných výskumných zaria-
deniach 

CCR (74) 01 – MSP, ktoré 
zavádzajú inovácie pro-
duktov, procesov, mar-
ketingu alebo organizá-
cie

• Koľko podnikov vlastnia ženy a koľko vlastnia muži?

• Koľko žien v porovnaní s mužmi pracuje ako vý-
skumní pracovníci v podporovaných výskumných 
zariadeniach?

• Aká podpora sa poskytuje podnikom vo vlastníctve 
žien v porovnaní s podporou, ktorá sa poskytuje 
podnikom vo vlastníctve mužov?

Úroveň výstupu:

• Podniky vo vlastníctve žien a mužov podporované 
na účely inovácií

• Priemerná výška podpory pre podniky vo vlastníc-
tve žien a mužov

• Ženy a muži pracujúci ako výskumní pracovníci v 
podporovaných výskumných zariadeniach

Úroveň výsledkov:

• MSP vo vlastníctve žien a mužov, ktoré zavádzajú 
inovácie v oblasti výrobkov, procesov, marketingu 
alebo organizácie

(ii) Využívanie výhod 
digitalizácie pre obča-
nov, podniky a vlády

CCO 03 – podniky a ve-
rejné inštitúcie podpo-
rované pri vývoji digitál-
nych produktov, služieb 
a aplikácií 

CCR 02 – dodatoční po-
užívatelia nových digi-
tálnych produktov, slu-
žieb a aplikácii, ktoré 
vyvinuli podniky a verej-
né inštitúcie 

• Kto sú používatelia a kto nie sú používatelia (ženy 
a muži) nových digitálnych produktov a služieb?

• Používajú sa tieto produkty a služby rovnako ženy 
a muži?

• Koľko z týchto podnikov vlastnia ženy v porovnaní 
s mužmi?

Úroveň výstupu:

• Podniky vo vlastníctve žien a mužov podporované 
na účely vývoja digitálnych produktov, služieb a 
aplikácií

• Priemerná výška podpory pre podniky vo vlastníc-
tve žien a mužov

Úroveň výsledkov:

• Používateľky a používatelia nových digitálnych 
produktov a služieb

• Rozdiel v podiele používateliek a používateľov

• Spokojnosť používateliek a používateľov s digitál-
nymi produktmi, službami a aplikáciami
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Cieľ politiky Špecifický cieľ Výstupy Výsledky Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov (72)

Cieľ politiky 1: Inteli-
gentnejšia Európa 
vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteli-
gentnej transformá-
cie hospodárstva

(iii) Posilnenie rastu a 
konkurencieschopnosti 
MSP

CCO 04 – MSP podporo-
vané pri vytváraní pra-
covných miest a rastu 

CCR 03 – pracovné mies-
ta vytvorené v podpo-
rovaných MSP 

• Koľko podporovaných MSP vlastnia ženy v porov-
naní s mužmi?

• Aké druhy pracovných miest sa vytvárajú? V ktorých 
odvetviach boli tieto pracovné miesta vytvorené?

• Prevládajú v tomto odvetví ženy alebo muži, alebo 
je rozdelenie rovnaké?

• Ako tieto pracovné miesta podporia zamestnanosť 
žien v porovnaní s mužmi?

Úroveň výstupu:

• MSP vo vlastníctve žien a mužov podporované na 
účely vytvárania rastu

• Priemerná výška podpory pre podniky vo vlastníc-
tve žien a mužov

Úroveň výsledkov:

• Typ vytvorených pracovných miest

• Počet/podiel pracovných miest vytvorených pre 
ženy a mužov

• Počet/podiel pracovných miest vytvorených pre 
ženy a mužov v odvetviach, v ktorých prevládajú 
ženy/muži

(iv) Rozvoj zručností pre 
inteligentnú špecializá-
ciu, priemyselnú trans-
formáciu a podnikanie

CCO 05 – MSP, ktoré in-
vestujú do rozvoja zruč-
ností 

CCR 04 – zamestnanci 
MSP, ktorí využívajú od-
bornú prípravu pre roz-
voj zručností 

• Koľko podporovaných MSP vlastnia ženy v porov-
naní s mužmi?

• Aké druhy zručností sa podporujú? V ktorých od-
vetviach sú tieto zručnosti potrebné? Ako podpo-
ria rozvoj zručností žien v porovnaní s mužmi?

• Prevládajú v týchto odvetviach ženy alebo muži, 
alebo je rozdelenie rovnaké?

Úroveň výstupu:

• MSP vo vlastníctve žien a mužov investujúce do 
rozvoja zručností

• Priemerná výška podpory pre podniky vo vlastníc-
tve žien a mužov

• Priemerné náklady na vzdelávanie rozdelené pod-
ľa zamestnankýň a zamestnancov, ktorí absolvo-
vali odbornú prípravu

Úroveň výsledkov:

Počet/podiel žien a mužov pracujúcich v MSP, ktorí 
využili odbornú prípravu v oblasti rozvoja zručností

Druhy odbornej prípravy na rozvoj zručností, ku 
ktorým mali prístup ženy a muži

Cieľ politiky 2: Ekolo-
gickejšia, nízkouhlí-
ková Európa vďaka 
presadzovaniu čistej 
a spravodlivej ener-
getickej transformá-
cie, zelených a mod-
rých investícií, obe-
hového hospodár-
stva, adaptácie na 
zmenu klímy a pre-
vencie a riadenia ri-
zika 

(i) Podpora opatrení na 
zvýšenie energetickej 
efektívnosti 

CCO 06 – investície do 
opatrení na zvýšenie 
energetickej efektívnos-
ti 

CCR 05 – prijímatelia so 
zlepšenou energetickou 
klasifikáciou 

• Ako opatrenia na zlepšenie energetickej účinnos-
ti ovplyvnia ženy a mužov v celej ich rozmanitosti? 
Je pravdepodobné, že nastane nejaký rozdiel?

• Môžu iné sociálno-demografické charakteristiky 
ovplyvniť tieto vplyvy, ako napr. vek, sociálno-eko-
nomické postavenie a vzdelávanie?

• Budú sa na všetkých prípadných uskutočnených 
konzultáciách zúčastňovať ženy aj muži?

Úroveň výstupu:

• Typ investícií do opatrení na zvýšenie energetickej 
účinnosti

Úroveň výsledku:

• Prijímateľky a prijímatelia so zlepšenými triedami 
energetickej účinnosti



Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické nástroje a príklady členských štátov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť66

Cieľ politiky Špecifický cieľ Výstupy Výsledky Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov (72)

Cieľ politiky 2: Ekolo-
gickejšia, nízkouhlí-
ková Európa vďaka 
presadzovaniu čistej 
a spravodlivej ener-
getickej transformá-
cie, zelených a mod-
rých investícií, obe-
hového hospodár-
stva, adaptácie na 
zmenu klímy a pre-
vencie a riadenia ri-
zika

(ii) Podpora energie z 
obnoviteľných zdrojov

CCO 07 – dodatočná 
kapacita na výrobu 
energie z obnoviteľných 
zdrojov 

CCR 06 – objem doda-
točnej vyrobenej ener-
gie z obnoviteľných 
zdrojov 

• Kto bude mať prospech z dodatočnej kapacity 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov? Budú mať 
ženy a muži rozdielny prospech? Ovplyvnia iné ich 
charakteristiky tento prospech?

• Budú sa na všetkých prípadných uskutočnených 
konzultáciách zúčastňovať ženy aj muži?

Úroveň výsledkov:
• Podiel prijímateliek a prijímateľov na vyrobenom 

objeme dodatočnej energie z obnoviteľných zdro-
jov

(iii) Vývoj inteligentných 
energetických systé-
mov, sietí a uskladnenia 
na miestnej úrovni

CCO 08 – systémy digi-
tálneho riadenia vyvinu-
té pre inteligentné siete 

CCR 07 – dodatoční po-
užívatelia pripojení na 
inteligentné siete 

• Kto sú používatelia systémov digitálneho riadenia 
inteligentných sietí? Je počet používateliek a pou-
žívateľov rovnaký?

• Budú sa na všetkých prípadných uskutočnených 
konzultáciách zúčastňovať ženy aj muži?

Úroveň výsledkov:
• Dodatočné používateľky a používatelia pripojení 

na inteligentné siete

(iv) podpora adaptácie 
na zmenu klímy, preven-
cie rizika a odolnosti 
proti katastrofám

CCO 09 – nové alebo 
modernizované systé-
my monitorovania, va-
rovania a reakcie v prí-
pade katastrof 

CCR 08 – dodatočná po-
pulácia, ktorá má pro-
spech z ochranných 
opatrení proti povod-
niam, lesným požiarom 
a iným prírodným ka-
tastrofám súvisiacim so 
zmenou klímy 

• Kto bude využívať nové alebo modernizované sys-
témy monitorovania, varovania a reakcie na ka-
tastrofy? Budú ich využívať ženy a muži v rovnakej 
miere?

• Zohľadňujú sa rozdiely v tradičných modeloch, 
ktoré sa zohľadňujú v systémoch reakcie? (muži v 
profesionálnej oblasti, ženy v súkromnej sfére, viac 
mužov vlastní auto/používa auto/šoféruje, ženy sa 
často starajú o iné osoby a musia sa starať o svo-
je nezaopatrené osoby počas katastrofy, ...)

Úroveň výsledkov:
• Dodatočné ženy a muži, ktorí majú prospech z 

ochranných opatrení proti povodniam, lesným 
požiarom a iným prírodným katastrofám súvisiacim 
so zmenou klímy

(v) podpora udržateľné-
ho vodného hospodár-
stva 

CCO 10 – nová alebo 
modernizovaná kapaci-
ta na úpravu odpadovej 
vody 

CCR 09 – dodatočná po-
pulácia, ktorá je pripo-
jená na minimálne se-
kundárnu úpravu odpa-
dovej vody 

• Kto bude využívať novú alebo modernizovanú 
kapacitu na úpravu odpadovej vody? Budú ich 
využívať ženy a muži v rovnakej miere?

• Budú sa na všetkých prípadných uskutočnených 
konzultáciách zúčastňovať ženy aj muži?

Úroveň výsledkov:
• Ženy a muži dodatočne pripojení minimálne na 

sekundárnu úpravu odpadovej vody

(vi) podpora prechodu 
na obehové hospodár-
stvo 

CCO 11 – nová alebo 
modernizovaná kapaci-
ta na recykláciu odpadu 

CCR 10 – dodatočný re-
cyklovaný odpad 

• Kto bude využívať nové alebo vylepšené kapacity 
na recykláciu odpadu? Budú ich využívať ženy a 
muži v rovnakej miere?

• Sú úvahy o správaní a úlohách žien a mužov zahr-
nuté do úsilia zameraného na podporu prechodu 
na obehové hospodárstvo?

• Budú sa na všetkých prípadných uskutočnených 
konzultáciách zúčastňovať ženy aj muži?

Úroveň výsledkov:
• Dodatočný odpad recyklovaný ženami v porovna-

ní s mužmi
• Rodovo citlivé spôsoby podpory prechodu, napr. 

miera pozornosti venovanej potrebám a preferen-
ciám žien a mužov

• Dostupné posúdenie miery recyklácie odpadu z 
rodového hľadiska

• Spokojnosť používateliek a používateľov s opatre-
niami

(vii) zvyšovanie biodi-
verzity, zelenej infraš-
truktúry v mestskom 
prostredí a znižovanie 
znečistenia 

CCO 12 – plocha zelenej 
infraštruktúry v mest-
ských oblastiach 

CCR 11 – populácia, kto-
rá využíva opatrenia 
týkajúce sa kvality 
ovzdušia 

• Kto bude využívať a bude mať prospech z povr-
chovej plochy zelenej infraštruktúry v mestských 
oblastiach? Budú ženy a muži využívať túto infraš-
truktúru rovnakým spôsobom? Budú mať ženy a 
muži rovnaký prospech?

• Kto žije v týchto oblastiach?

Úroveň výsledkov:
• Ženy a muži v populácii, ktorá má prospech z opat-

rení v oblasti kvality ovzdušia
• Spokojnosť žien a mužov s týmito opatreniami
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Cieľ politiky Špecifický cieľ Výstupy Výsledky Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov (72)

Cieľ politiky 3: Prepo-
jenejšia Európa vďa-
ka posilneniu mobili-
ty a regionálnej pre-
pojenosti IKT

(i) Posilňovanie digitál-
nej prepojenosti

CCO 13 – dodatočné 
domácnosti a podniky 
s vysokokapacitným ši-
rokopásmovým sieťo-
vým pokrytím

CCR 12 – dodatočné do-
mácnosti a podniky so 
širokopásmovým pripo-
jením na vysokokapacit-
né siete

• Aký typ dodatočných domácností bude pokrytý 
vysokokapacitnými širokopásmovými sieťami (napr. 
domácnosti, kde je hlavou domácnosti žena alebo 
domácnosti, kde je hlavou domácnosti muž, do-
mácnosti osamelých rodičov atď.)? Kto žije v tých-
to domácnostiach?

• Kto sú vlastníci podnikov s vysokokapacitnými ši-
rokopásmovými sieťami?

• Aké údaje existujú o prístupnosti/cenovej dostup-
nosti prístupu? Aké sú rozdiely v jeho vplyve na 
ženy a mužov? 

Úroveň výsledkov:
• Dodatočné domácnosti, kde je hlavou domácnos-

ti žena a domácnosti, kde je hlavou domácnosti 
muž so širokopásmovým pripojením na vysokoka-
pacitné siete

• Podniky vlastnené ženami a mužmi pokryté vyso-
korýchlostnými širokopásmovými sieťami

(ii) rozvoj udržateľnej, 
inteligentnej, bezpečnej 
a intermodálnej siete 
TEN-T (75) odolnej proti 
zmene klímy

CCO 14 – cestné siete 
TEN-T: nové a moderni-
zované cesty 

CCR 13 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej in-
fraštruktúre 

• Kto bude využívať nové a modernizované cesty a 
bude z nich mať prospech? Budú ženy a muži vy-
užívať tieto cesty rovnakým spôsobom? Budú z 
nich mať prospech rovnako?

• Kto ušetrí čas vďaka lepšej cestnej infraštruktúre? 
Ženy alebo muži alebo obaja? Prečo?

• Boli zahrnuté rôzne aspekty týkajúce sa bezpeč-
nosti a ochrany zdravia v prípade žien a mužov 
žijúcich v blízkosti ciest?

Úroveň výsledkov:
• Časové úspory žien a mužov vďaka lepšej cestnej 

infraštruktúre

(iii) rozvoj udržateľnej, 
inteligentnej a intermo-
dálnej vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej 
mobility odolnej proti 
zmene klímy, vrátane 
zlepšeného prístupu k 
TEN-T a cezhraničnej 
mobility 

CCO 15 – cestnej siete 
TEN-T: nové a moderni-
zované železničné trate 

CCR 14 – ročný počet 
cestujúcich, ktorí pou-
žívajú zlepšenú železnič-
nú dopravu 

• Kto bude využívať nové a modernizované železni-
ce a bude z nich mať prospech? Budú ženy a muži 
využívať túto železničnú dopravu rovnakým spô-
sobom? Budú z nich mať prospech rovnako?

• Kto ušetrí čas vďaka lepšej železničnej doprave? 
Ženy alebo muži, obaja? Prečo?

Úroveň výsledkov:
• Ročný počet cestujúcich žien a mužov používajúcich 

lepšiu železničnú dopravu
• Priemerná úspora času u cestujúcich žien a mužov

(iv) podpora udržateľnej 
multimodálnej mestskej 
mobility 

CCO 16 – rozšírenie a 
modernizácia električ-
kových a metrových 
tratí 

CCR 15 – používatelia 
nových a modernizova-
ných električkových a 
metrových tratí za rok 

• Kto bude využívať a mať prospech z rozšírenia a 
modernizácie električkových a metrových tratí? 
Budú ženy a muži využívať tieto trate rovnakým 
spôsobom? Budú z nich mať prospech rovnako?

• Kto ušetrí čas vďaka novým a modernizovaným 
električkovým a metrovým tratiam? Ženy alebo 
muži alebo obaja? Prečo?

• Sú zohľadnené rôzne potreby žien a mužov počas 
procesu rozširovania a modernizácie (napr. dôle-
žité je rozšíriť trate smerom k priemyselným parkom 
a iným pracoviskám, ako aj poskytnúť ďalšie za-
stávky/spojenia do škôl, nemocníc, obchodov a iné 
služby)

Úroveň výsledkov:
• Počet používateliek a používateľov nových a mo-

dernizovaných električkových a metrových tratí za 
rok

(75) Trans-European Transport Network (Transeurópska dopravná sieť)
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Cieľ politiky Špecifický cieľ Výstupy Výsledky Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov (72)

Cieľ politiky 4: Sociál-
nejšia Európa vďaka 
vykonávaniu Európ-
skeho piliera sociál-
nych práv

(i) zvyšovanie účinnosti 
pracovných trhov a prí-
stupu ku kvalitnému 
zamestnaniu rozvíjaním 
sociálnej inovácie a in-
fraštruktúry

CCO 17 – nezamestnaní, 
ktorých ročne obslúžia 
rozšírené zariadenia 
služieb zamestnanosti 

CCR 16 – uchádzači o 
zamestnanie, ktorí roč-
ne využívajú rozšírené 
zariadenia služieb za-
mestnanosti 

• Aké sú miery nezamestnanosti žien a mužov?
• Ako sú organizované zariadenia služieb zamest-

nanosti na riešenie potrieb žien a mužov v celej ich 
rozmanitosti?

• Používajú sa pri rozvoji týchto služieb rodovo res-
ponzívne participatívne prístupy?

Úroveň výstupu:
• Nezamestnané ženy a muži, ktorí sú ročne obslú-

žení rozšírenými zariadeniami služieb zamestna-
nosti

• Rozšírené rodovo responzívne zariadenia služieb 
zamestnanosti

Úroveň výsledkov:
• Uchádzačky a uchádzači o zamestnanie, ktorí roč-

ne využívajú rozšírené zariadenia služieb zamest-
nanosti

(ii) Zlepšovanie prístupu 
k inkluzívnym a kvalit-
ným službám v oblasti 
vzdelávania, odbornej 
prípravy a celoživotné-
ho vzdelávania pomo-
cou rozvoja infraštruk-
túry 

CCO 18 – nová alebo 
modernizovaná kapaci-
ta infraštruktúry v ob-
lasti starostlivosti o deti 
a vzdelávania 

CCR 17 – používatelia, 
ktorí ročne využívajú 
novú alebo modernizo-
vanú infraštruktúru v 
oblasti starostlivosti o 
deti a vzdelávania 

• Kto využíva a má prospech zo starostlivosti o deti? 
Budú ženy a muži využívať zariadenia starostlivos-
ti o deti v rovnakej miere? Budú z nich mať prospech 
rovnako?

• Ako ovplyvňuje infraštruktúra v oblasti starostli-
vosti o deti a vzdelávania zamestnateľnosť žien a 
mužov?

• Majú dievčatá a chlapci rovnaký prístup k novej a 
modernizovanej infraštruktúre v oblasti starostli-
vosti o deti a vzdelávaniu?

Úroveň výsledkov:
• Dievčatá a chlapci, ktorí ročne využívajú novú ale-

bo modernizovanú infraštruktúru v oblasti starost-
livosti o deti a vzdelávania

• Počet/podiel domácností (podľa typu domácnos-
tí, napr. domácností, kde je hlavou žena alebo muž, 
domácnosti osamelých rodičov atď.), ktorých ná-
klady na starostlivosť o dieťa sa znížili vďaka novej 
alebo modernizovanej infraštruktúre

• Priemerná doba prevádzky zariadení starostlivos-
ti o deti

(iii) zvyšovanie sociál-
no-ekonomickej integ-
rácie marginalizovaných 
komunít, migrantov a 
znevýhodnených skupín 
pomocou integrova-
ných opatrení vrátane 
bývania a sociálnych 
služieb 

CCO 19 – dodatočná 
kapacita vytvorenej ale-
bo modernizovanej pri-
jímacej infraštruktúry 

CCR 18 – používatelia, 
ktorých ročne obslúžia 
nové a modernizované 
prijímacie a ubytovacie 
zariadenia 

• Kto bude využívať dodatočné kapacity prijímacích 
infraštruktúr a bude z nich mať prospech? Budú 
ženy a muži využívať túto infraštruktúru v rovnakej 
miere? Budú z nich mať prospech rovnako?

• Existujú medzi týmito skupinami rodovo respon-
zívne posúdenia potrieb žien a mužov?

• Kto žije v marginalizovaných komunitách? Kto sú 
migranti a znevýhodnené skupiny? Existujú skupi-
ny v rámci týchto skupín, napríklad ženy alebo muži, 
ktorí sú viac alebo menej začlenení?

Úroveň výsledkov:
• Používateľky a používatelia, ktorých ročne obslúžia 

nové a lepšie prijímacie a ubytovacie zariadenia
• Priemerná cena služieb pre ženy a mužov
• Spokojnosť používateliek a používateľov so služ-

bami

(iv) zabezpečenie rovna-
kého prístupu k zdravot-
nej starostlivosti vráta-
ne primárnej starostli-
vosti rozvíjaním infraš-
truktúry

CCO 20 – nová alebo 
modernizovaná kapaci-
ta infraštruktúry v ob-
lasti zdravotnej starost-
livosti

CCR 19 – populácia s 
prístupom k zlepšeným 
službám zdravotnej sta-
rostlivosti

• Sú dostupné rodovo responzívne posúdenia po-
trieb žien a mužov v súvislosti s infraštruktúrou?

• Kto bude využívať novú alebo modernizovanú 
kapacitu infraštruktúry zdravotnej starostlivosti a 
bude z nej mať prospech? Budú mať ženy a muži 
rovnaký prospech?

• Ako zohľadňuje nová alebo modernizovaná kapa-
cita infraštruktúry zdravotnej starostlivosti rôzne 
zdravotné potreby žien a mužov počas celého ži-
votného cyklu?

Úroveň výstupu:
• Typ novej alebo modernizovanej kapacity infraš-

truktúry zdravotnej starostlivosti
• Nová alebo modernizovaná kapacita zdravotnej 

starostlivosti a infraštruktúry na uspokojenie po-
trieb používateliek a používateľov v rovnakej mie-
re

• Priestory pre deti dostupné v čakárňach
Úroveň výsledkov:
• Ženy a muži s prístupom k zlepšeným službám 

zdravotnej starostlivosti
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Európsky sociálny fond plus

(76) Údaje uvedené pod ukazovateľmi označenými * sú osobné údaje podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679. Údaje uvedené pod ukazovateľmi označenými ** sú osobitnou kategóriou údajov podľa 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679.

(77) Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED: International Standard Classification of Education).

Ukazovatele Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov 

(1) Spoločné ukazovatele výstupov týkajúce sa operácií zameraných na ľudí:

• (1a) Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov

Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov sú tieto (76):

• nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných*

• dlhodobo nezamestnaní*

• neaktívne osoby*

• zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb*

• osoby vo veku do 30 rokov*

• osoby vo veku nad 54 rokov*

• osoby s nižším sekundárnym (ISCED (77) 0-2) vzdelaním alebo nižším vzdelaním*

• osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním*

• osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)*

Celkový počet účastníkov by sa mal vypočítať automaticky na základe spoločných ukazovateľov 
výstupov týkajúcich sa postavenia v zamestnaní.

• Aké sú základné príčiny postavenia žien a mužov 
v zamestnaní?

• Vo všetkých členských štátoch sa postavenie 
žien a mužov v zamestnaní líši, prečo je tomu 
tak v príslušnom členskom štáte?

• Aké sú špecifické základné príčiny nerovností 
na trhu práce?

• Aký je podiel žien a mužov v cieľových odvetviach 
a skupinách?

• Priemerné výdavky na opatrenia pre ženy v porov-
naní s mužmi

• Typy zamestnania žien v porovnaní s typmi zamest-
nania mužov

• Rozčleňte tieto ukazovatele podľa žien a mužov 
s deťmi/bez detí

• Rozčleňte tieto ukazovatele podľa žien a mužov, 
ktorí sú osamelými rodičmi

• Spokojnosť účastníčok a účastníkov

• Podiel výdavkov na explicitné opatreniach v oblasti 
rodovej rovnosti

(1b) Iné spoločné ukazovatele výstupov (ak sa údaje pre tieto ukazovatele nezbierajú z registrov 
údajov, možno hodnoty pre tieto ukazovatele stanoviť na základe informovaných odhadov prijí-
mateľa):

• účastníci so zdravotným postihnutím**

• štátni príslušníci tretích krajín*

• účastníci s cudzím pôvodom*

• menšiny (vrátane marginalizovaných komunít, akými sú napríklad Rómovia)**

• bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania*

• účastníci z vidieckych oblastí*

• Existujú rozdiely medzi ženami a mužmi v rám-
ci týchto skupín? Prečo?

• Ako sa tieto rozdiely dajú riešiť?

• Účastníčky a účastníci s deťmi

• Účastníčky a účastníci, ktorí sú osamelí rodičia

• Priemerné výdavky účastníčok a účastníkov

• Spokojnosť účastníčok a účastníkov

• Podiel výdavkov na explicitné opatreniach v oblasti 
rodovej rovnosti
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Ukazovatele Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov 

(2) Spoločné ukazovatele výstupov pre subjekty sú tieto:

• počet podporovaných verejných správ alebo verejných služieb na vnútroštátnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni

• počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných pod-
nikov, sociálnych podnikov)

• Existuje rozdiel v podpore, ktorú získali mikro-
podniky, malé a stredné podniky (vrátane druž-
stevných podnikov a sociálnych podnikov) 
vo vlastníctve žien a vo vlastníctve mužov? Pre-
čo?

• Chceme podporovať odlišnú situáciu?

• Typ podpory, ktorú získali mikropodniky, malé 
a stredné podniky (vrátane družstevných podnikov 
a sociálnych podnikov) vo vlastníctve žien a vo vlast-
níctve mužov

• Priemerné výdavky podnikov, ktoré boli vo vlastníc-
tve žien a ktoré boli vo vlastníctve mužov

• Spokojnosť príjemkýň a príjemcov

• Podiel výdavkov na explicitné opatreniach v oblasti 
rodovej rovnosti

(3) Spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov pre účastníkov sú tieto:

• účastníci v procese hľadania práce po ukončení svojej účasti*

• účastníci v procese vzdelávania/odbornej prípravy po ukončení svojej účasti*

• účastníci v procese získavania kvalifikácie po ukončení svojej účasti*

• účastníci, ktorí sú po ukončení svojej účasti zamestnaní, vrátane tých, ktorí vykonávajú samo-
statnú zárobkovú činnosť*

• Existuje rozdiel medzi ženami a mužmi v rámci 
týchto skupín? Prečo?

• Chceme podporovať odlišnú situáciu?

• Typy pracovných miest, ktoré hľadajú ženy a ktoré 
hľadajú muži

• Typy kvalifikácie po ukončení svojej účasti u žien 
a mužov

• Typy zamestnania a samostatnej zárobkovej činnos-
ti žien a mužov

(4) Spoločné ukazovatele dlhodobejších výsledkov pre účastníkov:

• účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po ukončení svojej účasti zamestnaní vrátane tých, ktorí vyko-
návajú samostatnú zárobkovú činnosť*

• účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po ukončení ich účasti zlepšila*

Platí minimálna požiadavka, že tieto údaje by sa mali zbierať na základe reprezentatívnej vzorky 
účastníkov v rámci každého špecifického cieľa. Interná platnosť vzorky by sa mala zabezpečiť tak, 
aby sa údaje mohli zovšeobecniť na úrovni špecifického cieľa.

• Existuje rozdiel medzi ženami a mužmi v rámci 
týchto skupín? Prečo?

• Typy zamestnania žien a typy zamestnania mužov

• Priemerné mzdy u žien a u mužov

• Ukazovatele týkajúce sa kvality pracovných miest 
v prípade žien a mužov

• Vnímanie príjemkýň a príjemcov ich situácie na trhu 
práce (t. j. či sa zlepšila alebo nie)

(78) Osoba, ktorá neidentifikuje ako žena alebo muž.

V nariadení o ESF+ (príloha 1, s. 1) sa uvádza: „Spoločné ukazovatele pre všeobecnú podporu zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu. Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa pohlavia (žena, muž, 
nebinárna osoba (78)). Ak niektoré výsledky nie sú možné, údaje pre tieto výsledky sa nemusia zbierať ani nahlasovať.“
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Spoločné ukazovatele podpory z ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie

Ukazovatele Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov 

(1) Ukazovatele výstupu a) Celková peňažná hodnota distribuovaných potravín a tovaru:

(i) celková hodnota potravinovej pomoci
(a) celková peňažná hodnota potravín pre deti,

(b) celková peňažná hodnota potravín pre bezdomovcov,
(c) celková peňažná hodnota potravín pre iné cieľové skupiny,
(ii) celková hodnota distribuovaného tovaru,

(a) celková peňažná hodnota tovaru pre deti,
(b) celková peňažná hodnota tovaru pre bezdomovcov,
(c) celková peňažná hodnota tovaru pre iné cieľové skupiny

• Je rozdiel v celkovej peňažnej hodnote potravín, 
ktoré sa dostanú k ženám/dievčatám v porovna-
ní s mužmi/chlapcami v týchto špecifických sku-
pinách?

• Je dostupné posúdenie situácie rôznych skupín 
žien a mužov a ich špecifických potrieb?

• Je poskytovaný tovar zameraný na rôzne prefe-
rencie a potreby žien a mužov?

• Riešia sa osobitné potreby žien v oblasti repro-
dukčného zdravia?

• Celková peňažná hodnota tovaru poskytovaného 
na uspokojenie potrieb žien v oblasti reprodukč-
ného zdravia (napr. tampóny atď.)

• Priemerná peňažná hodnota/výdavky na ženy 
a na mužov z hľadiska distribuovaných potravín 
a tovaru

• Spokojnosť príjemkýň a príjemcov s distribuova-
nými potravinami a tovarom

b) Celkové množstvo distribuovanej potravinovej podpory (v tonách), v rámci ktorej:
(a) podiel potravín, pri ktorých bola z programu zaplatená len preprava, distribúcia a sklado-

vanie (v %),
(b) podiel potravinových výrobkov spolufinancovaných z ESF+ na celkovom objeme potravín 

distribuovaných prijímateľom (v %).

• Ako sa zohľadňujú odlišné potreby žien a mužov?

• Ako sa ženy a muži podieľajú na distribučných 
systémoch?

• Kto sú dodávatelia potravín? Sú medzi dodávateľ-
mi zastúpené v rovnakej miere podniky vo vlast-
níctve žien a poľnohospodárke podniky žien?

• Podniky vo vlastníctve žien a mužov medzi dodá-
vateľmi

• Podiel potravín poskytovaných dodávateľskými 
podnikmi vo vlastníctve žien a mužov
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Ukazovatele Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov 

(3) Spoločné ukazovatele výsledkov

Počet koncových príjemcov prijímajúcich potravinovú pomoc vrátane:

• počtu detí vo veku menej než 18 rokov

• počtu mladých ľudí vo veku 18 – 29 rokov

• počtu koncových príjemcov vo veku viac než 54 rokov

• počtu koncových príjemcov so zdravotným postihnutím

• počtu štátnych príslušníkov tretích krajín

• počtu koncových príjemcov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (vrátane marginalizovaných 
komunít, ako sú napríklad Rómovia)

• počtu koncových príjemcov, ktorí sú bezdomovcami alebo sú postihnutí vylúčením z bývania

Počet koncových príjemcov prijímajúcich materiálnu podporu vrátane:

• počtu detí vo veku menej než 18 rokov

• počtu mladých ľudí vo veku 18 – 29 rokov

• počtu koncových príjemcov vo veku viac než 54 rokov

• počtu koncových príjemcov so zdravotným postihnutím

• počtu štátnych príslušníkov tretích krajín

• počtu koncových príjemcov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (vrátane marginalizovaných 
komunít, ako sú napríklad Rómovia)

• počtu koncových príjemcov, ktorí sú bezdomovcami alebo sú postihnutí vylúčením z bývania

• Existujú rozdiely v potravinovej podpore žien a po-
travinovej podpore mužov?

• Zohľadňujú sa odlišné potreby žien a mužov, po-
kiaľ ide o vitamíny a výživu počas celého životné-
ho cyklu?

• Zohľadňujú sa preferencie žien a mužov, pokiaľ 
ide o výživu?

• Zvažovali sa potenciálne rozdiely v zameraní na 
príjemkyne a príjemcov?

• Sú dostupné hodnotenia odlišných potrieb a pre-
ferencií žien a mužov medzi cieľovými skupinami?

• Existuje rozdiel v materiálnej podpore žien v po-
rovnaní s mužmi?

• Posudzujú sa odlišné potreby materiálnej podpo-
ry žien a mužov počas celého životného cyklu?

• Posudzuje sa, akým spôsobom materiálna pod-
pora môže alebo nemôže spôsobiť, že sa ženy 
a muži dostanú do situácie, ktorá môže ohroziť 
ich životy? 

• Spokojnosť príjemkýň a príjemcov

• Podniky vo vlastníctve žien a mužov medzi dodá-
vateľmi
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Ukazovatele Európskeho sociálneho fondu plus pre zložku Zdravie (79)

Ukazovatele Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej 
rovnosti

Príklady ukazovateľov 

Úroveň integrovanej práce v odvetví zdravotníctva a využívanie výsledkov programu vo vnútroštát-
nych politikách v oblasti zdravia:

• počet pacientov podporovaných európskymi referenčnými sieťami

• počet spoločných klinických hodnotení zdravotníckych technológií

• počet prenesených najlepších postupov

• miera využitia výsledkov programu vo vnútroštátnej zdravotnej politike, meraná na základe 
dotazníka „pred a po“

• Existujú rozdiely v tom, ako sú pacientky a pacien-
ti podporovaní európskymi referenčnými sieťami?

• Vykazujú rozčlenené ukazovatele kvantitatívne 
rozdiely? Ak existujú rôzne počty žien a mužov 
podporovaných európskymi referenčnými sieťa-
mi, ako sa to dá vysvetliť?

• Pristupuje viac žien než mužov k spoločným kli-
nickým hodnoteniam zdravotníckych technológií?

• Prenášajú sa najlepšie postupy vrátane opisov 
zdravotných situácií žien a mužov a ich odlišných 
potrieb v oblasti zdravia počas životného cyklu?

• Používa sa vo vnútroštátnych politikách v oblasti 
zdravia viac výsledkov, ktoré sa týkajú žien, alebo 
ktoré sa týkajú mužov? Prečo sa tie druhé výsled-
ky menej často používajú?

• Dostupná rodovo responzívna štúdia posúdenia 
zdravotníckych technológii

• Výsledky dotazníka rozčlenené podľa žien a mužov

• Typ zdravotných problémov riešených podporo-
vanou technológiou vrátane odlišných potrieb 
a zdravotných problémov žien a mužov

• Výsledky týkajúce sa rodového hľadiska začlene-
né do vývoja zdravotníckych technológií a politík 
v oblasti zdravia 

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

(79) Prosím berte na vedomie, že zložka Zdravie fondu ESF+ je spravovaná priamo. Preto sa pri nej nedodržiavajú tie isté pravidlá ako pri hlavnej zložke ESF+ pri spoločnom spravovaní

Spoločné ukazovatele

Priority Ukazovateľ Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej rovnosti Príklady ukazovateľov
Podpora udržateľného rybolovu 
a ochrany morských biologických 
zdrojov 

Vývoj objemu vylodených úlovkov pochádzajúcich 
z populácií posúdených na úrovni maximálneho udr-
žateľného výnosu
Vývoj ziskovosti rybárskej flotily Únie • Aké sú rozdiely, čo sa týka vlastníctva flotily a ziskovos-

ti v prípade žien a mužov?

• Aké sú rozdiely v zamestnanosti žien a mužov?

• Podniky vo vlastníctve žien a mužov a ich ziskovosť

• Ženy a muži zamestnaní vo flotile a v týchto podnikoch

Rozloha (v ha) lokalít sústavy Natura 2000 a iných 
chránených morských oblastí podľa rámcovej smerni-
ce o morskej stratégii, na ktoré sa vzťahujú opatrenia 
na ochranu, údržbu a obnovu
Percentuálny podiel rybárskych plavidiel vybavených 
elektronickým zariadením na hlásenia o polohe a hlá-
senia o úlovkoch

• Kto má prospech z týchto opatrení? • Vlastníctvo plavidiel zo strany žien a mužov
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Priority Ukazovateľ Otázky týkajúce sa ukazovateľov rodovej rovnosti Príklady ukazovateľov
Prispievanie k potravinovej bez-
pečnosti v Únii prostredníctvom 
konkurencieschopnej a udrža-
teľnej akvakultúry a trhov 

Vývoj hodnoty a objemu produktov akvakultúry v Únii • Aké sú úrovne zamestnanosti žien a mužov v tomto 
odvetví?

• Aké sú ich podmienky zamestnania? Líšia sa? Ak áno, 
prečo? 

• Ukazovatele týkajúce sa zamestnanosti žien a mužov

Vývoj hodnoty a objemu vylodených úlovkov

Umožnenie rastu udržateľného 
modrého hospodárstva a pod-
pora prosperujúcich pobrežných 
komunít 

Vývoj HDP v námorných regiónoch nomenklatúry územ-
ných jednotiek na štatistické účely 3 
Vývoj počtu pracovných miest (ekvivalent plného pra-
covného času) v udržateľnom modrom hospodárstve

• Aké druhy pracovných miest sa vytvárajú v udržateľnom 
modrom hospodárstve? Sú podporované ženy aj muži, 
aby pracovali na týchto pracovných miestach?

• Sú dostupné rodovo responzívne posúdenia rôznych 
skupín zapojených do udržateľného modrého hospo-
dárstva?

• Kto má prospech z rastu udržateľného modrého hos-
podárstva? Majú ženy a muži rovnaký prospech? 

• Vývoj počtu pracovných miest (ekvivalent plného 
pracovného času) v udržateľnom modrom hospodár-
stve žien v porovnaní s mužmi

• Dostupné rodovo responzívne posúdenie 

Posilnenie medzinárodnej sprá-
vy oceánov a umožnenie bezpeč-
ných, chránených, čistých a udr-
žateľne spravovaných morí a oce-
ánov. 

Počet spoločných operácií prispievajúcich k európskej 
spolupráci pri činnostiach pobrežnej stráže 

• Aké druhy spoločných operácií sa uskutočňujú a prispie-
vajú k funkciám európskej spolupráce?

• Podieľajú sa na týchto operáciách ženy aj muži? Prečo 
áno/prečo nie?

• Zamestnanosť žien a mužov v pobrežnej stráži

• Počet/podiel žien zapojených do riadiacich štruktúr 
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Francúzsko: umožnenie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti stanovením prís-
lušných ukazovateľov v operačných programoch

Vo Francúzsku horizontálny princíp rodovej 
rovnosti bol prijatý prostredníctvom dvojitého 
prístupu v národnom operačnom programe ESF 
pre „Rast a začlenenie“. Používanie ukazova-
teľov rozčlenených podľa pohlavia vo všetkých 
francúzskych operačných programoch EFRR 
a ESF uľahčuje uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti v priebehu vykonávania programu. 
Tieto ukazovatele merajú účasť žien a mužov 
prostredníctvom poskytnutých informácií 
o výstupoch a výsledkoch rozčlenených podľa 
pohlavia.

Na základe údajov rozčlenených podľa pohla-
via analýzy, ktoré zohľadňujú odlišné situácie 
a potreby žien a mužov v krajine, vedú k cieleným opatreniam na presadzovanie rodovej rov-
nosti. Zahŕňajú napríklad opatrenia v operačnom programe ESF na posilnenie zamestnanosti, 
odbornej prípravy, vzdelávania a podnikania žien. Francúzsky ESF má ukazovatele výstupov 
a výsledkov rozčlenené podľa pohlavia pre všetky tri svoje priority: zamestnanosť, profesionálne 
dráhy a chudoba. Rodová rovnosť je kľúčovou zásadou pri výbere projektov.

Ukazovatele výsledkov (80) vo francúzskom operačnom programe ESF zahŕňajú:
• počet žien a počet mužov, ktorí sú zamestnaní, vrátane samostatne zárobkovo činných 

osôb, po ich účasti;
• počet účastníčok a počet účastníkov, ktorí sú zamestnaní, vo veku nad 55 rokov vrátane 

samostatne zárobkovo činných osôb po ich účasti a
• počet účastníčok/účastníkov vo vzdelávaní alebo študujúcich po ich účasti.

Ukazovatele výstupov zahŕňajú:
• počet nezamestnaných účastníčok/účastníkov;
• počet účastníčok oproti účastníkom vo veku nad 55 rokov;
• počet ekonomicky neaktívnych účastníčok a počet ekonomicky neaktívnych účastníkov;
• počet účastníčok a počet účastníkov vo veku pod 55 rokov;
• počet účastníčok vo veku pod 25 rokov a
• počet účastníčok, ktoré sú na materskej dovolenke alebo sa vracajú do práce.

(80) Ako bolo už uvedené, ukazovatele vzťahujúce sa na počet žien a mužov by mali v ideálnom prípade zahŕňať aj percentuálny podiel kvôli 
lepšej vizualizácii možných nerovností.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľoch rodovej rovnosti sa uvádzajú na:

• Zdroje inštitútu EIGE týkajúce sa rodových 
ukazovateľov

• Databáza rodových štatistík
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https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Nástroj 7: Stanovenie rodovo citlivých kritérií výberu 
projektov

Tento nástroj môžu riadiace orgány a monito-
rovacie výbory využiť na podporu vypracúvania 
rodovo citlivých projektov a na stanovenie kritérií 
rodovej rovnosti pre výber projektov. Táto pod-
pora zo strany riadiacich orgánov je nevyhnutná 
na zabezpečenie toho, aby sa rodová rovnosť 
začlenila ako horizontálny princíp do všetkých 
činností fondov EÚ.

Ako sa uvádza v článku 67 nariadenia o spoloč-
ných ustanoveniach (NSU): „Riadiaci orgán stanoví 
a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, 
ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpe-
čujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základ-
ných práv Európskej únie a zásady udržateľného 
rozvoja.“

Kroky na podporu rodovo citlivej prípravy 
a výberu projektov

Na úplnom začiatku postupu prípravy a výberu 
projektov je mimoriadne dôležité podporiť po-
tenciálnych žiadateľov. Na zaistenie adekvátnej 
pomoci by preto riadiace orgány a monitorovacie 
výbory mohli:

• vo všetkých výzvach na predkladanie návrhov 
projektov a všetkých iných oznámeniach o vy-
užívaní zdrojov jasne uviesť, že rodová rovnosť 
je horizontálnym princípom, ktorý sa musí 
rešpektovať a konkretizovať;

• jasne vysvetliť, že aspekty rodovej rovnosti budú 
súčasťou všetkých kritérií výberu projektov;

• zahrnúť konkrétne informácie do každej výzvy 
na predkladanie návrhov týkajúce sa požiadaviek 
v oblasti rodovej rovnosti a

• používať na usmernenie prípravy výziev tento 
kontrolný zoznam.

Kontrolný zoznam na usmernenie prípravy 
výziev na predkladanie návrhov projektov

Krok 1. Uvádza sa v tejto výzve jasne, že 
horizontálny princíp rodovej rovnosti musí byť 
súčasťou analýzy projektu?

Riadiace orgány a monitorovacie výbory by sa 
mohli pýtať:

• Vysvetľuje sa vo výzve na predkladanie návrhov, 
že projekt sa bude hodnotiť na základe toho, či 
je v návrhu zahrnutá rodová analýza (t. j. analýza 
rozdielov v situácii a potrebách žien a mužov)?

• Vyžaduje sa vo výzve na predkladanie návrhov 
konkrétne zahrnutie kvalitatívnych a kvantita-
tívnych údajov na opis rodových trendov alebo 
vzorcov?

• Uvádza sa vo výzve na predkladanie návrhov, že 
návrh by sa mal vzťahovať na konkrétne fondy, 
ciele v oblasti rodovej rovnosti na celoštátnej 
alebo nižšej úrovni?

Krok 2. Vysvetľuje sa vo výzve jasne, že 
horizontálny princíp rodovej rovnosti musí byť 
súčasťou cieľov a ukazovateľov projektu?

• Vysvetľuje sa vo výzve na predkladanie návrhov, 
že návrh sa bude hodnotiť na základe toho, či 
cieľ(-le) projektu:
– sa dosiahne(-u) v prípade žien aj mužov,
– zahŕňa(-jú) špecifické rozčlenenie cieľov pre 

ženy a mužov,
– zahŕňa(-jú) v prípade potreby špecifické zá-

mery a ciele v oblasti rodovej rovnosti (t. j. 
(zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v prípade 
žien aj mužov na zvýšenie rodovej rovnosti)?

• Žiada sa vo výzve na predkladanie návrhov, aby 
všetky ukazovatele týkajúce sa jednotlivcov boli 
rozčlenené podľa pohlavia s cieľom monitorovať, 
či sú zamerané na ženy aj mužov?

• Žiada sa vo výzve na predkladanie návrhov, 
aby sa v prípade potreby stanovili špecifické 
rodové ukazovatele na uľahčenie monitorova-
nia pokroku pri dosahovaní zámerov v oblasti 
rodovej rovnosti?

Krok 3. Uvádza sa vo výzve, že horizontálny 
princíp rodovej rovnosti by mal byť začlenený do 
plánovaného využívania zdrojov v rámci 
projektu?

• Vysvetľuje sa vo výzve na predkladanie návrhov, 
že v návrhoch musí byť špecifikované, ako sa 
zdroje použijú na podporu rodovej rovnosti?

• Je vo výzve objasnené, že v návrhoch by malo byť 
vysvetlené, ako projekt posilní v rámci cieľových 
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skupín rovnaký prístup žien a mužov k zdrojom, 
službám a investíciám?

Krok 4. Je vo výzve špecifikované, že projektový 
tím by mal zahŕňať rodovú kompetenciu?

• Uvádza sa vo výzve na predkladanie návrhov, 
akú úlohu zohráva interná rodová kompetencia 
alebo zostavenie rozpočtu na externé odborné 
znalosti v rodovej oblasti pri výbere projektov?

• Objasňuje sa vo výzve, či a do akej miery je 
rodová kompetencia požiadavkou v postupoch 
verejného obstarávania v oblasti vzdelávania 
a hodnotenia?

Krok 5. Vysvetľuje sa vo výzve, že rodová rovnosť 
musí byť súčasťou monitorovania a hodnotenia 
projektu?

• Žiada sa vo výzve na predkladanie návrhov opis 
toho, ako sa budú v rámci projektu monitorovať 
a hodnotiť ciele/výsledky/vplyvy rodovej rovnosti 
a ako sa budú uplatňovať nápravné opatrenia?

• Vysvetľuje sa v nej, že v každom návrhu musí 
byť stanovené, ako sa budú hodnotiť ciele 
a výsledky v oblasti rodovej rovnosti?

Kontrolný zoznam pre kritériá výberu 
projektov

Riadiace orgány a monitorovacie výbory na posu-
dzovanie návrhov projektov môžu vypracovať krité-
riá výberu na základe týchto otázok a uplatňovať ich:

Krok 1. Analýza

• Obsahuje návrh rodovú analýzu oblasti interven-
cie (t. j. analýza rozdielov v situácii a potrebách 
žien a mužov – v ich rozmanitosti – a identifikácia 
príslušných nerovností)?

• Používajú sa kvalitatívne a kvantitatívne údaje 
rozčlenené podľa pohlavia na opis rodových 
rozdielov a vzorcov?

• Vzťahuje sa analýza na ciele konkrétnych fon-
dov a/alebo ciele rodovej rovnosti celoštátnej 
a/alebo nižšej úrovni?

Krok 2. Ciele a ukazovatele

• Sú stanovené špecifické ciele rodovej rovnosti 
stanovené pre daný projekt (t. j. ciele, ktoré 
sa majú dosiahnuť v prípade žien aj mužov na 
zvýšenie rodovej rovnosti)?

• Je v návrhu stanovené, akým spôsobom má 
projekt prispieť k všeobecným rodovým cieľom?

• Uvádza sa v návrhu, či sa dosiahne cieľ(-le) pro-
jektu v prípade žien aj mužov v ich rozmanitosti 
a akým spôsobom?

• Sú stanovené špecifické rodové ukazovatele 
na uľahčenie monitorovania rodových cieľov?

• Sú všeobecné ukazovatele týkajúce sa jed-
notlivcov rozčlenené podľa pohlavia s cie-
ľom monitorovať, či sú zamerané na ženy aj  
mužov?

Používajte ciele politiky EÚ ako usmernenie, oboz-
námte sa s nástrojom 1 a tabuľkou 3:
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Tabuľka 3. Rodová rovnosť v cieľoch politiky EÚ

Ciele politiky Aspekty rodovej rovnosti 
Rovnaká ekonomická ne-
závislosť pre ženy a mužov

Rovnaká odmena za prácu 
rovnakej hodnoty

• Odstrániť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

• Zvýšiť zamestnanosť (a znížiť segmentáciu)

• Prispievať k vzdelávaniu žien

• Zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, špecifické ukazovatele:
– Zvýšený podiel času, ktorý muži venujú činnosti súvisiacej so starostlivosťou
– Zvýšená zamestnanosť žien a mužov vrátane migrantiek v oficiálnom sektore starostlivosti
– Zvýšiť prístup žien k platenej práci a zvýšiť počet hodín v platenej práci

• Odstrániť rodové stereotypy

• Znížiť rodovú segregáciu na trhu práce

• Podporovať pružné formy organizácie práce a dovolenku z rodinných dôvodov

• Zvýšiť podnikanie žien

• Zvýšiť dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti o deti

• Podporovať sociálne začlenenie

• Zvýšiť dostupnosť a kvalitu zariadení starostlivosti o iné závislé osoby

• Bojovať proti vylúčeniu a chudobe žien

• Podporovať ochranu rodičov a opatrovateľov
Rovnosť pri prijímaní roz-
hodnutí

• Zvýšiť účasť žien na rozhodovacích pozíciách a v rozhodovacích postupoch

Dôstojnosť, nedotknuteľ-
nosť osôb a koniec násilia 
založeného na rodovej prí-
slušnosti 

• Podporovať prevenciu a ochranu pred rodovo motivovaným násilím

• Podporovať úlohu mužov a chlapcov pri odstraňovaní násilia páchaného na ženách

Ciele projektov zahŕňajú aj širšie hľadisko nie-
len týkajúce sa pohlavia alebo rodu, ale aj iných 
charakteristík. Je napríklad dôležité, aby ciele za-
hŕňali ďalšie rozčlenenie v rámci širších kategórií 
„ženy“ a „muži“ so zreteľom na dodatočné sociál-
no-demografické atribúty, ako napr.: vek, sociál-
no-ekonomické prostredie, chudoba, rasa, etnická 
príslušnosť, miesto (vidiecke/mestské), zdravotné 
postihnutie, sexuálna orientácia (lesby, gejovia, 
bisexuálne, transrodové a iné osoby), náboženstvo 
atď. V prípade všetkých tematických priorít by sa 
mal okrem toho v ideálnom prípade zvážiť prístup, 
v ktorom sa venuje pozornosť prierezovosti (t. j. 
prierezovým charakteristikám jednotlivcov a tomu, 
ako môžu vzájomne pôsobiť alebo sa prelínať sa, 
aby ovplyvnili rodové nerovnosti).

Krok 3. Činnosti a vykonávanie

• Plánujú sa konkrétne činnosti na dosiahnutie 
cieľov projektu v oblasti rodovej rovnosti?

• Existuje prepojenie medzi plánovanou rodovou 
analýzou projektu a špecifikáciou cieľov rodovej 
rovnosti? Vysvetľuje sa v projekte, ako sa toto 
prepojenie zohľadní pri príprave jeho činností 
(zameraných na zníženie existujúcich nerovností) 
a ich očakávaných výsledkoch a výstupoch?

Krok 4. Rodová kompetencia

• Má projekt prístup k internej rodovej kompe-
tencii? Ak nie, budú sa využívať externé odbor-
né znalosti v rodovej oblasti? Zahŕňa projekt 
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rozpočet na takéto externé odborné znalosti?
• Je rodová kompetencia požiadavkou vo ve-

rejných obstarávaniach v oblasti vzdelávania 
a hodnotenia?

Krok 5. Monitorovanie a hodnotenie

• Vysvetľuje sa v návrhu, ako sa budú v rámci 
projektu monitorovať a posudzovať ciele/vý-
sledky/vplyvy rodovej rovnosti?

• Je v návrhu stanovené, aké nápravné opatrenia 

sa prijmú v rámci projektu, ak sa tieto ciele/
výsledky/vplyvy rodovej rovnosti nedosiahnu?

• Je v návrhu stanovené, ako sa budú v rámci 
projektu hodnotiť ciele/výsledky/vplyvy rodovej 
rovnosti?

Napokon, riadiace orgány a monitorovacie vý-
bory sa musia spýtať: spĺňa návrh projektu 
tieto kritériá výberu? Ak nie, mohli by požiadať 
o doplňujúce informácie a uskutočniť konečné  
posúdenie.

Belgicko: požiadavka na hodnotenie projektov pred výberom so zreteľom na možné 
vplyvy na ženy a mužov

V Belgicku sa v prípade všetkých operačných programov musí zohľadniť životná realita žien 
a mužov. V každej fáze by sa malo zvážiť, ako môže program – pozitívne a/alebo negatívne 
– ovplyvniť rôzne situácie a potreby žien a mužov. Každý návrh projektu sa preto analyzuje 
a hodnotí so zreteľom na jeho možné vplyvy na ženy a mužov a na to, ako môže ovplyvňovať 
rodovú rovnosť.

Prierezová analýza sa uplatňuje na úrovni operačného programu na úrovni projektu a v priebehu 
výziev na predkladanie návrhov. To znamená, že životná realita žien a mužov sa zohľadňuje, ako 
aj ich prierezové charakteristiky, ako napríklad vek, sociálno-ekonomické postavenie, zdravotné 
postihnutie, rasa, etnický pôvod, náboženstvo a iné relevantné sociálno-demografické údaje. 
Posudzuje sa zhromažďovanie a analýza údajov o situácii žien a mužov na trhu práce, ich prí-
stupe k vzdelávaniu a príležitostiam, ktoré majú na prácu v rôznych podnikoch a odvetviach. Ak 
je to možné, analyzujú sa krížové kontroly údajov s inými sociálno-ekonomickými dimenziami. 
Napríklad mladé ženy môžu čeliť odlišným situáciám a majú odlišné potreby ako staršie ženy.

Vo všetkých výzvach na predkladanie návrhov musí byť vysvetlené, ako projekt prispeje k ro-
dovej rovnosti, čo je v procese výberu projektov hlavným faktorom. Na pomoc žiadateľom pri 
plánovaní projektov sa organizujú informačné semináre. Zahŕňajú informácie o rovnosti medzi 
ženami a mužmi, právne predpisy a politiky v oblasti rodovej rovnosti a metódy a nástroje 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. Ďalšie podporné opatrenia na zvyšovanie informova-
nosti zahŕňajú online vzdelávaciu platformu zameranú na rodovú rovnosť. Uverejnená bola 
aj praktická príručka o tom, ako posudzovať a začleňovať rodové aspekty do projektov. Táto 
príručka pomáha žiadateľom zohľadniť v priebehu plánovania projektov životnú realitu žien 
a mužov. Využívajú ju aj monitorovacie výbory na monitorovanie príspevkov projektov k rodo-
vej rovnosti. Každý projekt sa hodnotí podľa stanovených kritérií, ktoré sa vzťahujú na rodovú 
rovnosť. V rámci celého programového obdobia sa na meranie pokroku smerom k rodovej 
rovnosti používajú ukazovatele rozčlenené podľa pohlavia.
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Fínsko: kritériá výberu projektu

Vo Fínsku boli na obdobie financovania 2014 – 2020 vy-
pracované nové otázky týkajúce sa rodovej rovnosti pre 
predkladateľov projektov. Predkladatelia projektov musia 
odpovedať na tieto otázky:

Áno Nie Vysvetlite 
(musí byť vyplnené)

Posúdilo sa v rámci projektu pracovné 
prostredie z rodového hľadiska?
Bolo hľadisko rodovej rovnosti začle-
nené do projektu?
Je hlavným zmyslom projektu podpo-
ra rodovej rovnosti?

Tieto otázky sa používajú ako hodnotiace kritériá pre prijímanie rozhodnutí o financovaní.

Doplnkový nástroj 7.a: Rodovo 
responzívne dohody (zmluvy 
alebo dohody o grante) 
s vykonávateľmi projektov
Po postupe výberu projektov, ktorý sa riadi jasne 
stanovenými kritériami, ktoré zohľadňujú rodovú 
rovnosť, je dôležité stanoviť základné požiadavky 
pre vykonávateľov projektov, a to v dohodách alebo 
zmluvách týkajúcich sa projektov.

Kontrolný zoznam pre dohody a zmluvy 
týkajúce sa financovania projektov

Pri vypracúvaní dohôd a zmlúv týkajúcich sa pro-
jektov by sa riadiace orgány mohli pýtať:

• Vysvetľuje sa v dohode, či v rámci vykonávania 
projektu platí povinnosť dodržiavať horizontálny 
princíp rodovej rovnosti?

• Uvádzajú sa v dohode konkrétne kroky, ktoré 
by sa mali vykonať na splnenie požiadavky 
v súvislosti s rodovou rovnosťou?

• Uvádza sa výslovne, že pri vykonávaní projektu 
platí povinnosť zohľadniť odlišné situácie a po-
treby žien a mužov?

• Uvádza sa výslovne v dohode, že v rámci projektu 

platí povinnosť využívať zdroje na posilnenie 
rodovej rovnosti?

• Sú v dohode stanovené špecifické ciele a výsled-
ky, ktoré sa musia dosiahnuť v oblasti rodovej 
rovnosti? Napríklad:
– Stanovuje sa pre ciele a výsledky jasne, že 

sa tieto ciele a výsledky musia dosiahnuť 
v prípade žien aj mužov?

• Uvádzajú sa v postupoch uvedených v dohode 
osobitné očakávania týkajúce sa rodu, napríklad:
– odkazy na rodovú rovnosť v správach, najmä 

štatistické údaje o prijímateľoch rozčlenené 
podľa pohlavia,

– rozdelenie a využívanie finančných zdrojov 
a výsledkov v správach a

– rodovo citlivé prístupy ku komunikácii okrem 
iného.

• Ak sa vyžaduje prísažné vyhlásenie, zahŕňa 
toto vyhlásenie „zohľadnenie rodovej dimen-
zie“? T. j., sú príjemcovia zdrojov na projekty 
povinní vyhlásiť, že rozumejú, že pri využívaní 
zdrojov sa musí zohľadniť „rodová rovnosť ako 
horizontálny princíp“?

• Uvádza sa v dohode o pridelených zdrojoch 
alebo subvenciách na projekt, že zohľadnenie 
rodovej rovnosti je nevyhnutnou podmienkou 
pri využívaní zdrojov?
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Nástroj 8: Sledovanie prideľovania zdrojov pre rodovú 
rovnosť vo fondoch EÚ

Tento nástroj je dostupný v angličtine na adrese: https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-
step-step-toolkit.

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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Nástroj 9: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri 
navrhovaní projektov

Úvod k nástroju

Tento nástroj vás usmerní, aby ste rodové ciele 
a ukazovatele mohli premietnuť do partnerských 
dohôd a operačných programov na úrovni projektu. 
Riadiace orgány by ho mali používať na celoštátnej 
a nižšej úrovni počas fázy plánovania, vykonávania 
a monitorovania projektu. Riadiace orgány ho môžu 
využívať aj na poskytovanie usmernenia a podpory 
miestnym subjektom a vykonávateľom projektov.

Tento nástroj podporuje uplatňovanie rodovo 
citlivých kritérií a postupov výberu projektov, ako 

sa uvádza v článku 67 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach NSU [COM(2018) 375 final]:

Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber 
operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskri-
minačné, transparentné, zabezpečujú rodovú 
rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv 
Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja 
a politiky Únie v oblasti životného prostredia 
v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Ďalšie informácie o nariadeniach sa uvádzajú 
v nástroji 1.

Kroky na začlenenie rodovej rovnosti do návrhu projektu

Nástroj je rozdelený do štyroch krokov:

Krok 1. Zosúladenie s rodovými cieľmi a ukazovateľmi 
partnerských dohôd a operačných programov

Krok 2. Príprava projektov a projektová žiadosť

3. Vykonávanie projektu

4. Posúdenie projektu

Krok 1. Zosúladenie s rodovými cieľmi 
a ukazovateľmi partnerských dohôd 
a operačných programov

Je dôležité zabezpečiť, aby v projektových žiados-
tiach v rámci každého fondu bolo uvedené, ako 
sa v rámci projektu budú riešiť existujúce rodové 

rozdiely alebo osobitné potreby žien a mužov v ob-
lasti intervencie. Riadiace orgány môžu podporiť 
projektových žiadateľov:

• poskytnutím informácií o rodových cieľoch 
a ukazovateľoch stanovených v partnerskej 
dohode a operačných programoch;

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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• poskytnutím iných rodových a kontextových 
informácií, ktoré sú relevantné pre výzvy na 
predkladanie návrhov;

• poskytnutím informácií o tom, ako by sa rodové 
aspekty mali zahrnúť do žiadosti a ako sa budú 
hodnotiť a

• zabezpečením, aby žiadatelia mali informácie 
a schopnosti potrebné na vykonanie rodovej 
analýzy v oblasti intervencie.

Krok 1a. Vykonať rodovú analýzu

Cieľom rodovej analýzy (81) je identifikovať nerov-
nosti a rozdiely medzi ženami a mužmi v celej ich 
rozmanitosti a zistiť tiež základné príčiny týchto 
nerovností. Na vykonanie rodovej analýzy by ste 
mali:

1. Zhromaždiť informácie a rozčlenené údaje 
o cieľovej skupine

To znamená štatistické údaje, ktoré náležite 
odrážajú cieľovú skupinu, rozčlenené podľa žien 
a mužov. Mali by zahŕňať údaje o príslušných 
charakteristikách, ako napr. vek, rasa, etnický 
pôvod, miesto, úroveň vzdelania, zamestnanosť 
v jednotlivých odvetviach, podnikanie v jednot-
livých odvetviach, výška platov, využívanie času 
a/alebo iné relevantné otázky.

• Pri zhromažďovaní a prezentácii by údaje mali 
byť vždy rozčlenené podľa pohlavia ako primárna 
súhrnná klasifikácia. Napríklad pri zhromažďo-
vaní a analýze údajov týkajúcich sa „mladých 
ľudí“ alebo „starších ľudí“ by tieto cieľové skupiny 
mali byť rozdelené podľa pohlavia.

• Okrem kvantitatívnych údajov o špecifických 
charakteristikách sa v rodovej analýze musia 
zohľadniť kvalitatívne údaje o životných skú-
senostiach ľudí. K tomuto patrí posúdenie, ako 
služby odlišne využívajú ženy a muži a aké zdroje 
by sa mali vyčleniť na riešenie týchto rozdielov. 
Verejné priestory napríklad využívajú rôznymi 
spôsobmi rôzni ľudia – staršie ženy, starší muži, 
mladšie ženy, mladí muži, dievčatá a chlapci, 
rodičia a opatrovatelia, ľudia cestujúci do prá-
ce, atď. To, ako využívajú verejné priestranstvá 
závisí od charakteristík, ako napr. pohlavie, vek, 
miesto atď. Závisí to však aj od iných faktorov 

(81) Ďalšie informácie o tom, ako vykonať rodovú analýzu sa uvádzajú v nástroji 3  a pozri EIGE, Gender Analysis: https://eige.europa.eu/
gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

– napríklad od úrovne ich príjmu, od pracov-
ných podmienok a podmienok starostlivosti 
o deti, od dennej doby atď. Pri rodovej analýze 
sa musí zoširoka posudzovať, čo nám súbor 
údajov vypovedá o každodennom živote ľudí.

• Využívanie údajov z viacerých zdrojov umožňuje 
hlbšie chápanie rodových rozdielov, potrieb 
ľudí a ich životnej reality. Preštudujte čo najviac 
zdrojov, napríklad štúdie alebo konzultácie na 
miestnej, nižšej ako celoštátnej a celoštátnej 
úrovni, údaje zo štatistických úradov, akademic-
ké práce, správy o politikách – a kombinujte/
triangulujte údaje z týchto zdrojov.

• Ak nie sú k dispozícii údaje o kľúčových cha-
rakteristikách, ako napr. pohlavie, rasa, etnický 
pôvod, vek, zdravotné postihnutie atď., tieto 
údaje by sa mali brať ako chýbajúce. V cieľoch 
projektu a pri podávaní správ by sa malo upo-
zorniť na potrebu zlepšiť údaje.

2. Identifikovať existujúce rodové rozdiely 
a ich základné príčiny

Keď máte rozčlenené údaje potrebné na vytvore-
nie jasného obrazu cieľovej skupiny, použite tieto 
kľúčové otázky na lepšie pochopenie niektorých 
kľúčových rozdielov medzi ženami a mužmi a na 
analýzu dôvodov týchto rozdielov:

• Aké sú rozdiely medzi účasťou žien a mužov na 
trhu práce? V ktorých oblastiach zamestnania 
prevládajú ženy alebo muži?

• Aké sú rozdiely v úrovni zárobkov žien a mužov? 
Existujú významné rozdiely v počte žien a mužov 
pracujúcich na kratší pracovný čas? Má viac 
žien ako mužov viac než jedno zamestnanie 
na kratší pracovný čas?

• Čo nám údaje o využívaní času alebo služieb 
hovoria o tom, ako si ženy a muži zadeľujú 
svoj čas? Čo nám to hovorí o nedostatkoch 
v miestnych službách, čo sa týka dostupnosti 
a načasovania?

• Stará sa o deti a iných rodinných príslušníkov 
viac žien než mužov? Ktoré vekové skupiny žien 
a mužov poskytujú neplatenú starostlivosť? 
Napríklad starostlivosť o deti poskytuje viac 
mladších žien než mužov? Starajú sa starší muži 
o svoje manželky? Aké služby by mohli jednot-
livým osobám poskytnúť podporu v týchto 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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úlohách a zlepšiť ich pohodu?
• Ako by infraštruktúra a riešenia IT mohli pomôcť 

riešiť tlaky na starostlivosť, rozvíjať zručnosti 
a rozširovať pracovné príležitosti?

• Aké dôsledky budú mať odpovede na tieto otázky 
na cieľovú skupinu, trh práce alebo projekt?

3. Priamo konzultovať s cieľovými skupinami

Zohľadnite ich názory pri príprave návrhov pro-
jektov a navrhovaní projektov. Užitočné otázky 
v rámci konzultácie:

• Aká je životná realita, očakávania a potreby 
cieľovej skupiny?

• Líšia sa v prípade žien a mužov?
• Rieši plánovaný projekt potreby mužov aj žien? 

Zohľadňuje ich rôzne záujmy, úlohy a pozície?
• Ako môže projekt lepšie prispieť k uspokojeniu 

potrieb žien a mužov?
• Pri kladení týchto otázok posúďte nerovnosti 

medzi ženami a mužmi v prístupe k zdrojom 
(práca, peniaze, moc, zdravie, pohoda, bez-
pečnosť, znalosti-vzdelávanie, mobilita, čas 
atď.) a spôsob, akým uplatňujú základné práva 
(občianske, sociálne a politické práva) na základe 
ich pohlavia alebo úloh, ktoré im sú pripísané 
(rodové úlohy).

4. Zhromaždiť údaje podľa pohlavia a údaje 
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom

Použite celoštátne, regionálne alebo miestne 
údaje, prieskumy využívania času alebo iné 
zdroje údajov.

5. Vyvodiť závery týkajúce sa rodových vzorcov 
a určiť ich základné príčiny

Zvážte otázky:

• Aké sú rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti 
intervencie projektu? Existujú špecifické rodové 
vzorce? Líšia sa normy a očakávania v prípade 
žien a mužov?

• Aké sú základné dôvody týchto rozdielov a/
alebo rodových vzorcov? Aké dôsledky majú pre 
cieľové skupiny, trh práce a vykonávanie projektu?

(82) Ďalšie informácie o rodových ukazovateľoch sa uvádzajú v nástroji 6 a pozri EIGE, Gender Statistics and Indicators: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators:

Krok 1b. Stanoviť rodovo špecifické ciele 
a ukazovatele

Na základe rodovej analýzy budete dobre rozumieť 
rozdielom medzi ženami a mužmi, ich rôznym 
potrebám a rodovým vzorcom. Dajte tieto zistené 
rozdiely a vzorce do súvisu s cieľmi partnerskej 
dohody, operačného programu, ako aj s cieľmi 
v oblasti rodovej rovnosti na celoštátnej alebo 
nižšej úrovni. Ako tieto rozdiely a vzorce ovplyvnia 
možnosť dosiahnutia cieľov fondu?

Na základe zistení z rodovej analýzy upravte ciele 
a ukazovatele projektu tak, aby boli rodovo špeci-
fické. To znamená zabezpečiť, aby ciele projektu 
prispievali k cieľom rodovej rovnosti v rámci oblasti 
intervencie. Ako už bolo uvedené, ciele projektu by 
sa mali zosúladiť s cieľmi v oblasti rodovej rovnosti 
na celoštátnej alebo nižšej úrovni.

• Ciele projektu v oblasti rodovej rovnosti 
musia byť prispôsobené oblasti intervencie 
a formulované ako ciele týkajúce sa výkonnosti, 
účasti a vplyvu v súvislosti s rodovou rovnosťou. 
Kľúčová otázka: Aké príspevky môžu a mali by 
prispievať k podpore rodovej rovnosti v oblasti 
intervencie?

• Rodovo citlivé ukazovatele projektu (82) nám 
umožňujú merať zmeny vo vzťahoch medzi že-
nami a mužmi a zmeny ich postavenia, potrieb 
alebo situácie v kontexte projektu alebo činnosti. 
Ako meradlo sociálnej zmeny a výkonnosti/
výkonnosti projektov rodovo citlivé ukazovatele 
možno opísať z hľadiska:
– nadobudnutej kvality, ktorá sa má dosiahnuť,
– množstva niečoho, čo sa má dosiahnuť,
– cieľovej skupiny, ktorej sa projekt týka, alebo 

ktorá má z neho prospech,
– predpokladaného časového rámca na do-

siahnutie cieľov projektu.

Krok 2. Príprava projektov a projektová 
žiadosť

V projektovej žiadosti a pri príprave projektu sa 
vo všeobecnosti musí špecifikovať, ako sa budú 
v rámci projektu riešiť existujúce rodové roz-
diely a/alebo potreby žien a mužov v tejto ob-
lasti. Riadiace orgány môžu žiadateľov podporiť 

file:///D:/AO10658/temp/2019.5932/mns4/rtf/../nástroji�6
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
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tým, že jasne vysvetlia, že každá žiadosť by mala  
obsahovať:

• opis žiadateľskej organizácie vrátane napríklad:
– vyhlásenia o poslaní v súvislosti s rodovou 

rovnosťou v rámci identity organizácie alebo 
organizačnej kultúry,

– rodové kompetencie v rámci štruktúry orga-
nizácie, napr. osoby zodpovedné za rodovú 
rovnosť a prístup k externým odborným 
znalostiam v rodovej oblasti,

– situácie mužov a žien v spoločnosti, napr. 
ženy a muži na rôznych úrovniach hierarchie, 
v rôznych kategóriách zamestnaní, s rôznymi 
kvalifikáciami alebo rôznymi formami orga-
nizácie práce,

– začlenenia rodovej rovnosti do riadenia a cer-
tifikácie kvality organizácie,

– politík ľudských zdrojov súvisiacich s rodo-
vou rovnosťou, napríklad v oblasti náboru, 
odbornej prípravy a rozvoja, riadení znalostí 
a spôsobilostí,

– personálnych zdrojov a kompetencií v rámci 
projektového tímu.

• v prípade potreby opis externej podpory alebo 
budovania kapacít pre zamestnancov na účely 
splnenia požiadaviek programu v oblasti rodo-
vej rovnosti;

• rodovú analýzu problému, ktorý projekt bude 
riešiť, s použitím údajov rozčlenených podľa 
pohlavia a zistení z výskumu, v ktorých sa tiež 
analyzujú príčiny rodových nerovností a iden-
tifikujú sa stratégie, ktoré sa v rámci projektu 
môžu využiť na ich vyriešenie;

• opis cieľových skupín projektu rozčlenených 
podľa pohlavia a ďalších odlišných charakteristík;

• špecifické ciele a ukazovatele v oblasti rodovej 
rovnosti spolu s analýzou všetkých tematických 
cieľov/ukazovateľov z rodového hľadiska;

• opis opatrení, pomocou ktorých sa v rámci 
projektu podporí rodová rovnosť (napr. prístup 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a/alebo 
prístup pozitívnej diskriminácie);

• vysvetlenie nevyhnutných podporných štruktúr 
a kontextu projektu, napríklad financovanie účast-
níkov, financovanie budovania kapacít v oblasti 
rodovej rovnosti pre pracovníkov v rámci projektu, 
miesto a časový rámec projektových aktivít atď.;

• opis spôsobu šírenia informácií v súvislosti 
s projektom s cieľom zapojiť ženy a mužov 
v celej ich rozmanitosti;

• opis monitorovacieho prístupu v rámci projektu, 
v ktorom by sa mali používať údaje rozčlene-
né podľa pohlavia a rodové rozpočtovanie na 
účely posúdenia výkonnosti projektu vzhľadom 
na jeho ciele a na meranie pokroku pomocou 
stanovených rodových ukazovateľov;

• opis spôsobu využívania v rámci projektu prí-
stupu rodovej rovnosti pri interných alebo 
externých hodnoteniach a spôsobu hodnotenia 
tematických a štrukturálnych aspektov rodovej 
rovnosti (napr. stratégia, metódy a nástroje) a

• podrobnú prezentáciu finančných zdrojov pro-
jektu, ako je rozpočet na vykonávanie činností 
súvisiacich s rodovou rovnosťou a na budovanie 
kapacít v oblasti rodovej rovnosti.

Krok 3. Vykonávanie projektu

V dokumentoch o vykonávaní projektu je potreb-
né uviesť, ako sa v rámci projektu riešia rodové 
rozdiely alebo odlišné potreby žien a mužov v ob-
lasti intervencie. Riadiace orgány môžu žiadateľov 
podporiť na základe:

– vysvetlenia, že vykonávatelia musia zabez-
pečiť, aby na účely posúdenia ukazovatele 
a cieľov projektu boli relevantné údaje z mo-
nitorovania rozčlenené podľa pohlavia a

– podpory vykonávateľov projektov na budova-
nie rodovej kompetencie – t. j. zlepšenie ich 
porozumenia rodovej rovnosti, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a dvojitého prístupu 
EÚ k prístupu k rodovej rovnosti a ako tieto 
prístupy uplatňovať v praxi.

Krok 4. Posúdenie projektu

Každý projekt by sa mal posudzovať s použitím 
stanovených rodových ukazovateľov na zistenie, 
či sú splnené jeho rodové ciele. Ak nie, malo by 
sa v rámci projektu prijať nápravné opatrenie. 
Riadiace orgány môžu vykonávateľov projektu 
podporiť tak, že im poskytnú návrhy na kľúčové 
otázky, ktoré sa môžu pýtať:

• Bol projekt vypracovaný na základe rodovej 
analýzy? Boli vypracované špecifické rodové 
ciele a rodové ukazovatele?

• Boli použité údaje rozčlenené podľa pohlavia?
• Dosiahol projekt svoje ciele alebo dosiahol ich 

čiastočne? Ak áno, aké boli faktory úspešnosti? 
Ak nie, prečo nie? Aké faktory bránili projektu 
dosiahnuť jeho ciele?
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• Podieľali sa na navrhovaní a vykonávaní projektu 
muži aj ženy?

• Zaviedli sa systémy na monitorovanie, či sa pri 
príprave, vykonávaní a monitorovaní projektov 
zohľadňovalo rodové hľadisko?

• Boli kľúčové subjekty (napr. školitelia, tútori, 
zamestnávatelia a sociálni partneri) informo-
vané o význame začlenenia rodového hľadiska?

• Boli pri vykonávaní projektu k dispozícii interné 

(83) Podľa výročnej správy Švédska o Implementácii ESF, 2016, s. 2.

alebo externé odborné znalosti v rodovej oblasti?
• Dochádzalo v priebehu projektu k budovaniu 

kapacít a zvyšovaniu informovanosti o otázkach 
rodovej rovnosti?

• Existoval mechanizmus na posudzovanie spo-
kojnosti príjemkýň a príjemcov s výsledkami 
projektu? Ak áno, vyskytol sa nejaký relevantný 
rozdiel medzi spokojnosťou žien a mužov s tý-
mito výsledkami?

Švédsko: útvar podpory rady ESF pre rodovú rovnosť na vykonávanie projektov

Švédska rada pre Európsky sociálny fond (rada 
ESF) zriadila podpornú funkciu, ktorá poskytuje 
školenia a vzdelávacie semináre pre projek-
tových žiadateľov a vykonávateľov projektov. 
Vytvorila tiež útvar podpory pre rodovú rov-
nosť pri vykonávaní projektov. Tento útvar je 
otvorený pre všetky projekty financované z ESF 
a vykonávateľom poskytuje konkrétne rady, 
ako majú systematicky začleňovať zásady ro-
dovej rovnosti, prístupnosti a nediskriminácie 
do svojich projektov. Poskytuje usmernenie 
týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti, rodovej analýzy a spôsobov, ako zabezpečiť, aby projekt bol prínosný pre ženy aj pre 
mužov bez pretrvávania nerovností. O služby podpory sa žiada online, čo uľahčuje interakciu 
medzi projektovými žiadateľmi, vykonávateľmi projektu a útvarom podpory. Dostupnosť 
včasnej podpory prispieva k vykonávaniu opatrení v oblasti rodovej rovnosti v projektoch 
financovaných z ESF.

V roku 2016 útvar podpory ESF riešil 147 žiadostí prostredníctvom svojich online služieb a po-
skytol podporu 107 projektovým žiadateľom a vykonávateľom projektu. Útvar odpovedal aj 
na 12 žiadostí o podporu od verejných orgánov a na 7 žiadostí týkajúcich sa rozvoja poznatkov 
a stratégie týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti (83).

Osobitné webové sídlo útvaru podpory rady ESF poskytuje dodatočné informácie, často kladené 
otázky, metódy a nástroje na pomoc, aby sa v rámci projektu zabezpečilo zohľadnenie rodovej 
rovnosti vo všetkých fázach – od plánovania až po vykonávanie a hodnotenie. Stanovuje, že 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci projektového cyklu by malo byť v súlade s tý-
mito kritériami:

• projekt zahŕňa interné zručnosti v oblasti rodovej rovnosti alebo podporu externých od-
borníkov na rodové otázky,

• rodová analýza je zahrnutá v analýze problémov projektu,
• projektové činnosti sú rodovo relevantné v súlade s touto analýzou a
• v hodnotení projektu sa posudzuje, či boli dosiahnuté rodové ciele a posudzuje sa v akej 

miere sa pri vykonávaní uplatňovalo rodové hľadisko.
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Španielsko, špecifické a prierezové opatrenie na odstránenie rodových nerovností: 
projekt „Calí rovnosť pre rómske ženy“

Program Calí, operačný program sociálneho za-
členenia a sociálneho hospodárstva podporovaný 
z ESF na roky 2014 – 2020, je zameraný na špeci-
fické potreby rómskych žien na základe dobrých 
znalostí ich reálneho života.

Cieľom programu je podporovať osobný rozvoj 
rómskych žien, ktoré sú v situácii špecifickej zra-
niteľnosti, aby sa im umožnilo v plnom rozsahu 
uplatňovať ich občianske práva a posilniť ich schop-
ností a kompetencie s cieľom zlepšiť ich šance pri 
hľadaní práce.

Ciele programu sú:
• Posilniť sociálne začlenenie rómskych žien, 

ako aj ich prístup k zamestnaniu prostred-
níctvom činností, ktoré prispievajú k rozvoju 
ich zamestnateľnosti, sociálnych a osobných 
zručností a ktoré podporujú rodovú rovnosť, 
účasť a rovnováhu medzi pracovným a súk-
romným životom.

• Bojovať proti diskriminácii a podporovať rovnosť 
s osobitným dôrazom na prípady viacnásobnej 
diskriminácie, ktorej čelia rómske ženy.

• Podporovať rodovú rovnosť medzi rómskymi 
mužmi a ženami a podporovať odstraňovanie 
kultúrnych a sociálnych bariér, ktoré rómskym 
ženám bránia presadiť sa v sociálnej a hospo-
dárskej oblasti.

• Podporovať a sprevádzať rómske ženy, ktoré 
sú obeťami domáceho násilia.

• Zvyšovať informovanosť v rámci spoločnosti, 
ako aj verejných činiteľov, pracovníkov v prís-
lušných odvetviach (t. j. učitelia, sociálni alebo zdravotnícki pracovníci atď.), hospodárskych 
subjektov alebo samotnej rómskej komunity o negatívnych stereotypoch v súvislosti s Ró-
mami a najmä s rómskymi ženami.

• Ovplyvňovať politiky týkajúce sa rodovej rovnosti, rovnakých príležitostí a nediskriminácie.

Výsledky, ktoré menia životy žien

Výsledky programu Calí po troch rokoch významne ovplyvnili život 1 700 zúčastnených žien: 
245 si našlo prácu a 122 sa vrátilo k štúdiu. Okrem toho prispieva k podpore rodovej rovnosti 
v rómskej komunite so 786 aktivitami zameranými na zvyšovanie informovanosti o rodovej 
rovnosti, na ktorých sa zúčastnilo 2 050 rómskych mužov a 3 360 rómskych žien všetkých 
vekových skupín.
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Fotografie sprístupnené z:  
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/gender_
equality/cali_programme.html



Oddiel 4. Ako môžeme uplatňovať rodové rozpočtovanie vo fondoch EÚ? Praktické nástroje a príklady členských štátov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť88

Podávanie správ, monitorovanie 
a hodnotenie

Nástroj 10: Začlenenie rodového hľadiska do postupov 
monitorovania a hodnotenia

Úvod k nástroju

Tento nástroj môžu riadiace orgány a monitorova-
cie výbory využiť na vytvorenie plánu hodnotenia 
vrátane strednodobého hodnotenia a hodnotenia 
ex post.

V pláne hodnotenia sa uvádza, ako sa bude program 
hodnotiť, aj vzhľadom na jeho rodové ciele a ukazo-
vatele. Plán zahŕňa pravidelné hodnotenie progra-
mov – zamerané na zlepšenie kvality vykonávania 
a na informovanie o návrhu ďalšej fázy programu 
– spolu s hodnotením v polovici obdobia v roku 2024 
a hodnotením ex post každého programu v roku 
2029. Vo všetkých hodnoteniach by sa mali zohľadniť 
aspekty týkajúce sa rodovej rovnosti v programe.

Existujú rôzne možnosti hodnotenia spôsobu, 
akým sa začlenilo rodové hľadisko do programov 
a aké sú ich výstupy v oblasti rodovej rovnosti. 
Patria k nim:

• Možnosť hodnotenia 1. Posúdenie ex ante 
zohľadnenia rodových aspektov v rámci progra-
mu (dobrovoľné).

• Možnosť hodnotenia 2. Nadviazanie na vý-
sledky programu súvisiace s rodovými otázkami 
začlenením špecifických rodových aspektov 
do hlavných hodnotení programu (v polovici 
trvania a ex post), ako aj do pravidelného po-
dávania správ monitorovaciemu výboru.

• Možnosť hodnotenia 3. Ďalšie relevantné 
hodnotenia podľa návrhu riadiacich orgánov.

• Možnosť hodnotenia 4. Hodnotenie rodového 
rozpočtovania podľa ďalej uvedeného rámca.

Účelom osobitného hodnotenia je posúdiť, v akej 
miere program ovplyvňuje rodové nerovnosti v in-
tervenčnej oblasti; posúdiť, v akej náležitej miere boli 
uplatňované postupy v rodovej oblasti a posúdiť aj 
rozsah, v akom sa použili kombinované finančné 
prostriedky a programy na riešenie rodových otázok.

Kroky na začlenenie rodového hľadiska do 
postupov monitorovania a hodnotenia

Možnosti hodnotenia 1 – 3

V hodnotení by sa malo posúdiť splnenie všetkých 
špecifických rodových cieľov programu stanove-
ných v plánovacom dokumente, finančnom pláne 
alebo iných programových dokumentoch. Na 
tento účel by sa mali používať rodové ukazovatele 
stanovené v programe.

Ak nie sú stanovené špecifické rodové ciele, mali 
by sa použiť všeobecné kritériá hodnotenia, ako 
sa uvádza v článku 39 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach (NSU) – efektívnosť, účinnosť, 
relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota 
EÚ. Na usmernenie možno použiť nasledovné  
otázky.

Relevantnosť

• Prispel program účinným spôsobom k vytvo-
reniu priaznivých podmienok na posilnenie 
rodovej rovnosti?

• Reagoval program na praktické a strategické 
potreby žien aj mužov?

• Prispel k politickým záväzkom a mandátom 
týkajúcim sa rodovej rovnosti na celoštátnej 
a nižšej úrovni a na úrovni EÚ?

• Bolo riešenie otázok rodovej rovnosti v rámci 
programu konzistentné a koherentné počas 
celej fázy vykonávania?

• Vykonali sa úpravy v reakcii na vonkajšie faktory 
(napr. hospodárska kríza, nová vláda atď.), ktoré 
ovplyvnili rodové vzťahy?

• Využili sa v programe informácie z príslušných 
rozčlenených údajov?

• Využili sa v programe informácie z konzultácií 
s cieľovými skupinami a inými relevantnými 
inštitucionálnymi zainteresovanými stranami?
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Účinnosť

• Využili sa v programe účinne zdroje na do-
siahnutie výsledkov v oblasti rodovej rovnosti, 
z ktorých mali prospech ženy aj muži?

• Zabezpečili mechanizmy programu zamerané 
na monitorovanie, podávanie správ a hodno-
tenie zahrnutie rodových kritérií a predloženie 
dôkazov o nich?

• Boli dôsledne používané mechanizmy podá-
vania správ?

• Dajú sa identifikovať prepojenia medzi pride-
ľovaním zdrojov a výstupmi?

• Viedlo prideľovanie zdrojov k pozitívnym alebo 
negatívnym výstupom pre ženy alebo mužov, 
poslúžili tieto informácie na uskutočnenie ná-
pravného opatrenia alebo opatrenia v „ďalšej 
fáze“?

Efektívnosť

• Dosiahli sa v rámci programu jeho plánované 
výsledky/výstupy?

• Posilnili identifikovateľné výstupy a výsledky 
programu rodovú rovnosť a riešia rodové roz-
diely na miestnej a nižšej ako celoštátnej úrovni?

• Existujú preukázateľné prínosy pre cieľové 
skupiny? Sú v dosiahnutých výstupoch nejaké 
rozdiely medzi ženami a mužmi?

• Boli ukazovatele a údaje týkajúce sa jednotlivcov 
rozčlenené podľa pohlavia určené na plánova-
nie, vykonávanie a monitorovanie programu?

• Boli pre zainteresované strany (organizácie, 
inštitúcie, nepriame cieľové skupiny) prínos-
né intervencie v rámci programu z hľadiska 
budovania inštitucionálnych kapacít na účely 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a rozvoja 
rodovej kompetencie ich zamestnancov?

Koherentnosť

• Ako sa finančné prostriedky z fondov EÚ kom-
binovali na účely riešenia rodových rozdielov 
a posilňovania rodovej rovnosti? Ako sa naprí-
klad použili kombinované finančné prostriedky 
na zlepšenie zabezpečenia infraštruktúry, rieše-
nie rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

(84) Založené na Osika, I. a Klerby, A. (n.d.). Gender Budgeting — en checklista. https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/
Gender-Budgeting-en-checklista.pdf

(85) Elson, D. (2006). Budgeting for Women‘s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW. New York: UNIFEM. 
K dispozícii na: http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-bud-
gets-for-compliance-with-cedaw

životom, rozvoj miestnych zručností, zvýšenie 
účasti žien na trhu práce, zvýšenie rozmanitosti 
vo vedení MSP a v iných priemyselných a pra-
covných odvetviach?

• Ako boli spoločné ciele rodovej rovnosti for-
mulované v rámci fondov EÚ a ako boli tieto 
ciele spoločne monitorované a ako sa o nich 
podávali správy?

Pridaná hodnota Európskej únie

• Ako program odráža ciele EÚ týkajúce posilňo-
vania rodovej rovnosti?

• Viedol program k pridanej hodnote z hľadis-
ka posilňovania rodovej rovnosti v porovna-
ní s pokrokmi inak dosahovanými členskými 
štátmi? Viedol napríklad k pokrokom, ktoré 
boli výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej 
koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti 
alebo komplementárnosti)?

Možnosť hodnotenia 4

Špecifické hodnotenie rodového rozpočtovania (84) 
môže byť založené na nasledovnom rámci týkajú-
com sa štyroch aspektoch verejných financií (85). 
Hodnotenie môže byť zamerané na jeden z týchto 
aspektov alebo na všetky štyri. Môže sa hodnotiť 
celý rozpočet programu, vybraná oblasť alebo 
konkrétny projekt.

1. Posúdiť program z hľadiska jedného alebo 
viacerých z týchto štyroch aspektov verejných 
financií

• Výdavky: Čo je financované? Kto je príjemcom? 
Na ktoré rodové rozdiely sa sústreďuje pozor-
nosť? Aký vplyv majú výdavky na ženy a aký na 
mužov v súlade s ich potrebami? (napríklad kto 
sa zúčastňuje na programoch trhu práce atď.);

• Príjem: Kto platí daň, DPH a/alebo poplatky? 
Kto musí hradiť určité služby z vlastného vrecka?

• Makroekonomické vplyvy: Aké vplyvy má 
program na rozdelenie platenej a neplatenej 
práce medzi ženami a mužmi? Aké vplyvy má 
na hospodársky rast na miestnej alebo nižšej 
ako celoštátnej úrovni a na udržateľnosť?

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
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• Rozhodovacie procesy: Ako boli ženy a muži 
zastúpení pri rozhodovaní v rámci programu? 
Napríklad akým spôsobom sa základné infor-
mácie šírili a prispôsobovali pre rôzne zainte-
resované strany?

Na základe posúdenia týchto otázok je možné 
odpovedať na všeobecné otázky, ako napr.:

• Dostali sa zdroje v rozpočte programu k ženám 
aj mužom?

• Mohli ženy a muži získať prístup k službám, 
ktoré spĺňajú ich potreby?

• Bol program transformačný? Riešil napríklad 
základné normy a hodnoty, ktoré udržiavajú 
rodové nerovnosti?

2. Analyzovať prideľovanie zdrojov v rámci 
hlavnej činnosti programu vo vzťahu k počtom, 
potrebám a preferenciám

So zreteľom na údaje rozčlenené podľa pohlavia 
zhromaždené v rámci programu – a ak je to možné 
dodanie rozčlenených údajov o iných charakteristi-
kách, ako napr. vek, ekonomické postavenie, rasa, 
etnický pôvod, zdravotné postihnutie, využívanie 
času, využívanie verejných priestorov, zariadení 
a zdrojov atď. – si na analýzu zvoľte rozpočet alebo 
činnosť. V rámci vašej analýzy môžete:

• zistiť celkový čerpaný rozpočet;
• položiť otázku: „Ku komu sa zdroje dostali?“ 

Identifikovať cieľové skupiny a konkrétne údaje, 
ktoré máte o týchto skupinách;

• využívať zhromaždené údaje, existujúce štúdie, 
výskum a otázky od občanov s cieľom určiť, či 
sa zdroje použili na uspokojenie potrieb a pre-
ferencií cieľovej skupiny;

• vypočítať prideľované prostriedky z rodového 
hľadiska, napríklad vypočítať náklady zvlášť na 
skupinu žien a na skupinu mužov a vypočítať 
priemerné náklady na ženu a na muža a

• urobiť porovnania a položiť otázku: „Aký by bol 
vplyv na celkový rozpočet programu, keby ženy 
a muži dostali rovnakú sumu podpory?“

3. Posúdiť, v akej miere boli potrebné 
alternatívne alebo doplnkové zdroje a činnosti

Okrem prostriedkov v rámci programu posúďte 
v akej miere boli potrebné alternatívne alebo do-
plnkové zdroje a činnosti. Mohli by k nim patriť:

• čas jednotlivcov, neplatená alebo dobrovoľnícka 
práca;

• súkromné financovanie poplatkov alebo iných 
nákladov;

• iné verejné financovanie priestorov, dopravy 
a iných činností a

• alternatívne produkty a služby súkromného 
sektora.

Potrebné je sa spýtať:

• Aké investície do infraštruktúry sprevádzali 
činnosti programu?

• Kto využíva tieto zdroje? (rozdeľte údaje/analýzu 
na ženy a mužov a iné relevantné charakteristiky).

4. Rodové posúdenie

• Analyzovať výsledky mapovania úrovne 2 a 3. 
Existujú rozdiely, pokiaľ ide o spôsob prideľo-
vania zdrojov (používaných) ženami a mužmi?

• Aké normy a hodnoty existujú? Sú tieto normy 
a hodnoty rodovo špecifické?

• Zaobchádza sa v programe so ženami inak ako 
s mužmi? Majú činnosti, v ktorých prevládajú 
ženy, vyššiu alebo nižšiu hodnotu ako činnosti, 
v ktorých prevládajú muži?

5. Iné aspekty hodnotení rodového 
rozpočtovania

Čo je investícia? Posúďte, akým spôsobom investí-
cie do fyzickej infraštruktúry prispeli k rodovým 
dimenziám. Napríklad investície do služieb a za-
riadení, ktoré poskytujú prístup ženám a mužom, 
alebo investície, ktoré môžu podporiť rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom, rozšírenie 
informačných technológií a digitálnu integráciu – 
ako je starostlivosť o deti, sociálna starostlivosť 
a starostlivosť o staršie osoby, dostupná doprava, 
podpora digitálnej domácej starostlivosti atď. Rozší-
renie fyzickej infraštruktúry zariadení starostlivosti, 
napr. škôlky a medzigeneračné zariadenia sociálnej 
starostlivosti, môžu rozšíriť miestne trhy práce 
a daňový základ vytváraním nových, udržateľných 
pracovných miest s významnou návratnosťou 
investícií. Investície do miestnej pracovnej sily 
v oblasti starostlivosti a do príslušných zručností 
sú príkladom investícií, ktoré riešia rodovú segre-
gáciu v povolaniach. To znamená investovať do 
povolaní, v ktorých sú ženy nadmerne zastúpené 
(a podhodnotené). Dôležité je tiež posúdiť, či snahy 
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o rozšírenie IT a digitálnej infraštruktúry riešia 
nedostatočné zastúpenie žien v lepšie platených, 
technických povolaniach.

Sú dokumenty riadenia projektu a usmerňu-
júce dokumenty rozdelené podľa pohlavia? 
Potrebné je sa spýtať:

• Zahŕňajú tieto dokumenty rodové ciele a osobit-
né smernice súvisiace s nariadeniami o fondoch 
EÚ v súvislosti s rodovou rovnosťou?

• Sú údaje rozčlenené podľa pohlavia? Používa 
sa v nich rodovo citlivý slovník?

• Sú v administratíve a monitorovacích výboroch 
programu zastúpené ženy a muži?

Je program transformačný? Posúďte, či sa 
prideľovanie zdrojov v rámci programu riadilo 

cieľmi zameranými na posilnenie rodovej rovnosti. 
Rodové rozpočtovanie je prístup na transformáciu 
analýzy, návrhu a výsledkov programu z hľadiska 
verejných financií. Toto si vyžaduje komplex-
nejšie myslenie, čo sa týka rodových dimenzií 
rozvoja infraštruktúry, zručností a zamestnanosti 
a zároveň spochybnenia rodových stereotypov 
a reštriktívnych rodových vzťahov. Napríklad 
pri hodnotení pracovného programu posúďte, 
či návrh programu zahŕňal zložky na zlepšenie 
prístupu žien k platenej práci. Popri odbornej 
príprave zameranej na zlepšenie zručností žien 
by kľúčové zložky mohli zahŕňať financovanie 
starostlivosti o deti, zlepšenie využívania času 
prostredníctvom integrovanej dopravy a do-
stupnosti služieb a technologické inovácie na 
podporu digitálnych komunikácií alebo pružných 
foriem organizácie práce.

Rakúsko: rodové hľadisko v hodnoteniach fondov EÚ

V súlade s partnerskou dohodou Rakúska monitorovacie výbory podporovali hodnotenia, ktoré 
zahŕňajú rodové hľadisko. Napríklad hodnotenie operačného programu Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) zahŕňa jasné hodnotenie horizontálnych princípov EÚ vrátane 
činností v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rámci jednotlivých prioritných osí. 
Do hodnotenia boli aktívne zapojené príslušné zainteresované strany prostredníctvom účasti 
v riadiacich skupinách a na seminároch.

Na monitorovanie a hodnotenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) boli včas zriadené dve 
samostatné skupiny – jedna zameraná na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a druhá na 
rodovú rovnosť. Tieto skupiny monitorujú pokrok pri odstraňovaní zistených nerovností medzi 
ženami a mužmi prostredníctvom opatrení financovaných z ESF. Externé hodnotenia činností 
ESF zahŕňajú hodnotenie horizontálnych princípov EÚ so zameraním na nediskrimináciu a rov-
naké príležitosti medzi ženami a mužmi.

Monitorovací výbor Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) má 
vyvážené zastúpenie žien a mužov, ku ktorým patria zástupcovia príslušných sociálnych part-
nerov. Pre finančné obdobie EPFRV na roky 2014 – 2020 boli navrhnuté tri hodnotenia týkajúce 
sa rodovej rovnosti, konkrétne:

• rodový index v oblasti zamestnanosti žien a mužov a životných podmienok mužov na nižšej 
ako celoštátnej úrovni;

• hodnotenie rovnakých príležitostí v rámci iniciatívy LEADER a
• celkové hodnotenie rodovej rovnosti, v rámci ktorého sa bude komplexne hodnotiť podpora 

z programov EPFRV pre rodovú rovnosť.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o konzultáciách so zaintere-
sovanými stranami a praktických prístupoch sa 
uvádzajú na:

• Gender stakeholder consultations (Konzultá-
cie zainteresovaných strán v oblasti rodovej 
rovnováhy)

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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Nástroj 11: Podávanie správ o využívaní zdrojov na rodovú 
rovnosť v rámci fondov EÚ

Dôležitým prvkom rodového rozpočtovania je sle-
dovanie rozpočtových výdavkov, ktoré podporujú 
rodovú rovnosť. Na tento účel sa môže použiť 
nástroj 8. Aj keď sledovanie pridelených rozpočto-
vých prostriedkov podľa ich kategorizácie, ako je 
tomu v tomto nástroji 8, je cestou vpred, postup 
sledovania výdavkov je oveľa obsažnejší.

Proces sledovania výdavkov, ktorý posilňuje rodovú 
rovnosť, musí byť založený na hlbšom porozumení 
toho, ako sa vynakladajú finančné prostriedky 
a ako sú výdavky spojené s rodovou rovnosťou. 
Ako môžeme vedieť, že výdavky sú transformač-
né a podporujú rodovú rovnosť a spravodlivosť? 
Kto bude profitovať z financovania? Čo sa zme-
ní? Ako sa to zmení? Na tieto otázky nemožno 
odpovedať prostredníctvom jednoduchého 

systému sledovania. Ďalej sa uvádzajú rôzne prí-
stupy vyjadrujúce obsažnosť v prípade sledovania  
výdavkov.

Základnou podmienkou týkajúcou sa sledovania 
výdavkov, ktoré podporujú rodovú rovnosť, je 
existencia vôle vedenia takto postupovať a skupina 
odborníkov s dôkladnými znalosťami, viac informácií 
o tom sa uvádza v súbore nástrojov inštitútu EIGE 
týkajúcich sa inštitucionálnej transformácie EIGE 
toolkit on Institutional Transformation.

Sledovanie výdavkov na rodovú rovnosť

Z medzinárodných skúseností vyplýva, že existujú 
mnohé rozdielne prístupy na sledovanie výdavkov. 
Najdôležitejšie prístupy sú úvedené v tabuľke:

Prístupy Stručný obsah
Finančný rodový audit rozpočtu V rámci finančného rodového auditu sa analyzujú výdavky z rodového 

hľadiska. Vykonáva sa teda po čerpaní rozpočtu. V tomto procese sa skú-
ma, ako sa prideľovali zdroje a s akými výstupom pre ženy a mužov, 
chlapcov a dievčatá v celej ich rozmanitosti oproti tomu, čo bolo skutočne 
naplánované. V ideálnom prípade by audit mal vykonať nezávislý a kom-
petentný orgán (ústredný rozpočtový orgán alebo iné nezávislé orgány). 

Sledovanie prideľovania finančných 
prostriedkov na podporu práv žien 
a rodovej rovnosti

• nástroj 8

Analýza výdavkov zameraná na ro-
dové otázky

Pri analýze výdavkov zameranej na rodové otázky sa kladie dôraz na roz-
delenie výdavkov medzi ženami a mužmi, chlapcami a dievčatami v celej 
ich rozmanitosti. V tomto postupe sa skúmajú jednotkové náklady na 
konkrétnu službu a následne sa vypočíta, do akej miery túto službu vyu-
žívajú ženy, muži, chlapci a/alebo dievčatá (doplniť možno viac charakte-
ristík v závislosti od úrovne potrebného členenia, ako napríklad vek, rasa, 
etnický pôvod, náboženstvo, vidiecka/mestská oblasť atď.). Na základe 
tejto analýzy sa môže napríklad zistiť, do akej miery a akým spôsobom 
majú ženy a muži prospech z výdavkov na verejné služby, ako je napríklad 
infraštruktúra verejnej dopravy, zdravotná starostlivosť a/alebo vzdeláva-
nie.

Hodnotenie rodového rozpočtovania • nástroj 10

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o rodovom rozpočtovaní sa 
uvádzajú na:
• Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) on gender budgeting in 
‘budgeting and public expenditures’ (Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
„Rodové rozpočtovanie a verejné výdavky“)

• Women’s Budget Group on gender budgeting 
in ‘toolkits’ (Rozpočtová skupina žien Rodové 
rozpočtovanie v „súboroch nástrojov“)

• UN-Women - Gender responsive budgeting in 
practice: A training manual (OSN Ženy – Rodové 
rozpočtovanie v praxi: Vzdelávacia príručka)

• Implementation of gender budgeting in the 
city of Vienna (Uplatňovanie rodového rozpoč-
tovania vo Viedni)

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
https://www.wien.gv.at/finanzen/budget/gender-budgeting.html
https://www.wien.gv.at/finanzen/budget/gender-budgeting.html
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OBRÁŤTE SA NA EÚ

OSOBNE
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám 
nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete 
kontaktovať:
—  prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto 

hovory spoplatňovať),
—  prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
—  e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

ONLINE
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej 
stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk

PUBLIKÁCIE EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej 
stránke https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných 
publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum  
(pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

PRÁVO EÚ A SÚVISIACE DOKUMENTY
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých 
úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

OTVORENÝ PRÍSTUP K ÚDAJOM Z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. 
Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely
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