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Metodológia h!bkovej anal"zy rodov"ch dopadov  
ako sú#as$ dolo%ky vplyvov legislatívy

Dvo&áková Jitka, Mondeková Anna 

Úvod 

1  Vi( slovník pojmov v$závere publikácie, v$texte je pou,ívaná slovenská a$anglická verzia termínu zamenite+ne
2  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny SR 2014. Ak%n# plán rodovej rovnosti v$Slovenskej republike na roky 2014 
– 2019 [online]. MPSVR SR, 2014, 16 s. dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akc-
ny-plan-RR.pdf

-tátne politiky a$ legislatíva sú vo vä%"ine 
prípadov pova,ované za rodovo neutrálne, ke(,e 
z$ ich zavádzania do praxe majú ma& ú,itok 
v"etci %lenovia a$ %lenky spolo%nosti rovnako. 
Reálne dopady tak#chto zdanlivo neutrálnych 
opatrení v"ak mô,u by& pre ,eny a$ mu,ov 
odli"né. -trukturálne rodové nerovnosti sú stále 
dennodennou sú%as&ou ,ivota; ,eny v$mnoh#ch 
prípadoch stále nedisponujú rovnak#m prístupom 
k$ zdrojom %i kontrolou nad zdrojmi, a$ to najmä 
z$dôvodu rozdielov v$mzdách v$neprospech ,ien 
%i kvôli nízkemu zastúpeniu ,ien v$ politickej 
reprezentácii. Kvôli t#mto dôvodom i$  prístup 
známy ako „rovnaké zaobchádzanie“, ktor# 
predpokladá rovnaké podmienky a$ mo,nosti 
u$ ,ien aj mu,ov, v$ praxi %asto utvrdzuje 
rodové nerovnosti. Nezoh+adnenie rozdielnych 
v#chodiskov#ch situácií v$ ekonomickom, 
politickom a$ sociálnom postavení ,ien a$mu,ov 
tak (alej prispieva k$ posil*ovaniu existujúcich 
nerovností. Politiky zamerané na cie+ové skupiny, 
ktoré sú definované v"eobecne (bez rozli"ovania 
medzi ,enami a$mu,mi) tak nie sú v$skuto%nosti 
neutrálne, ale rodovo slepé, a$ ich dopady na 
rodovú rovnos& mô,u by& dokonca negatívne.

V$medzinárodnom kontexte sa ako ú%inn# nástroj 
eliminácie negatívnych dopadov prijíman#ch 
opatrení na rodovú rovnos& zaviedlo tzv. 
‘hodnotenie vplyvov na rodovú rovnos&‘. Vyu,íva sa 
jednak s$s$cie+om podpori& presadzovanie rodovej 
rovnosti a$ zárove* v$ snahe zabráni& mo,n#m 
negatívnym dopadom prijíman#ch opatrení, 
%i u, na ,eny alebo na mu,ov. V$ neposlednom 
rade je hodnotenie vplyvov nástrojom ucelenej 
stratégie podpory rodovej rovnosti známej ako 
uplat*ovanie rodového h+adiska (z$ angl. gender 
mainstreaming1). V$ rámci tejto koncepcie je 
hodnotenie vplyvov na rodovú rovnos& integrálnou 
sú%as&ou posil*ovania rodovej rovnosti.  

Anal#za a$ hodnotenie vplyvov prijíman#ch 
materiálov je v$ sú%asnosti pomerne zau,ívanou 
praxou vo v"etk#ch vyspel#ch krajinách. Ako taká 
predstavuje krok smerom k$ rozhodnutiam, ktoré 
ú%innej"ie odrá,ajú potreby a$  stav spolo%nosti, 
vrátane postavenia men"inov#ch %astí populácie, 
ktoré %asto neb#vajú dostato%ne reprezentované 
v$procese jej riadenia. Tak ako mnohé iné krajiny, 
aj Slovenská republika má zaveden# systém 
hodnotenia vplyvov prijíman#ch materiálov na 
"pecifické oblasti. Anal#za vplyvov na rodovú 
rovnos& a$rovnos& príle,itostí je povinnou sú%as&ou 
tzv. dolo,ky vplyvov. In"titucionalizovanie 
hodnotenia vplyvu na rodovú rovnos& bolo 
posilnené aj v$kontexte posledného Ak%ného plánu 
rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 ((alej “Ak%n# 
plán“), v$ rámci ktorého bolo Ministerstvu práce 
sociálnych vecí a$ rodiny Slovenskej republiky 
ulo,ené „vypracova& exaktnej"iu metodológiu 
anal#zy rodov#ch dopadov“2. Vypracovanie 
predkladanej metodiky je odpove(ou aj na toto 
zadanie. 

Úloha predlo,i& podrobnej"iu metodiku pre 
efektívnej"ie hodnotenie vplyvov na rodovú 
rovnos& na jednej strane demon"truje 
záväzok k$ samotnému presadzovaniu rodovej 
rovnosti, na druhej strane vytvára priestor pre 
zlep"enie aktuálnej praxe. Skúmaním reálneho 
vyu,ívania tohto nástroja mô,eme toti, dospie& 
k$problematickému obrazu %asto formalizovaného 
prístupu bez skuto%ného prínosu pre rodovú 
rovnos&. -túdium vzorky predkladan#ch materiálov 
pre ú%ely vypracovania tejto metodológie dokladá, 
,e v$praxi ide %asto len o$formálne$deklarovanie 
neutrálneho vplyvu. Podobné závery vyplynuli 
aj zo zrealizovan#ch rozhovorov s$ tvorcami 
a$tvorky*ami politík. 

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akcny-plan-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akcny-plan-RR.pdf
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Ak%n# plán ako realiza%n# dokument Celo"tátnej 
stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 - 20193 
identifikuje ako jednu z$ k+ú%ov#ch úloh pre 
odstránenie ekonomick#ch nerovností medzi 
,enami a$ mu,mi práve „posilnenie rodovej 
perspektívy vo verejn#ch politikách zamestnanosti 
a$ sociálnej inklúzie4.“ Uplat*ovanie rodovej 
perspektívy v$ politikách je preto nevyhnutn#m 
krokom na ceste k$ ekonomicky a$ sociálne 
spravodlivej"ej spolo%nosti. Aj napriek dekádam 
úsilia v$prospech pokroku v$oblasti posil*ovania 
postavenia ,ien v$ekonomickom ,ivote nerovnosti 
medzi mu,mi a$ ,enami toti, stále pretrvávajú. 
Nevyu,ívanie plného potenciálu ,ien má za 
dôsledok ve+ké ekonomické dôsledky, a$to nielen 
pre ,eny samotné, ale rovnako tak pre ich 
komunity a$krajiny. Pod+a nedávnej správy svetovej 
banky5 by dosiahnutie rodovej rovnosti prinieslo 
v#znamné zlep"enie situácie a$ postavenia 
,ien a$ diev%at, %o by následne prospelo ich 
domácnostiam,$komunitám i$krajinám. Efektívne 
vyu,ívanie existujúcich nástrojov, medzi in#mi 
práve hodnotenie vplyvov na rodovú rovnos&, je 
jednou z$ciest. S$t#mto dôrazom bola vypracovaná 
aj táto metodika. 

Pod+a Stratégie sú základn#m v#chodiskom zmeny 
v!zákonoch a!politikách, ktoré vytvárajú podmienky 
pre systematické opatrenia na zavádzanie 
zmien na in"titucionálnej úrovni, bez ktor#ch 
nie je mo$né rodovú rovnos% dosiahnu%. Tieto 
by mali reflektova& komplexnos& a$ horizontálnu 
povahu problematiky a$predkladatelia by pri ich 
koncipovaní mali starostlivo skúma& mo,né vplyvy 
aj zdanlivo nesúvisiacich opatrení na pokrok 
v$ rodovej rovnosti a$ rovnosti príle,itostí. Pre 
zabezpe%enie efektívnosti a$reálneho pozitívneho 
dopadu prijíman#ch opatrení a$ legislatívy by 
rodové h+adisko malo by& zoh+ad*ované jednak 
v$procese anal#zy situácie, ako aj v$navrhovan#ch 
rie"eniach a$ich alternatívach. 

3  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny SR 2014. Celo"tátna stratégia rodovej rovnosti v$Slovenskej republike na 
roky 2014-2019 [online]. MPSVR SR, 2014, 23 s. dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/
Strategia-RR.pdf
4  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny SR 2014. Ak%n# plán rodovej rovnosti v$Slovenskej republike na roky 2014 
– 2019 [online]. MPSVR SR, 2014, 16 s. dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akc-
ny-plan-RR.pdf
5  Wodon, Quentin T.; de la Brière, Bénédicte. 2018. Unrealized Potential : The High Cost of Gender Inequality in Earnings. 
The Cost of Gender Inequality. Washington, DC: World Bank

S$cie+om metodiky je preto zefektívni& a$skvalitni& 
proces hodnotenia vplyvov predkladan#ch 
materiálov na rodovú rovnos& v$rámci u, existujúcich 
nástrojov, t. j. dolo,ky vplyvov. Odporú%an# postup 
je mo,né aplikova& na legislatívne aj nelegislatívne 
materiály a$ jeho dôsledná aplikácia priná"a 
priestor pre vä%"iu zodpovednos& v$ procese 
tvorby a$ zavádzania nov#ch politík a$ legislatívy. 
Metodika na vybran#ch príkladoch demon"truje, 
ako pri hodnotení postupova& a$aké otázky si klás& 
v$ jednotliv#ch krokoch hodnotiaceho procesu. 
Autorky dúfajú, ,e preh+adn# dizajn prispeje k$jej 
roz"íreniu na relevantn#ch úrovniach a$úsekoch 
riadenia verejného ,ivota, a$ v$ kone%nom 
dôsledku k$ informovanej"iemu prístupu pri 
tvorbe materiálov, ktoré majú vplyv na ,ivoty ,ien 
a$mu,ov.  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Strategia-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Strategia-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akcny-plan-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akcny-plan-RR.pdf
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Stratégia uplat(ovania 
rodového h'adiska - gender 
mainstreaming6

Hodnotenie vplyvov na rodovú rovnos& a$rovnos& príle,itostí je jedn#m z$nástro-
jov stratégie uplat*ovania rodového h+adiska. Táto stratégia, ktorú v$nasledu-
júcej kapitole v$krátkosti uvádzame, vychádza z$my"lienky komplexnej politiky 
zasahujúcej v"etky rezorty: rovnos& mu,ov a$,ien sa dá dosiahnu& iba vtedy, ak 
je stanovená ako cie+ vo v"etk#ch oblastiach politiky. Princíp uplat*ovania rodo-
vého h+adiska tak jasne poukazuje na rozhodovacie procesy, na národnú, regio-
nálnu politiku ako aj politiku konkrétnej organizácie alebo podniku.

6  Termíny “gender mainstreaming” “uplat&ovanie rodového h'adiska” budú texte pou,ívané ako zamenite+né.
7  Stiegler B. 2002. Ako uplat*ova& rodové h+adisko. Dostupné na internete: http://archiv.aspekt.sk/download/ako_uplatno-
vat_rodove_hladisko.pdf 
8  Rees, T. 1998. Mainstreaming Equality in the European Union. Routledge, Lond#n

Definícia uplat(ovania  
rodového h'adiska
Uplat*ovanie rodového h+adiska alebo “gender 
mainstreaming” spo%íva v$reorganizácii, zlep"ení, 
rozpracovaní a$ vyhodnotení rozhodovacích pro-
cesov vo v"etk#ch oblastiach politiky alebo práce 
danej organizácie, in"titúcie. S$cie+om uplat*ova-
nia rodového h+adiska je zapojenie rodovo "pe-
cifickej perspektívy do v"etk#ch rozhodovacích 
procesov a$ vyu,ívanie ka,dého rozhodovacieho 
procesu v$prospech dosiahnutia rodovej rovnosti.7

Z$definície Barbary Stiegler je zrejmé, ,e s$cie-
+om uplat*ovania princípu rodového h+adiska je 
zmeni& rozhodovacie procesy tak, aby viedli k$vy-
rovnaniu rodov#ch pomerov. Znamená inováciu 
rozhodovacích procesov v$ organizáciách, a$ t#m 
predstavuje radikálnu zmenu ich podstaty.

Nová filozofia uplat*ovania rodového h+adiska 
predstavuje nevyhnutnú argumenta%nú bázu pre 

svoju realizáciu v$slovensk#ch podmienkach. Cie-
le rodovej rovnosti je toti, mo,né dosiahnu& iba 
vtedy, ak prestaneme za v#chodisko pova,ova& 
stereotypne vymedzovanie rolí ,eny mu,a. Uplat-
*ovanie rodového h+adiska zah.*a, dop/*a a$roz-
"iruje politiku ,enskej emancipácie.

Pri uplat*ovaní rodového h+adiska je v#chodis-
kom dôkladná detailná anal#za reálnej situácie, 
teda nie apriórne predpoklady o$úlohe ,ien alebo 
o$problémoch, ktor#m ,eny %elia.

Princíp uplat*ovania rodového h+adiska je mo,-
né definova& aj na základe rozlí"enia troch typov 
stratégií rodovej rovnosti: vytvorenie rámca, pri-
spôsobenie a&transformácia.8

• Vytvorenie rámca predstavujú opatrenia za-
merané na zavádzanie formálnej rovnosti me-
dzi ,enami a$mu,mi, ako je napríklad legislatí-
va pre rovnaké zaobchádzanie a$mechanizmy 
pre zaistenie presadzovania práva a$rie"enie 
diskriminácie. Na úrovni EÚ sú toho príkla-

http://archiv.aspekt.sk/download/ako_uplatnovat_rodove_hladisko.pdf
http://archiv.aspekt.sk/download/ako_uplatnovat_rodove_hladisko.pdf
http://archiv.aspekt.sk/download/ako_uplatnovat_rodove_hladisko.pdf
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dom smernice oh+adom rovnakej odmeny 
a$rovnakého zaobchádzania v$oblasti prístu-
pu k$zamestnaniu, odbornej prípravy, postupu 
a$ pracovn#ch podmienok. Vytvorenie rámca 
je jednou z$najstar"ích stratégií pre presadzo-
vanie rovnak#ch príle,itostí

• Vzh+adom na fakt, ,e rovnaké zaobchádza-
nie nevedie automaticky k$rovnak#m v#sled-
kom, je mo,né, ,e budú potrebné zvlá"tne 
opatrenia a$prostriedky. V$na"om antidiskri-
mina%nom zákone máme zavedené do%asné 
vyrovnávacie opatrenia,9 teda tzv. straté-
giu vyrovnávania. Prístup predpokladá, ,e sa 
,eny prispôsobia novému statusu quo v(aka 
odstráneniu existujúceho znev#hodnenia. 

• Tretia stratégia, tzv. transformácia, ide o$krok 
(alej a$ spochyb*uje (tradi%n#) status quo. 
Predpokladá, ,e pre presadenie rovnosti ,ien 
a$mu,ov je nevyhnutná transformácia in"titú-
cií a/alebo organizácií (pre lep"iu predstavu to 
mô,e znamena&, ,e prijímanie do zamestna-
nia, kariérny postup, interná de+ba práce ale-
bo systémy kontrol u, nebudú organizované 
v$závislosti od pohlavia). V#sledkom uplat*o-
vania princípu rodového h+adiska by tak bolo 
pridanie tohto transforma%ného potenciálu 
k$ zaveden#m formálnym politikám rodovej 

rovnosti a$k$podporn#m aktivitám.

9  Viac informácií do%asne vyrovnávajúcich opatreniach napríklad tu: http://www.snslp.sk/#menu=2823.
10  Ministerstvo práce sociálních v0cí )R 2007.  Manuál pro gender mainstreaming politik sociálního za%le*ování sociální 
ochrany [online]. MPSV CZ, 2007. Dostupné na internete: https://www.mpsv.cz/files/clanky/5204/manual_gender_CZ.pdf

*o neznamená  
uplat(ovanie rodového  
h'adiska
Uplat*ovanie rodového h+adiska je %asto nespráv-
ne vysvet+ované. Pri jeho popise zavádzaní sa ob-
javujú naj%astej"ie nasledujúce chyby10:

• uplat*ovanie rodového h+adiska samo o$sebe 
nie je s$cie+om, ale nástrojom pre dosiahnutie 
rodovej rovnosti;

• nezaoberá sa iba ,enami, ale rie"i vz&ah me-
dzi ,enami a$mu,mi v$prospech oboch strán;

• uplat*ovanie rodového h+adiska nie je v#-
hradne ,enskou otázkou, existujúce hodnoty 
a$normy by sa mali prehodnoti& a$zmeni& na 
základe rodovo "pecifick#ch aspektov aj vo 
vz&ahu k$mu,om;

• uplat*ovanie rodového h+adiska nie je o$zru-
"ení do%asne vyrovnávajúcich opatrení, pre-
to,e sú u, zbyto%né po zavedení uplat*ovania 
rodového h+adiska. Naopak je potrebné upo-
zorni& na to, ,e uplat*ovanie rodového h+adis-
ka nevylu%uje "peciálne programy a$opatrenia 
a$zárove* nie je mo,né ráta& s$t#m, ,e uplat-
*ovanie rodového h+adiska je v"ade dôsledne 
zavedené a$funguje;

• uplat*ovanie rodového h+adiska nie je mo,né 
realizova& bez vytvorenia siete kontaktn#ch 
bodov. Tie sú naopak nevyhnutn#m %lánkom, 
ktor# zais&uje doh+ad nad realizáciou politiky 
uplat*ovania rodového h+adiska: disponujú 
rodovou kompetenciou, vedia najlep"ie 
posúdi& situáciu na konkrétnom pracovisku, 
majú preh+ad o$ expertoch a$ expertkách na 
rodovú problematiku.

https://www.mpsv.cz/files/clanky/5204/manual_gender_CZ.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/5204/manual_gender_CZ.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/5204/manual_gender_CZ.pdf
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Princípy uplat(ovania 
rodového h'adiska
Stratégia uplat*ovania rodového h+adiska podpo-
ruje ciele rodovej rovnosti, teda aby mohli ,eny 
a$mu,i vyu,íva& rovnakú vidite+nos&, rozhodova-
nie a$participáciu vo v"etk#ch sférach verejného 
a$ súkromného ,ivota. Vychádza zo základného 
predpokladu, ,e rodová rovnos& predstavuje k+ú-
%ov# a$nenahradite+n# aspekt udr,ate+ného +ud-
ského rozvoja a$nap/*ania záväzkov v$oblasti +ud-
sk#ch práv.

Uplat*ovanie rodového h+adiska umo,*uje zame-
ra& sa nielen na dopady rodovej nerovnosti, ale 
tie, identifikova& a$poukáza& na procesy, ktoré ich 
spôsobujú. Zárove* v"ak vyu,íva príle,itosti na 
zlep"enie rodovej rovnosti. Tento prístup zoh+ad-
*uje otázky rodovej rovnosti po%as trvania celého 
politického cyklu, %o zabezpe%uje monitorovanie 
a$priebe,né (al"ie vyhodnocovanie. Rod tak pre-
stáva by& iba formálne deklarovanou zále,itos&ou, 
ale priná"a reálny a$trvalo udr,ate+n# prínos pre 
,eny a$mu,ov.11

11  Niemans, A. kol. 2007. Gender mainstreaming in practice, Bratislava
12  Ministerstvo práce sociálních v0cí )R 2007. Manuál pro gender mainstreaming politik sociálního za%le*ování sociální 
ochrany [online]. MPSV CZ, 2007. Detailnej"ie kroky uplat*ovania rodového h+adiska je mo,né pre porovnanie nájs& Niemans, A. 
kol. 2007. Gender mainstreaming in practice, Bratislava. 

Kroky implementácie
Uplat*ovanie rodového h+adiska sa stáva sú%as-
&ou mana,mentu organizácie, resp. mana,mentu 
verejnej správy, a$vy,aduje si odborné predpokla-
dy, ako aj moc ovplyv*ova& rozhodovacie proce-
sy. Rozhodnutie a$zodpovednos& za uplat*ovanie 
stratégie nesie vedenie organizácie, ktoré záro-
ve* disponuje finan%n#mi, personálnymi a$orga-
niza%n#mi prostriedkami.

Uplat*ovanie rodového h+adiska je mo,né popísa& 
v$"tyroch krokoch.12

Krok 1  
Vytvorenie organiza#ného rámca

Prv# krok predstavuje implementáciu, organi-
záciu, zvy"ovanie povedomia a$ prijatie zodpo-
vednosti. Jedná sa o$ dôle,ité predpoklady pre 
úspe"nú realizáciu uplat*ovania rodového h+adis-
ka. Zah.*a formuláciu zámerov a$cie+ov, vytvore-
nie plánu, zostavenie rozpo%tu, definovanie úloh 
a$vymedzenie zodpovednosti a$povinností jednot-
liv#ch aktérov.

Prv# krok predpokladá, ,e v"etky zú%astnené 
strany pova,ujú uplat*ovanie rodového h+adiska 
za sú%as& svojich úloh a$zodpovedností. Preto je 
pre vytvorenie ur%itej miery rodového povedomia 
odborn#ch znalostí nevyhnutná odborná príprava. 
Na tento ú%el je mo,né vyu,i& aj "pecifickú (ex-
ternú) expertízu.

Krok 2 
Identifikácia rodovej agendy

1al"ím krokom uplat*ovania rodovej rovnosti je 
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popísa& rodovú nerovnos& s$ oh+adom na ú%as&, 
zdroje, normy, hodnoty a$práva a$vyhodnoti& trend 
bez intervencie politík v$danej oblasti politiky napr. 
sociálne veci. Tieto "tyri aspekty identifikovala u, 
v$roku 1998 Európska komisia ako dôle,ité prvky, 
na ktoré sa treba zamera& pri hodnotení  rodovej 
nerovnosti:

Ú#as$

Ú%as& ozna%uje rodové zlo,enie cie+ovej 
skupiny (%i,e reprezentáciu ,ien a$ mu,ov) 
alebo populácie, na ktorú je politika zameraná . 
Predpokladom pre realizáciu tohto kroku je ma& 
k$dispozícii  základné "tatistické informácie, napr. 
o$miere nezamestnanosti  mu,ov a$,ien,  podiele 
mu,ov a$ ,ien medzi osobami so zdravotn#m 
znev#hodnením alebo osobami s$ pracovnou 
zmluvou, ktorá vyu,íva flexibilné formy práce. 
V$ situáciách, kde politické opatrenia stanovujú 
konkrétne zranite+né skupiny, napr. osamelí 
rodi%ia, by mal by& tento mo,n# rozdielny dopad 
na mu,ov a$,eny ur%ite zoh+adnen#. 

 

Zdroje

Rozdiely medzi ,enami a$mu,mi sa vyskytujú aj 
v$prístupe ku zdrojom ako sú %as, priestor, infor-
mácie a$ peniaze, ekonomická moc, kvalifikácia, 
doprava, vyu,ívanie verejn#ch zdrojov a$pod., ale-
bo v$súvislosti s$vyu,ívaním t#chto zdrojov.

Na distribúciu zdrojov má ve+k# vplyv najmä ne-
rovnomerné rozdelenie zodpovednosti spojenej 
s$ neplatenou prácou starostlivosti. Preto by sa 
v$súvislosti s$aktívnymi politikami trhu práce mala 
bra& do úvahy skuto%nos&, ,e v$na"ej spolo%nosti 
pod+a "tatistík vo vä%"ej miere vykonávajú sta-
rostlivos& o$deti a$domácnos& ,eny v$porovnaní 
s$mu,mi. Dostupnos& slu,ieb starostlivosti o$deti 
je preto dôle,it#m predpokladom pre ú%as& ma-
tiek na trhu práce.      1al"ou dôle,itou otázkou 
v$prípade zosúla(ovania pracovného a$ rodinné-
ho ,ivota je to, %i sú jednotlivé typy pracovného 
vo+na platené alebo neplatené. 2eny sa i$na(alej 
sústre(ujú na trhu práce v$sektoroch, kde je naj-
vä%"í podiel zamestnank#* a$zamestnancov s$mi-
nimálnou mzdou.  Preto na ne v#znamne vpl#vajú 
rozhodnutia o$zv#"ení minimálnej mzdy.

Normy a&hodnoty

Normy a$hodnoty, podobne ako predsudky, ovplyv-
*ujú rodové role a$rodovú de+bu práce a$správanie 
,ien a$mu,ov. Medzi prí%iny nerovností patrí práve 
rozdiel v$tom, aká hodnota je prisudzovaná práci 
mu,ov a$,ien, resp. mu,sk#m a$,ensk#m charak-
teristikám. Je preto dôle,ité rozpozna& úlohu poli-
tick#ch opatrení pri posil*ovaní tak#ch sociálnych 
noriem a$hodnôt, ktoré udr,iavajú rodovú nerov-
nos&. Napríklad da*ové a$príspevkové politiky sú 
%asto zalo,ené na modeli domácnosti, v$ktorej je 
,ivite+om mu,. Posun k$individualizovan#m mode-
lom mô,e ma& dôle,itú symbolickú hodnotu. Ob-
dobne mô,e politika zameraná na rovnomernej"iu 
de+bu platenej a$neplatenej práce, teda na vä%"ie 
zapojenie ,ien do pracovnej sily a$vä%"ie zapoje-
nie mu,ov do starostlivosti o$deti,  prispie& k$rov-
noprávnej"ej sústave noriem a$hodnôt.

Práva

Práva sa t#kajú priamej aj nepriamej diskrimi-
nácie, +udsk#ch práv a$prístupu k$spravodlivosti 
,ien a$mu,ov v$právnom, politickom alebo sociál-
no-ekonomickom prostredí. Vynárajú sa tak otáz-
ky, %i sú napríklad nástroje aktívnych politík trhu 
práce otvorené aj pre neaktívne osoby ako napr. 
,eny na rodi%ovskej dovolenke, ktoré nie sú v$evi-
dencii úradov práce, sociálnych vecí a$rodiny. Ak 
nie, je pravdepodobné, ,e ,eny majú v$porovnaní 
s$mu,mi men"iu mo,nos& po,iada& o$podporu pri 
návrate do zamestnania. V$ tomto oh+ade je po-
trebné ma& na mysli aj to, ,e i$tam, kde majú ,eny 
rovnaké formálne práva ako mu,i, mô,e absen-
cia mo,ností obmedzova& schopnos& ,ien uplat-
ni& svoje práva na vyu,itie t#chto príle,itostí. 
Obdobne ani formálne právo mu,ov zú%astni& sa 
na opatreniach na zosúladenie pracovného a$ro-
dinného ,ivota nemusí nutne sta%i& pre podporu 
rodovej rovnosti v$poskytovaní starostlivosti.
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Krok 3 
Posudzovanie dopadu politiky

Tretí krok je samotn#m posúdením navrhovanej 
politiky %i opatrenia z$h+adiska potenciálneho ro-
dového dopadu na ,eny a$mu,ov vzh+adom k$ich 
ú%asti, zdrojom, normám, hodnotám a$ zasiah-
nut#m právam. Posudzova& je potrebné politiku 
%i opatrenie z$ kvalitatívneho aj kvantitatívneho 
h+adiska. Napríklad programy zamerané na vy-
tváranie a$podporu pracovn#ch miest mô,u by& 
zamerané iba na ,eny. To je z$ h+adiska rodovej 
rovnosti dobré do%asné vyrovnávacie opatrenie, 
ak v"ak kvalita pracovn#ch miest nie je proble-
matická z$ dôvodu pracovnej doby, v#"ky mzdy 
a$slab"ej sociálnej ochrany (napr. do%asné kon-
trakty). Takéto programy by naopak mohli nerov-
nos& posilni&. Obdobne, ak by politiky zosúladenia 
pracovného a$rodinného ,ivota vyu,ívali iba ,eny, 
posil*ovalo by to tradi%né rozdelenie platenej 
a$neplatenej práce medzi mu,mi a$,enami, a$teda 
aj utvrdzovalo tradi%né spolo%enské normy.

Pri posudzovaní politiky z$h+adiska rodového do-
padu je ve+mi dôle,ité rozli"ova& medzi jednotliv#-
mi skupinami ,ien a$mu,ov: napr. etnické skupiny, 
rodi%ia verzus bezdetní, vekové skupiny, skupiny 
s$rôznou úrov*ou vzdelania, skupiny z$mesta ale-
bo vidieka, %i skupiny patriace do LGBTI komunity 
a$pod. Tieto men"inové skupiny toti, mô,u vy-
,adova& "pecificky zamerané opatrenia. Podobne 

by mala by& pozornos& venovaná aj nepriamym 
ú%inkom navrhovanej politiky. Napríklad zamera-
nie len na to, aby ,eny vyu,ívali prácu na %iasto%-
n# úväzok, mô,e vies& k$zvä%"eniu ich nerovností 
v$ekonomick#ch zdrojoch (napríklad v$prípade ak 
nemajú ani zahrnuté stravné), ktor#mi disponujú. 
Preto je dôle,ité zameranie aj na iné formy flexi-
bilnej práce ako napr. telepráca, zdie+ané pracov-
né miesto, at(.   

Krok 4 - Preformulovanie politiky

V$prípade, ,e v#sledkom posudzovania je nega-
tívny dopad konkrétnych politík napríklad na ,eny, 
resp. ,e sú príli" rodovo neutrálne, je dôle,ité tie-
to politiky preformulova&. Preformulovanie je po-
trebné najmä v$prípade, ,e existujú ve+ké po%ia-
to%né rozdiely medzi mu,mi a$,enami a$,e tieto 
rozdiely majú zna%n# vplyv na ,ivotné príle,itosti 
,ien. Preformulovanie mô,e by& jednoduché, ale 
aj komplikovanej"ie, kedy je nutné zapoji& aktérov 
z$viacer#ch oblastí politík, alebo z$rôznych minis-
terstiev.  Napríklad v$ rámci podpory pri h+adaní 
pracovného miesta budú musie& úrady práce, so-
ciálnych vecí a$ rodiny aktívne spolupracova& so 
"kolsk#mi odbormi v$mestách a$VÚC zodpoved-
n#m za poskytovanie starostlivosti o$ deti napr. 
v$ jasliach alebo matersk#ch "kolách, aby ,eny 
usilujúce sa o$zamestnanie mali zabezpe%en# prí-
stup k$slu,bám starostlivosti o$deti.
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Príklady hodnotenia rodo-
v"ch vplyvov v&in"ch #len-
sk"ch )tátoch Európskej 
Únie
V$ rámci Európskej únie v$sú%asnosti neexistuje jednotná prax pre zavádzanie 
hodnotenia rodov#ch vplyvov, a$to aj napriek tomu, ,e mnohé %lenské "táty majú 
nastavené vlastné metódy posudzovania rodov#ch vplyvov. Hodnotiaca správa 
“Ú(innos% in"titucionálnych mechanizmov pre pokrok v!oblasti rodovej rovnos-
ti”13, vypracovaná Európskym in"titútom pre rodovú rovnos& v$roku 2014, poskyt-
la informácie o$aplikácii tohto nástroja naprie% %lensk#mi "tátmi. 

V$tejto %asti ponúkneme príklady zaveden#ch praxí v$oblasti hodnotenia vply-
vov na rodovú rovnos& v$predkladan#ch materiáloch legislatívnej aj nelegislatív-
nej povahy, a$to na rôznych úrovniach riadenia. Neskor"ia publikácia autorského 
kolektívu Európskeho in"titútu pre rodovú rovnos& z$roku 2016 Gender Impact 
Assessment Toolkit14 priná"a preh+ad zaveden#ch praxí v$jednotliv#ch %lensk#ch 
"tátoch EÚ a$nasledovn# preh+ad vychádza práve z$menovanej publikácie. Pre 
ilustráciu úspe"nej implementácie tohto nástroja boli zvolené krajiny Belgicko, 
Dánsko, Rakúsko )eská republika. 

Rakúsko

13  EIGE. 2014. Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality: Report, 156 s.
14  EIGE. 2016. GENDER IMPACT ASSESSMENT: Gender Impact Assessment Toolkit, 44 s.
15  Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst. Regulatory Impact Assessment and the Impact Dimension of 
Gender Equality. 8 s. Anglická verzia dostupná na internete: https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/
berichte_service/Folder_Wo_Folgenabschaetzung_EN.pdf?7qkofw  

V$roku 2013 bolo v$Rakúsku na národnej úrovni za-
vedené hodnotenie vplyvov, ktoré má sprevádza& 
v"etky navrhované právne predpisy od ich vzniku. 
Mo,né vplyvy a$dopady majú by& skúmané zod-
povedn#mi rezortmi predkladajúcimi návrhy ma-
teriálov. Sú%as&ou skúman#ch vplyvov je aj aspekt 

rodovej rovnosti, a$ to v$kontexte zamestnanosti, 
sociálnych dávok, príjmov, platenej a$neplatenej 

práce, vzdelávania, rozhodovania %i zdravia15. 

 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/berichte_service/Folder_Wo_Folgenabschaetzung_EN.pdf?7qkofw
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/berichte_service/Folder_Wo_Folgenabschaetzung_EN.pdf?7qkofw
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Rozsah hodnotenia 

Rozsah posudzovania vplyvov vo v"eobecnosti, 
a$teda aj vplyvov na rodovú rovnos& zasahuje v"et-
ky právne predpisy, vyhlá"ky, iné právne predpisy, 
opatrenia ako aj programy a$projekty realizované 
na národnej úrovni. -tátni úradníci a$ úradní%ky 
zapojené do tvorby právnych predpisov sú zod-
povední za preskúmanie dopadov na rodovú rov-
nos& ako sú%asti v"eobecného hodnotenia mo,-
n#ch vplyvov prijíman#ch opatrení alebo politík. 
K$dispozícii majú technickú podporu Ministerstva 
financií a$spolkového kancelára. Tohto procesu sa 
priamo nezú%ast*uje ,iadna "pecializovaná in"ti-
túcia alebo útvar zameran# na podporu rodovej 
rovnosti. 

Proces hodnotenia

Pod+a publikácie Gender Impact Assessment 
Toolkit16 boli pre hodnotenie rodov#ch dopadov 
a$podporu rodovej rovnosti v$predkladan#ch ma-
teriáloch v$prípade Rakúska vyvinuté dva hlavné 
nástroje:

• Komplexn# IT nástroj pre hodnotenie vplyvu 
predkladanej právnej úpravy alebo opatrenia 
na rodovú rovnos& 

• Usmernenia pre efektívne hodnotenie vplyvu 
skúmaného materiálu

Nasledujúci zoznam otázok zachyten# v$kontex-
te publikácie Gender Impact Assessment Toolkit17 
poskytuje návod a$ usmernenie v$ procese hod-
notenia dopadov na rodovú rovnos& v$ kontexte 
rakúskej národnej praxe. Tvorcom predkladanej 
legislatívy a$opatrení sa odporú%a poskytnú& %o 
najdetailnej"ie odpovede, a$to vrátane dát "tatis-
tického charakteru, v"ade tam kde sú dostupné. 

• Má skúmaná právna úprava alebo opatrenie 
vplyv na vzdelanie alebo odbornú prípravu, 
trh práce alebo zamestnanie a$/ alebo na príj-
my ,ien a$mu,ov? 

• Má skúmaná právna úprava alebo opatrenie 

16  EIGE. 2016. GENDER IMPACT ASSESSMENT: Gender Impact Assessment Toolkit, 44 s.
17  Tamtie,.

vplyv na postavenie ,ien alebo mu,ov za-
mestnaní?

• Ak# vplyv na postavenie v$zamestnaní %i trhu 
práce medzi ,enami a$mu,mi mo,no o%aká-
va&? Je mo,né o%akáva& zv#"enie alebo zní-
,enie konkrétnych typov úväzkov (pln# úvä-
zok, %iasto%n# úväzok alebo iné pracovné 
pomery, ktoré sú v$Rakúsku uznané od roku 
2007)? Ko+ko nov#ch pracovn#ch miest bude 
vytvoren#ch? Ak# bude predpokladan# pomer 
zamestnanosti ,ien a$mu,ov na t#chto pozí-
ciách?

• Ovplyv*uje nov# zákon prístup k$ vzdelaniu, 
odbornému vzdelávaniu, rozhodovaniu o$bu-
dúcom zamestnaní, ú%asti na vzdelávacích 
podujatiach a$mo,nostiach u$chlapcov a$diev-
%at? Aké typy "kôl, vzdelávacích in"titúcií, ob-
lastí a$sektorov vzdelávania budú zapojené? 
Existujú v#znamné rozdiely medzi diev%atami 
a$chlapcami v$t#chto oblastiach? 

• Predpokladajú sa vplyvy na odme*ovanie, 
resp. rast / zní,enie rodového mzdového roz-
dielu?

• Má nov# zákon iné relevantné dopady na ro-
dovú rovnos& (napr. ochrana pred násilím, 
zlep"enie v$ oblasti mobility, infra"truktúry, 
prístupu k$informáciám)? 

V$Rakúsku je podobne ako v$Slovenskej republi-
ke hodnotenie vplyvu na rodovú rovnos& sú%as&ou 
vä%"ieho súboru skúman#ch vplyvov prijíman#ch 
materiálov. Táto povinnos& zah.*a skúmanie do-
padov na rodovú rovnos& a$ je v$ súlade so$ v"e-
obecn#m zavádzaním uplat*ovania rodového 
h+adiska v$krajine. V$ka,dom prípade, v$ Rakúsku 
sa prejavuje "pecifická orientácia na rozpo%ty 
v$ prípade zavádzania opatrení s$ vplyvom na 
verejn# rozpo%et a$ %erpanie financií, a$ teda aj 
na hodnotenie rozpo%tov z$ rodového h+adiska. 
Detailné h/bkové anal#zy dopadov na rodovú rov-
nos& v$prípade materiálov, ktor#ch sú%as&ou nie je 

posudzovanie financií, sú menej %asté.  
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Dánsko

18  EIGE. 2016. GENDER IMPACT ASSESSMENT: Gender Impact Assessment Toolkit, 44 s.
19  Ministry for Gender Equality. 2013. Strategi for ligestillingsvurdering det offentlige [National strategy for future work 
with gender equality assessment in the public sector]
20  EIGE. 2016. GENDER IMPACT ASSESSMENT: Gender Impact Assessment Toolkit, 44 s.
21  Tamtie,.

Hodnotenie vplyvov na rodovú rovnos& nebo-
lo pod+a Gender Impact Assessment Toolkit18 
V$V$Dánsku formálne upravené, no napriek tomu 
bolo do praxe zavedené v$ súlade s$ Národnou 
stratégiou uplat*ovania rodového h+adiska v$roku 
201319. Stratégia zdôraznila úlohu rodovej anal#zy. 
Tá by mala by& integrovanou sú%as&ou tvorby po-
litík, a$to v$prípade v"etk#ch legislatívnych opat-
rení, ktoré by tak mali podlieha& posudzovaniu 
vplyvov na rodovú rovnos&.

V$prípade Dánska je hodnotenie vplyvu na rodovú 
rovnos& "pecifick#m postupom, ktor# nie je sú-
%as&ou v"eobecného systému posudzovania vply-
vov. Zárove* sa má vykonáva& vo ve+mi "irokom 
rozsahu, ktor# zah.*a návrhy zákonov, verejné 
kampane a$slu,by zamerané na ob%anov.

Rozsah hodnotenia 

Gender Impact Assessment Toolkit20 upres*uje 
rozsah posudzovania vplyvov na rodovú rovnos&, 
ktoré je vykonávané príslu"n#mi ministerstvami, 
zatia+ %o útvar pre rodovú rovnos& je zvy%ajne 
k$dispozícii v$prípade potreby konzultácie. Zárove* 
príslu"n#m ministerstvám na intranetovej stránke 
sprístup*uje nástroje pre anal#zu dopadov. Útvar 
pre rodovú rovnos& tie, navrhol hlavné nástroje 
a$ pokyny pre vykonávanie hodnotenia a$moni-
toruje legislatívnu %innos& s$cie+om identifikova& 
iniciatívy, ktoré si vy,adujú hodnotenie vplyvu na 
rodovú rovnos&.

Proces hodnotenia 

Pod+a princípov uplat*ovania rodového h+adiska 
v$dánskej praxi predstavuje hodnotenie rodov#ch 
dopadov priestor pre zoh+adnenie rodu vo v"et-
k#ch oblastiach verejného sektoru ako adminis-

tratíva, plánovanie, tvorba legislatívy, kampane 
a$slu,by zamerané na ob%anov. Hodnotenie rodo-
v#ch dopadov znamená zoh+adnenie a$zahrnutie 
rodového aspektu v$ur%itej oblasti rie"enia prob-
lémov s$cie+om zabezpe%i& ,elan# v#sledok opat-
renia a$sú%asne podpori& rodovú rovnos&. 

Legislatívny návrh je pod+a Gender Impact As-
sessment Toolkit21 najprv predlo,en# na kontrolu, 
ktorá má formou testu relevantnosti vykáza&, %i 
je potrebné vykona& hodnotenie vplyvu na rodovú 
rovnos& alebo nie. V$tejto %asti je potrebné zodpo-
veda& nasledujúce otázky:

• Koho návrh politiky / opatrenia ovplyvní?

• Existujú rozdiely medzi mu,mi a$ ,enami vo 
vz&ahu k$podmienkam, preferenciám, potre-
bám alebo príle,itostiam, ktor#ch sa návrh 
politiky / opatrenia dot#ka?

Odpovede na tieto otázky ur%ia, %i zamestnan-
ci a$ zamestnankyne príslu"n#ch ministerstiev 
pristúpia k$ hodnoteniu vplyvu na rodovú rov-
nos&.$ V$ tomto prípade sa o%akáva podlo,i& ar-
gumenty relevantn#mi dátami "tatistického 
charakteru. K$ usmerneniu v$ tomto kroku slú,ia 
nasledujúce otázky: 

• Existujú priame dopady návrhu na rodovú 
rovnos&?

• Existujú nepriame dopady návrhu na rodovú 
rovnos&?

• Predpokladajú sa krátkodobé dopady návrhu 
na rodovú rovnos&?

• Predpokladajú sa dlhodobé dopady návrhu na 
rodovú rovnos&? 

V$prípade kladnej odpovede na niektorú z$otázok 
je potrebné pristúpi& hodnoteniu dopadov, kde je 
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mo,né pou,i& nasledovné usmer*ujúce otázky: 

• Majú ,eny a$mu,i odli"né podmienky, prefe-
rencie a$potreby v$oblasti relevantnej pre ná-
vrh?

• Aké nové práva, povinnosti a$mo,nosti získajú 
,eny a$mu,i návrhom politiky alebo opatre-
nia?

• Ako bude ovplyvnen# prístup ,ien, mu,ov, 
resp. diev%at a$chlapcov k$vzdelávaniu, trhu 
práce, materskej / otcovskej / rodi%ovskej 
dovolenke, starostlivosti o$die&a, dôchodkom, 
príjmom, spolo%enskému ,ivotu, vo+nému 
%asu at(.?

• Ako skúman# návrh ovplyvní demokratické 
procesy, zdravie, b#vanie, bezpe%nos& (násilie, 
mieru kriminality, "ikanovanie a$ob&a,ovanie), 
mobilitu, inovácie (technológie a$podnikanie) 
s$oh+adom na ,eny a$mu,ov?

V$ Dánsku predstavuje hodnotenie dopadov na 
rodovú rovnos& "pecifick# proces, mô,eme teda 
hovori& cielenej"om prístupe pri aplikácii politiky 
uplat*ovania rodového h+adiska. 
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Belgicko

22  OECD. 2015. Better Regulation in Europe: Belgium. 191 s. 
23  ASA. 2013. Manuel pour la réalisation de l’analyse d’impact. Dostupné na internete: https://www.loonkloof.be/sites/de-
fault/files/downloads/AIR%20Manuel%20-%20FR%202014%2001%2002.pdf 

24  EIGE. 2016. GENDER IMPACT ASSESSMENT: Gender Impact Assessment Toolkit, 44 s.
25  https://igvm-iefh.belgium.be/en/node/52016 

Pod+a správy OECD22 zameranej na v#voj regulácií 
bolo v$prípade Belgicka v#znamn#m momentom 
prijatie tzv. Regula%ného hodnotenia dopadov 
na konci roka 2013, ktoré predstavuje predbe,né 
hodnotenie potenciálnych dôsledkov regula%n#ch 
projektov v$ sociálnej, hospodárskej a$ environ-
mentálnej oblasti ako aj v$"tátnej správe. Jeho sú-
%as&ou je aj kapitola t#kajúca sa rodovej rovnosti. 

Uvedené Regula%né hodnotenie dopadov integru-
je nieko+ko tém, napr.:

• tzv. Kafka Test, ktorého s$cie+om je zachyti&, %i 
návrh materiálu zv#"i alebo zní,i administra-
tívnu zá&a, pre verejnos&, právnické subjekty 
%i mimovládny sektor;

• test koherencie politík;

• test zameran# na malé a$stredné podnikanie 
(MSP), ktor# preveruje dimenzie relevantné 
pre malé stredné podniky;

• tzv. rodov# test, ktor# hodnotí vplyv návrhu 
regulácie alebo opatrenia na ,eny a$mu,ov.

Hodnotenie vplyvu na rodovú rovnos& je vidite+ne 
za%lenené do v"eobecnej"ieho systému posudzo-
vania vplyvov.

Rozsah hodnotenia

Pod+a oficiálnej stránky kancelárie premié-
ra23 a$ publikácie Gender Impact Assessment 
Toolkit24 sa v$ prípade Belgicka, podobne ako 
v$ prípade Rakúska, do procesu zapájajú "tát-
ni úradníci a$ úradní%ky, ktoré sú zodpovedné 
za tvorbu návrhov zákonov v$ rámci príslu"n#ch 
ministerstiev. Belgick# systém ur%uje, ,e sú 
to práve oni, kto má zrealizova& aj hodnotenie 
dopadov pripravovan#ch návrhov na rodovú rov-
nos& ako sú%as& v"eobecného hodnotenia vply-
vov predkladan#ch materiálov. Teda podobne ako 

v$prípade Slovenskej republiky.

V$prípade potreby existuje mo,nos& obráti& sa na 
tzv. helpdesk pre hodnotenie vplyvov. Po dokon-
%ení hodnotenia mô,u po,iada& v#bor pre hod-
notenie vplyvov o$posúdenie kvality hodnotenia. 
Tento v#bor poskytuje ex post hodnotenie pro-
stredníctvom v#ro%nej správy. Jeho mandát je 
zalo,en# na troch zásadách: nezávislos&, dôvera 
a$transparentnos&.

In"titút rovnosti ,ien a$mu,ov nemá v$tomto pro-
cese "pecifickú úlohu. Poskytuje odporú%ania pre 
zlep"enie príslu"n#ch zákonov a$nariadení z$h+a-
diska rodovej rovnosti.

Proces hodnotenia

Pod+a preh+adu25 zverejneného na internetovom 
sídle In"titútu rovnosti ,ien a$mu,ov v$belgickej 
praxi pozostáva tzv. rodov# test z$piatich otvo-
ren#ch otázok, ktoré napomáhajú objektívne 
zhodnoti& mo,n# vplyv návrhu nariadenia na ,eny 
a$mu,ov: 

• Na ktoré osoby sa nové nariadenie vz&ahuje 
(priamo alebo nepriamo) a$ako sú tieto osoby 
alebo skupiny osôb rozdelené pod+a pohlavia? 

• Identifikujte mo,né rozdiely medzi situáciou  
,ien a$mu,ov v$skúmanej oblasti.

• Obmedzujú niektoré z$ t#chto rozdielov rov-
nak# prístup k$zdrojom a$základn#m právam 
,ien alebo mu,ov? Pre%o?

• Identifikujte pozitívne alebo negatívne pred-
pokladané vplyvy berúc do úvahy vy""ie uve-
dené otázky.

• Navrhnite opatrenia na zní,enie alebo kompen-
záciu identifikovan#ch negatívnych vplyvov. 

https://www.loonkloof.be/sites/default/files/downloads/AIR%20Manuel%20-%20FR%202014%2001%2002.pdf
https://www.loonkloof.be/sites/default/files/downloads/AIR%20Manuel%20-%20FR%202014%2001%2002.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/en/node/52016
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Skuto%nos&, ,e hodnotenie vplyvov na rodovú 
rovnos& je v$Belgicku integrované do celkového 
systému hodnotenia vplyvov je pozitívum (zreali-
zova& ho musia v"etci predkladatelia), no zárove* 
aj negatívom, ke(,e povinná anal#za mô,e by& 
nedostato%ná a$ povrchná. Dôvodom je v$ tomto 
prípade skuto%nos&, ,e expertíza v$oblasti rodo-
vej rovnosti, ktorá by garantovala potrebnú pre-
cíznos& a$h/bku, nie je v$procese hodnotenia zaru-
%ená. Povinnos& v"etk#ch predkladate+ov hodnoti& 
aj vplyv na rodovú rovnos& teda nemusí garanto-
va& kvalitu hodnotenia. 
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*eská republika

26  Ú!ad vlády )R. 2014. P!íru%ka. Metodika hodnocení dopad3 na rovnost ,en mu,3 pro materiály p!edkládané vlád0 )R. 
ÚV )R

27  Tamtie,.

V$ roku 2015 bola v$ )eskej republike pripravená 
príru%ka, ktorej cie+om je spreh+adni& a$skvalitni& 
proces hodnotenia dopadov legislatívnych a$nele-
gislatívnych materiálov na rovnos& ,ien a$mu,ov, 
ktoré sú predkladané vláde.26 Príru%ka zdôraz*uje 
v#znam zoh+ad*ovania rodového h+adiska pri prí-
prave vládnych politík a$upravuje samotn# postup 
predkladajúceho subjektu v$priebehu spracovania 
konkrétneho materiálu a$najmä hodnotenia jeho 
dopadov. Príru%ka tvorí sú%as& "ir"ieho procesu, 
gender mainstreamingu, ku ktorému sa vláda 
)eskej republiky hlási od roku 1999.

Rozsah hodnotenia

Na rovnos& ,ien a$mu,ov dbá u, pri príprave ma-
teriálov na rokovanie vlády )eskej republiky sa-
motn# vecne príslu"n# útvar. Ten s$oh+adom na 
rovnos& ,ien a$ mu,ov analyzuje v#chodiskov# 
stav a$ formuluje znenie materiálu. V$ tomto "tá-
diu mô,e oslovi& tzv. koordinátora/ku problemati-
ky rovnosti ,ien a$mu,ov na svojom rezorte alebo 
(al"ie subjekty s$,iados&ou o$konzultáciu.

Ako uvádza príru%ka, po vzniku materiálu vy-
hodnotí vecne príslu"n# útvar jeho dopady na 
rovnos& ,ien a$mu,ov, a$ to na základe postupu, 
ktor# príru%ka ur%uje. Koordinátor/ka problemati-
ky rovnosti ,ien a$mu,ov následne reviduje pripo-
mienkovan# dokument v$rámci vnútrorezortného 
pripomienkového procesu, kde dostáva k$posúde-
niu v"etky materiály, ktoré sú ur%ené k$prerokova-
niu vládou e"te pred medzirezortn#m pripomien-
kov#m procesom. Svoju pozornos& zameriava pri 
kontrole na to:

• %i bola rovnos& ,ien a$ mu,ov predmetom 
pozornosti pri samotnom spracovaní 
dokumentu,

• %i materiál identifikuje vplyv na rovnos& ,ien 
a$mu,ov, 

• %i sú vplyvy daného dokumentu na rovnos& 
,ien a$mu,ov riadne vyhodnotené.

V$poslednom prípade vráti materiál vecne prís-
lu"nému útvaru na dopracovanie a$vyzve ho k$ná-
prave. Zárove* poskytuje sú%innos&. V$medzire-
zortnom pripomienkovom procese pristupuje 
k$hodnoteniu aj Oddelenie rovnosti ,ien a$mu,ov 
na Úrade vlády.

Proces hodnotenia

Hodnotenie konkrétneho materiálu z$ poh+adu 
rovnosti ,ien a$mu,ov, nielen s$oh+adom na jeho 
vplyvy, prebieha v$troch fázach prostredníctvom 
zodpovedania troch hlavn#ch otázok:

• T#ka sa materiál postavenia fyzick#ch osôb?

• Je postavenie ,ien a$mu,ov v$oblasti, ktorej sa 
materiál dot#ka, rovnocenné?

• Priná"a materiál zhor"enie/zlep"enie v#cho-
diskového stavu?

Z$ dôvodu kvalitnej"ieho a$ preh+adnej"ieho hod-
notenia zavádza príru%ka tzv. Tabu+ku hodnotenia 
vplyvov na rovnos& mu,ov a$,ien.27 Tá sa práve pre 
svoju praktickos& stala in"piráciou pre predklada-
nú metodiku.

Ka,dá z$predstaven#ch krajín pristupuje k$hodno-
teniu inak. V$niektor#ch prípadoch je hodnotenie 
sú%as&ou globálneho zavádzania gender main-
streamingu, je teda realizované plo"ne, %o v"ak 
nemusí garantova& kvalitu hodnotenia. V$prípade 
Rakúska je hodnotenie naviazané najmä na 
rozpo%tovanie. Nemusí teda pokry& v"etky 
systémové oblasti a$vynechané mô,u by& dôle,ité 
koncep%né materiály. 
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Uplat(ovanie rodového 
h'adiska v&domácom 
kontexte

28  Dohovor o$odstránení v"etk#ch foriem diskriminácie ,ien (CEDAW). 1987.
29  Ciele udr,ate+ného rozvoja (SDGs), UN, 2015
30  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny SR 2014. Celo"tátna stratégia rodovej rovnosti v$Slovenskej republike na 
roky 2014-2019 [online]. MPSVR SR, 2014, 23 s. dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/
Strategia-RR.pdf   
31  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny SR 2014. Ak%n# plán rodovej rovnosti v$Slovenskej republike na roky 2014 
– 2019 [online]. MPSVR SR, 2014, 16 s. dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akc-
ny-plan-RR.pdf     
32  -tatistick# úrad SR. 2018. Rodová rovnos& 2018. dostupné online na stiahnutie: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/
c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEB-
CCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCml-
SDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/  

Slovenská republika sa k$presadzovaniu rodovej 
rovnosti zaviazala v$ rámci medzinárodn#ch do-
hovorov Organizácie spojen#ch národov ((alej 
„OSN“) a$jej jednotliv#ch agentúr, napr. Dohovoru 
OSN o$ odstránení $ v"etk#ch foriem diskriminá-
cie vo%i ,enám (CEDAW)28 %i Cie+ov udr,ate+ného 
rozvoja29. Presadzovanie rodovej rovnosti jej rov-
nako vypl#va z$%lenstva v$Európskej únii a$trans-
pozície relevantn#ch smerníc. Legislatívne zmeny, 
prijaté v$kontexte prístupového procesu Sloven-
skej republiky k$Európskej únii ((alej len „EÚ“ ale-
bo „Únia“), rovnako viedli k$zv#"eniu povedomia 
u$ odbornej i$ laickej verejnosti. Napriek zjavne 
pozitívnemu domácemu v#voju sú v"ak rodové 
nerovnosti stále vidite+né v$mnoh#ch oblastiach 
súkromného %i verejného ,ivota. 

Ú%inn#m prístupom, ktor# v#znamne podporuje 
dosahovanie cie+ov pre oblas& rodovej rovnosti, je 
práve gender mainstreaming, no bez oh+adu na 
jeho podporu v$mnoh#ch %lensk#ch "tátoch EÚ 
nie je uplat*ovanie rodového h+adiska ako prístup 
v$Slovenskej republike dostato%ne zavedené. Vy-
u,ívané sú len niektoré zo$"irokého spektra jeho 
nástrojov. Gender mainstreaming pritom pred-
stavuje ucelen# prístup, ktor# zdôraz*uje zoh+ad-
*ovanie h+adiska rovnosti ,ien a$mu,ov vo v"et-
k#ch koncep%n#ch, rozhodovacích a$hodnotiacich 
procesoch. K$v#znamn#m domácim strategick#m 

dokumentom, ktoré vláda Slovenskej republiky 
prijala s$cie+om podpory rodovej rovnosti a$s%asti 
aj zavádzania gender mainstreamingu patrí Ce-
lo"tátna stratégia rodovej rovnosti v$Slovenskej 
republike na roky 2014-201930 (prijala ju vláda 
Slovenskej republiky d*a 8. apríla 2009 uznese-
ním %. 272/2009), ktorá  predstavuje základn# 
programov# dokument pre vykonávanie politiky 
rodovej rovnosti ((alej „Stratégia“). Na jej zákla-
de bol vypracovan# Ak%n# plán rodovej rovnos-
ti v$Slovenskej republike na roky 2014 – 201931 
(schválen# vládou Slovenskej republiky d*a 12. 
5. 2010 uznesením %. 316/2010), ktor# obsahuje 
konkrétne opatrenia a$aktivity na podporu cie+ov 
nastaven#ch v$Stratégii. Stratégia formuluje cie+ 
presadzovania rodovej rovnosti ako vytvorenie 
„re"pektujúceho priestoru pre ka,dú ,enu a$ka,-
dého mu,a, aby sa mohli realizova& v$,ivote pod+a 
svojich prianí a$schopností a$neboli obmedzovaní 
rodov#mi stereotypmi“. 

Pokrok z$h+adiska in"titucionálnej podpory rodo-
vej rovnosti predstavujú aj rodové "tatistiky, kon-
krétne pravidelné publikovanie údajov o$rodov#ch 
nerovnostiach -tatistick#m úradom Slovenskej 
republiky32 a$prevádzkovanie internetovej stránky 
-tatistického úradu SR, na ktorej sú zverejnené 
aj kvantitatívne údaje zamerané práve na ob-
las& rodovej rovnosti. -tatistické dáta sú pritom 

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Strategia-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Strategia-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akcny-plan-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/05/Akcny-plan-RR.pdf
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
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v$procese hodnotenia vplyvov k+ú%ové a$ich zber 
a$triedenie je rovnako sú%as&ou gender mainstre-
amingu.

Jedn#m z$najdôle,itej"ích nástrojov gender main-
streamingu je práve zoh+ad*ovanie rodového h+a-
diska pri príprave a$ tvorbe vládnych politík e"te 
predt#m, ne, sa tieto stanú sú%as&ou konkrét-
nych dokumentov. Tvorcovia politík v$ rámci mi-
nisterstiev a$(al"ích in"titúcií majú pritom povin-
nos& analyzova& právny a$skutkov# stav vo vz&ahu 
k$postaveniu mu,ov a$ ,ien. Hodnotenie vplyvov 
predkladan#ch materiálov, vrátane vplyvov na ro-
dovú rovnos&, je v$Slovenskej republike sú%as&ou 
legislatívneho procesu a$jeho podobu a$nále,itos-
ti upravuje Jednotná metodika na posudzovanie 
vybran#ch vplyvov33. 

Posudzovanie vybran"ch vply-
vov prijíman"ch&legislatívnych 
a&nelegislatívnych materiálov 
v&domácom kontexte

Slovenská republika má rovnako ako mnohé iné 
krajiny zaveden# systém hodnotenia vplyvov pri-
jíman#ch legislatívnych a$ nelegislatívnych ma-
teriálov na konkrétne oblasti ,ivota spolo%nosti. 
Anal#za vplyvov na rodovú rovnos& a$rovnos& prí-
le,itostí je v$sú%asnosti povinnou sú%as&ou dolo,-
ky vplyvov. 

Proces a&formálny základ

Predkladajúce subjekty sa pri posudzovaní vybra-
n#ch vplyvov materiálov riadia Jednotnou meto-
dikou na posudzovanie vybran#ch vplyvov34 ((alej 
len „Jednotná metodika“). Tá predstavuje k+ú%ové 
metodické usmernenie pre posudzovanie vplyvov 
schva+ovan#ch materiálov. Jednotná metodika 
definuje posudzovanie vplyvov nasledovne:  

33  Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybran#ch vplyvov, schválená uznesením vlády SR %. 24/2015, nadobudla 
ú%innos& v$zmysle uznesenia vlády SR %. 55/2015 1. októbra 2015
34  Tamtie,.
35  Tamtie,. 

„Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého s!cie-
'om je ur(enie predpokladan#ch vplyvov materiá-
lov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru 
predkladan#ch na medzirezortné pripomienkové 
konanie ()alej len „predkladané materiály“) na 
verejné financie, sociálnu situáciu obyvate'stva, 
zamestnanos%, podnikate'ské subjekty, na fungo-
vanie trhov, $ivotné prostredie a!na informatizá-
ciu spolo(nosti. Hodnotenie vplyvov tak predsta-
vuje v#znamnú pomôcku pre vládu (resp. verejnú 
správu v"eobecne) pri rozhodovaní o!predklada-
n#ch materiáloch.“35

Ak majú prijímané rozhodnutia prinies& pozitívne 
v#sledky, musia %o najvernej"ie reflektova& sku-
to%n# stav v$konkrétnej oblasti. Na to, aby kra-
jina dokázala informovane a$ správne rozhodnú& 
o$potrebe prijatia opatrenia alebo politiky %i le-
gislatívneho aktu, musí o$*om zhroma,di& %o naj-
viac informácií. Jednotná metodika v$ tomto du-
chu upravuje nále,itosti predkladaného materiálu 
a$ jasne zadefinovan# problém a$ ciele, ktoré sa 
jeho prijatím majú dosiahnu&. Prijímate+ musí rov-
nako sledova&, ktor#ch subjektov sa prijatie ma-
teriálu dotkne, prípadne existenciu alternatívnych 
rie"ení a$u, spomínané vplyvy na vybrané oblasti. 

Pri rozhodovaní o$ predkladan#ch materiáloch 
musí by& k$dispozícii komplexná anal#za ich vply-
vov. Posudzovanie a$ hodnotenie vplyvov musí 
preto prebieha& sú%asne s$ prípravou materiálu. 
Koordinátorom posudzovania vplyvov pod+a Jed-
notnej metodiky, ktor# spravuje a$metodicky riadi 
tento proces, je Ministerstvo hospodárstva Slo-
venskej republiky.
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Dolo%ka vybran"ch vplyvov
V$rámci domáceho legislatívneho kontextu skúma potenciálne vplyvy na vybra-
né oblasti tzv. „dolo$ka vybran#ch vplyvov“, ktorá je sú(as%ou materiálu pred-
kladaného na medzirezortné pripomienkové konanie ()alej „MPK“), materiálu 
predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrhov predbe,n#ch 
stanovísk súlade so Systémom tvorby stanovísk návrhom aktov EÚ stavom ko-
ordinácie realizácie politík EÚ. Jej formát upravuje práve Jednotná metodika.

36  Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybran#ch vplyvov pozostáva 
zo zástupcov gestorsk#ch ministerstiev, zástupcu Úradu vlády SR zástupcu zdru,enia na podporu malého stredného podnikania 
jej %innos& spo%íva najmä metodickej podpore predkladate+ov (spracovate+ov dolo,ky anal#zy vplyvov) vo vypracovaní písomného 
stanoviska materiálom, ktoré budú komisii zaslané na posúdenie.

V$ rámci domáceho legislatívneho kontextu skú-
ma potenciálne vplyvy na vybrané oblasti tzv. 
„dolo,ka vybran#ch vplyvov“, ktorá je sú%as&ou 
materiálu predkladaného na medzirezortné pripo-
mienkové konanie ((alej „MPK“), materiálu pred-
kladaného na rokovanie vlády Slovenskej republi-
ky a$návrhov predbe,n#ch stanovísk v$súlade so 
Systémom tvorby stanovísk k$návrhom aktov EÚ 
a$stavom koordinácie realizácie politík EÚ. Jej for-
mát upravuje práve Jednotná metodika.

Dolo,ka obsahuje jednak vymedzenie problému 
predkladaného materiálu, stanovenie cie+ov, kto-
ré majú by& dosiahnuté, identifikáciu dotknut#ch 
subjektov, a$vyhodnotenie alternatívnych rie"ení 
uvedeného problému, zárove* identifikuje pred-
pokladané vybrané vplyvy navrhovaného materi-
álu, a$to:

•  vplyvy na rozpo%et verejnej správy,

•  vplyvy na podnikate+ské prostredie, vrátane 
testu mal#ch a$stredn#ch podnikov,

•  sociálne vplyvy,

•  vplyvy na ,ivotné prostredie,

•  vplyvy na informatizáciu spolo%nosti,

•  vplyvy na slu,by verejnej správy pre ob%ana.

Ide o$komplexné spektrum oblastí ,ivota a$fungo-
vania spolo%nosti, na ktoré mô,u ma& predkladané 
materiály dopad. Samotn# vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí je "pecificky hodnoten# 
v$rámci oblasti sociálnych vplyvov. Do tejto oblas-
ti (alej patria vplyvy na hospodárenie domácnos-
tí, prístup k$zdrojom, právam, tovarom a$slu,bám, 
vplyvy na sociálnu inklúziu a$zamestnanos&. Vypl-
nenie dolo,ky vybran#ch vplyvov a$vypracovanie 
anal#z vybran#ch vplyvov hodnotí Stála pracovná 
komisia Legislatívnej rady vlády SR pre posudzo-
vanie vybran#ch vplyvov.36 

Vplyv na rovnos$ príle%itostí 
a&rodovú rovnos$
Hoci existujú politiky, v$ktor#ch je zjavné, ,e rodo-
vé h+adisko a$pozitívny dopad na rodovú rovnos& 
zohrávajú dôle,itú úlohu, existuje aj mno,stvo 
politík a$ strategick#ch materiálov, v$ ktor#ch je 
rodov# aspekt menej zrejm#. V$dôsledku toho sú 
niekedy ozna%ované ako rodovo neutrálne (%asto 
ide o$ oblasti ako bezpe%nos& %i zdravie). V$ ta-
k#chto prípadoch mô,e by& lákavé vníma& navr-
hované politiky ako ovplyv*ujúce +udí ako homo-
génnu skupinu. Ich prijatie v"ak mô,e nepriamo 
prispieva& k$pretrvávaniu rôznych foriem nerov-
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ností, medzi in#mi aj rodov#ch nerovností.37 Na-
vy"e, ak sú navrhované politiky vnímané len ako 
neutrálne, príle,itos& zoh+adni& názory rôznych 
skupín ,ien a$mu,ov v$ ich tvorbe bude premár-
nená. Posudzovanie mo,ného vplyvu na rovnos& 
príle,itostí a$rodovú rovnos& preto predstavuje aj 
príle,itos& zakomponova& rodovú perspektívu do 
predkladan#ch materiálov, a$tak zoh+adni& odli"né 
potreby, charakteristiky %i správanie konkrétnych 
cie+ov#ch skupín navrhovan#ch opatrení.  

Samotná jednotná metodika prezentuje hod-
notenie mo,ného vplyvu na rovnos& príle,itostí 
a$ rodovú rovnos& ako posudzovanie vplyvov v#-
znamn#ch chránen#ch charakteristík z$ h+adiska 
diskriminácie, ktor#mi sú pohlavie, rasa, etnick# 
pôvod, nábo,enské vyznanie, viera, zdravotné po-
stihnutie, vek %i sexuálna orientácia alebo rodová 
identita. Úlohou predkladate+a je pri ka,dej z$uve-
den#ch charakteristík posúdi&, kde sa mô,e vy-
skytnú& diskriminácia a$z$nej plynúce nerovnosti, 
a$ak# vplyv na ne mô,e ma& predkladan# materiál. 
Pod+a jednotnej metodiky tento vplyv mô,e by&: 

• pozitívny, pomáha ju zní,i& (resp. podporuje 
rovnos& príle,itostí),

• ,iadny, zachováva nezmenen# stav (nemá 
vplyv),

• negatívny, prehlbuje nerovnos& (resp. bude 
vies& k$zvä%"ovaniu nerovností).

Vplyv na rovnos$ 
príle%itostí
Jednotná metodika upres*uje, ,e v$prípade skú-
mania vplyvu na rovnos$ príle%itostí sa posudzu-
je, %i návrh umo,*uje priamo nerovnaké zaob-
chádzanie so skupinami alebo jednotlivcami na 
základe pohlavia, rasy, etnicity, nábo,enstva ale-
bo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo$se-

37  Príkladom je pribúdajúca rodová expertíza a$v#skum v$oblasti urbanizmu a$územného plánovania, ktoré potvrdzujú, ,e 
,eny a$mu,i u,ívajú mestsk# priestor inak. Preto je rodovo citliv# prístup k$mestskému plánovaniu tak potrebn#. No tak ako v$in#ch 
oblastiach, aj územné a$mestské plánovanie bolo pod+a príru%ky Svetovej Banky (World Bank. 2020. Gender-Inclusive Urban Plan-
ning Design. 106 s.) donedávna vnímané ako rodovo neutrálne, a$to aj napriek faktu, ,e pokr#va "iroké spektrum oblastí vrátane 
zamestnanosti, b#vania, verejného priestranstva, dopravy %i ,ivotného prostredia. Pre ka,dú z$t#chto oblastí je pritom rodov# as-
pekt mimoriadne relevantn#. Napríklad mestské %asti poskytujú ,enám príle,itos& pre lep"ie zamestnanie v$porovnaní s$vidiekom. 
Pre zabezpe%enie a$udr,anie si zamestnania je k+ú%ov# prístup k$verejnej doprave. Tú pod+a správy vyu,ívajú %astej"ie ,eny ako 
mu,i, a$to aj v$dôsledku %inností súvisiacich so zabezpe%ovaním starostlivosti a$chodu domácnosti, ktoré aj napriek ekonomickému 
pokroku zostávajú %asto doménou ,ien. Investície do zmysluplného mestského rozvoja a$spo+ahlivej a$bezpe%nej verejnej dopravy 
sú teda zárove* investíciami do ,ien a$zlep"enia ich ,ivotn#ch podmienok.

xuálnej orientácie, alebo mô,e vies& k$nepriamej 
diskriminácii. Anal#za vplyvu na rovnos& príle,i-
tostí je zárove* potrebná, aby sa predi"lo mo,-
n#m nepredpokladan#m negatívnym dosahom 
(znev#hodneniam) na$ akúko+vek skupinu chrá-
nenú v$rámci legislatívy vz&ahujúcej sa k$rovnosti 
príle,itostí a$nediskriminácii. 

Anal#za by mala potvrdi& formálnu rovnos& (de 
jure), ako aj materiálnu rovnos& (de facto), %o 
Jednotná metodika vníma ako „zaobchádzanie 
s!oh'adom na "pecifické situácie, potreby a!prob-
lémy "pecifick#ch skupín, a! vedie vyrovnávaniu 
"tartovacích pozícií“. V!prípade identifikovan#ch 
negatívnych vplyvov je potrebné navrhnú% 
opatrenia, ktoré by negatívny vplyv zmiernili, resp. 
prija% alternatívu bez takéhoto vplyvu. V!prípade 
do(asn#ch vyrovnávacích opatrení vo vz%ahu 
k!menovan#m skupinám, sú tieto chápané ako 
„opatrenia potrebné pre jedincov vy$adujúcich 
zv#"enú ochranu alebo podporu, ktoré nespôso-
bujú $iadnu ujmu v!právnom postavení jednotliv-
cov, a!ktoré by mali vies% k!zní$eniu diskriminácie 

a!naplneniu rovnosti.“ 

Hlavné oblasti posudzovania vplyvu na rovnos& 
príle,itostí pod+a Jednotnej metodiky sú:

• zamestnanos&,

• prístup k$ zamestnaniu, samozamestnaniu 
a$vykonávaniu povolania,

• prístup k$odbornému vzdelávaniu,$"koleniam,

• pracovné podmienky, prepú"&anie a$odme*o-
vanie,

• %lenstvo v$ odborov#ch organizáciách 
zamestnancov a$organizáciách zamestnáva-
te+ov,

• sociálna ochrana,

• vzdelávanie,

• prístup k$tovarom a$slu,bám.
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Vplyv na rodovú rovnos$
Posudzovanie vplyvov na rodovú rovnos$ sa sú-
stre(uje na mo,n# odli"n# vplyv prijíman#ch 
materiálov na ,eny a$mu,ov a$podporu rovnos-
ti medzi nimi. V$tzv. rodovej anal#ze sa predkla-
date+ materiálu zameria na porovnanie a$ zhod-
notenie údajov v$ relevantn#ch oblastiach pod+a 
pohlavia a$porovnáva aktuálnu situáciu a$ trendy 
s$ predpokladan#m v#vojom, ktor# by vzi"iel zo 
zavedenia novej politiky. Zárove* je nutné vzia& do 
úvahy "pecifické problémy oboch skupín a$mo,-
né potreby, skúsenosti alebo priority potenciálne 
ovplyvnen#ch skupín vo vz&ahu k$predkladanému 
materiálu.

Jednotná metodika odporú%a integrova& rodovú 
anal#zu do in#ch anal#z a$ pri identifikovaní ro-
dov#ch vplyvov bra& do$úvahy existujúce rozdie-
ly medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú relevantné vo 
vz&ahu k$danej politike, a$to v$oblastiach ako: $

• participácia (zlo,enie cie+ovej skupiny pod+a 
pohlavia, zastúpenie mu,ov a$,ien v$rozhodo-
vacích procesoch a$pod.), 

• distribúcia zdrojov (ako napr. %asu, priestoru, 
informácií, pe*azí resp. finan%n#ch prostried-
kov, politickej a$ekonomickej moci, vzdeláva-
nia a$odbornej prípravy, práce a$profesionálnej 
kariéry, nov#ch technológií, slu,ieb, b#vania, 
prostriedkov dopravy a$vo+ného %asu, t. j. vo 
v"eobecnosti v#hod resp. ú,itkov a$povinností 
v$súkromnom a$verejnom ,ivote), 

• normy, hodnoty, postoje a$správanie sa, ktoré 
ovplyv*ujú rodové roly,

• práva, ktoré sa vz&ahujú k$priamej alebo ne-
priamej diskriminácii na základe pohlavia, 
+udské práva38.

V$ kontexte rodovej anal#zy odkazuje Jednot-
ná metodika na uplat*ovanie rodového h+adiska. 

38  Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybran#ch vplyvov (príloha Sociálne vplyvy, str.11), schválená uznesením 
vlády SR %. 24/2015, nadobudla ú%innos& zmysle uznesenia vlády SR %. 55/2015 1. októbra 2015.
39  Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybran#ch vplyvov (príloha Sociálne vplyvy, str.11), schválená uznesením 
vlády SR %. 24/2015, nadobudla ú%innos& zmysle uznesenia vlády SR %. 55/2015 1. októbra 2015

Posúdenie mo,ného vplyvu predkladaného ma-
teriálu z$ rodovej perspektívy v$ tomto kontexte 
znamená preskúmanie toho, %i ,eny a$mu,i majú 
právo slobodne rozvíja& svoje osobné schopnosti 
a$ vykonáva& slobodn# v#ber mo,ností bez 
obmedzení, ktoré by$ predstavovali rodové roly 
,eny a$mu,a alebo ak#chko+vek bariér pre ú%as& 
na$ekonomickom, politickom a!sociálnom $ivote 
spolo(nosti na základe pohlavia. Znamená tie$, 
$e rozdielne správanie, a"pirácie a!potreby $ien 
a!mu$ov sú rovnako uznávané, rovnako hodnote-
né, brané do úvahy a!podporované39.

Uplat*ovanie rodového h+adiska predpokladá za-
%lenenie rodovej perspektívy do v"etk#ch politík 
na ka,dej úrovni ich v#voja – pri ich tvorbe, im-
plementácii, monitoringu i$ hodnotení. Jednotná 
metodika na záver zdôraz*uje, ,e rodová rovnos& 
by mala by& podporená v$ka,dej politickej oblasti, 
a$to najmä v$nasledujúcich oblastiach:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávis-
losti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$ ro-
dinného ,ivota, 

• podpora rovnakej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$ob-
chodovaniu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Menované oblasti sú s$ problematikou rodovej 
rovnosti spájané pravidelne. Náro%nej"ie mô,e 
by& odhali& mo,né nepriame vplyvy pri prijímaní 
politík a$opatrení v$oblastiach ako infra"truktúra, 
bezpe%nos&, doprava %i zdravie. Ani tie nemo,no 
zanedba&. Vzh+adom na "trukturálnu povahu ro-
dov#ch nerovností neb#va vplyv na prv# poh+ad 
nesúvisiacich opatrení na rodovú rovnos& zjavn#.
Ch#bajúce povedomie vo vz&ahu k$ rodovej rov-
nosti má neskôr %asto za dôsledok formalizovan# 
prístup k$hodnoteniu, kedy autori a$autorky pred-
kladan#ch dokumentov bez hlb"ieho zamyslenia 
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volia mo,nos& “$iadny vplyv“40. Dotknuté zne-
v#hodnené skupiny tak prichádzajú o$ mo,nos& 
zoh+adnenia ich "pecifickej situácie a$existujúce 
nerovnosti sa (alej reprodukujú. 

Pre efektívnej"iu anal#zu je v$tak#chto prípadoch 
potrebná hlb"ia znalos& problematiky rodovej 
rovnosti, rodov#ch nerovností a$ ich "trukturálnej 
povahy, resp. minimálne ú%inn# a$preh+adn# ná-
vod, ktor# autorov a$autorky materiálov nasme-
ruje a$ upozorní na mo,né odli"né vplyvy. Tomu 
mô,e napomôc& vzdelávanie tejto oblasti takúto 
ambíciu si kladie aj táto metodika.

40  V"etky respondentky zrealizovan#ch$ rozhovoroch 
uviedli, ,e vo+ba „neutrálny vplyv“ alebo „bez vplyvu“ je pre 
nich s$oh+adom na kapacity, %as a$h/bku vlastnej expertízy vo 
vz&ahu k$rodovej rovnosti naj%astej"ou vo+bou, a$to bez oh+adu 
na reálny dopad materiálu.  
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Priestor pre zlep)enie:  
Anal"za vyu%ívania 
hodnotenia vplyvov na 
rodovú rovnos$ a&rovnos$ 
príle%itostí v&rámci dolo%ky 
vplyvov
Opierajúc sa o$v#klad existujúcej jednotnej metodiky vieme usúdi&, ,e teoretic-
k# základ pre realizáciu hodnotenia vplyvov na rodovú rovnos& existuje, no jeho  
potenciál zostáva %asto  nevyu,it#. 

S$s$cie+om priblí,enia sa praxi vo vz&ahu k$apli-
kácii zavedenej jednotnej metodiky v$ domácom 
kontexte boli priebehu septembra a$októbra 2019 
zrealizované tri h/bkové rozhovory s$ tvorky*ami 
politík na vybran#ch rezortoch. Respondentkami 
boli vedúce zamestnankyne, ktor#ch útvary pria-
mo predkladajú legislatívne i$nelegislatívne mate-
riály do pripomienkov#ch konaní, pri%om s$cie+om 
bolo identifikova& be,nú prax v$prípade povinného 
hodnotenia vplyvov, konkrétne vplyvov na rodovú 
rovnos& a$rovnos& príle,itostí. Vzh+adom na malú 
vzorku nemajú rozhovory reprezentatívny cha-
rakter, no pomenované bariéry a$nejasnosti, ktoré 
rezonovali vo v"etk#ch v#povediach, napomohli 
zadefinova& v#chodiskov# stav v$procese nasta-
vovania metodiky. Zo zrealizovan#ch rozhovorov 
vypl#va, ,e hodnotenie vplyvov predkladaného 
materiálu na rodovú rovnos& je slovami jednej 
respondentiek len akousi pomyselnou “povinnou 
jazdou“ alebo “okienkom”, ktoré je potrebné za-
"krtnú& v$rámci kompletizácie podkladov pre za-
radenie materiálu do legislatívneho procesu.  

„My k!tomu pristupujeme skôr ako k!povinnej jaz-
de, kde poviem to otvorene, treba len za"krtnú% 
nejakú kolónku, (i má vplyv alebo nemá vplyv, ke-
)$e to nevieme posúdi%.“

RESPONDENTKA !. 1

Medzi naj%astej"ie uvádzané dôvody nedostato%-
nej alebo dokonca ch#bajúcej anal#zy patria: 

• nedostatok %asu a$nedostato%né kapacity pre 
h/bkovú anal#zu dopadov (t#ka sa vä%"iny po-
vinne hodnoten#ch vplyvov, ktor#m sa pred-
kladan# materiál nevenuje priamo);

• neznalos& problematiky rodovej rovnosti 
a$"trukturálnej povahy rodov#ch nerovností; 

• ch#bajúca diskusia s$ relevantn#mi útvarmi, 
expertmi a$expertkami za ú%elom usmernenia;

• v#razne teoretická povaha jednotnej metodi-
ky a$ch#bajúci zrozumite+n# návod a$príklady 
aplikácie;

• formálne splnenie povinnosti z$dôvodu chá-
pania problematiky ako marginálnej.
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Pre ilustráciu boli zvolené v#povede responden-
tiek kategorizované do skupín pod+a vy""ie uve-
den#ch charakteristík, no viaceré z$ v#povedí je 
mo,né zaradi& aj do dvoch alebo viacer#ch ka-
tegórií. Menované faktory sa %asto prekr#vajú 
a$spolo%ne sa aj podie+ajú na sú%asnej situácii vo 
vz&ahu k$formalizácii hodnotenia vplyvov. 

Nedostatok #asu a&ch"bajúce kapacity

„Ale viete, chceli sme predlo$i% nie(o, (o bude 
priechodné, nemali sme na to kapacity, ani (a-
sové, ani nejakú expertízu povedzme na hlb"iu 
anal#zu, aby sme to e"te aj t#mto.... no poviem 
to, komplikovali.“

RESPONDENTKA !. 2

„No, vlastne, táto konkrétna (as% zaberá najme-
nej z!celého procesu. Lebo viete, sústredíme sa 
hlavne na obsah toho materiálu.“

RESPONDENTKA !. 3

„Pokia' ten materiál sa net#ka rovno mu$ov alebo 
$ien, tak tam vä("inou... no nevidíme dôvod nejak 
pátra%. A!nie sú úprimne ani kapacity, ani (as.“

RESPONDENTKA !. 2

„*o sa t#ka napríklad predbe$n#ch stanovísk, 
tam je problém v! tom, $e sú tam ur(ité (asové 
lehoty. Pokia' Európska komisia vydá nejak# ná-
vrh, máme tridsa% dní na to, aby sme poslali u$ 
vypracované predbe$né stanovisko do Národ-
nej rady, do V#boru pre európske zále$itosti. Za 
tú dobu ho musíme my stihnú% vypracova%, cel# 
materiál, posúdi% vplyvy, prebehnú% materiál na 
VPK, medzirezortné pripomienkové konanie, vy-
hodnoti% pripomienky, vyrie"i% rozporové konania, 
ktoré (asto sú a!následne tak#to materiál posla% 
do V#boru pre európske zále$itosti a!to sa nedá 
stihnú% za 30 dní. *asto sme museli cel# materiál 
vypracova% do dvoch dní, aj so v"etk#mi dolo$ka-
mi, a!to je (asto tak nerealizovate'né, $e nemáme 
ani (as oslovova% in# rezort a!h'ada% a!zadáva% 
im, $e potrebujeme dolo$ku vplyvov okam$ite 

v!ten ist# de&, alebo na druh# de& napr.“

RESPONDENTKA !. 1

„Viem o! &om (materiáli Jednota metodika), asi 
som si ho prelistovala kedysi v!minulosti, ke) som 
mo$no robila prv# materiál, ale nevraciam sa 
k!nemu. Úprimne... viete, v!t#ch vplyvoch sa nedá 
ís% a$ tak do h+bky.“

RESPONDENTKA !. 2

„....nie je tam ve'mi (as, kedy sa obráti% (na zod-
povedn# rezort).“

RESPONDENTKA !. 1

V#povede apelujúce na nedostatok %asu a$ ne-
dostatok kapacít sa objavili u$ v"etk#ch respon-
dentiek. Ak je tvorcom materiálu konkrétny útvar, 
na $ dôslednú anal#zu vplyvov mô,e ma& viac 
%asu, av"ak v$prípade útvarov zodpovedn#ch za 
koordináciu prípravy stanoviska, napr. v$ rámci 
uveden#ch predbe,n#ch stanovísk, tento %as 
%asto ch#ba. Toto sa mô,e odrazi& na ch#bajúcej 
h/bke a$kvalite predlo,eného materiálu. 

„V"etky dolo$ky vplyvov vä("inou zabezpe(uje 
gestor daného legislatívneho návrhu. Ur(ite to 
koordinuje aj s!in#mi rezortmi, len t#m, $e iné re-
zorty sú spolugestori, nejdú do takej h+bky, ako by 
sme napríklad my chceli.“

RESPONDENTKA !. 1

Vo vy""ie uvedenom príklade respondentka upo-
zor*uje na tzv. spolugestorstvo vo vz&ahu k$prí-
prave konkrétnych materiálov. Príklad poukazuje 
na mo,né nejasnosti v$súvislosti s$koordináciou 
prípravy materiálu, kedy spolugestorujúce sub-
jekty neprejavia dostato%nú iniciatívu v$procese 
prípravy. V$t#chto prípadoch je %asto na hlavnom 
gestorovi toto stanovisko vy,iada& a$ jeho 
zapracovanie zabezpe%i&. S$t#m mô,e by& spojená 
dodato%ná administratíva a$v$kone%nom dôsledku, 
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ako uvádza respondentka, kvalita stanoviska ne-
musí ma& potrebnú h/bku.

Nasledujúci príklad upozor*uje na mo,né nedo-
statky následkom v#raznej"ích zmien v$materiáli: 

„ale my to (asto nevidíme v! rámci prípravy 
toho MPK. Ten materiál sa ale potom v! rámci 
MPK (asto tak radikálne zmení, $e by bolo dob-
ré ho potom opä% posla% na MPK u$ preroben#. 
.....  alebo in# priestor, kde by ho nanovo vedeli 
skonzultova%. Je v! poriadku, ke) materiál ide 
na MPK, ale tie pripomienky, pokia' sú zásadné, 
tak materiál doká$u tak radikálne zmeni%, $e ten 
pôvodn# materiál má in# v#znam, ako sa mo$no 
pôvodne plánovalo, po zapracovaní pripomienok.“ 

RESPONDENTKA !. 1

V$takomto prípade mô,e dôjs& k$prijatiu materi-
álu v$podobe, ktorá nemusí dostato%ne reflekto-
va& mo,né negatívne vplyvy. Je rovnako mo,né, 
,e pôvodná podoba zhodnotila vplyvy a$dopady 
adekvátne, no po zapracovaní v#razn#ch zmien 
sa mohli objavi& nové faktory, ktoré u, ale priestor 
v$hodnotení nedostali. 

Formálne splnenie povinnosti

Proces posudzovania materiálov v$ rámci legis-
latívneho procesu má svoje formálne nále,itos-
ti a$ dodr,anie ich formy má svoje odôvodne-
nie. No v$ prípade, ,e formálna stránka prevá,i 
nad obsahom, hrozí riziko, ,e sa postup stane 
samoú%eln#m. Viaceré z$v#povedí potvrdzujú túto 
dynamiku aj vo vz&ahu k$hodnoteniu vplyvov na 
rodovú rovnos& a$rovnos& príle,itostí: 

„....urobili sme to, (o bolo treba. Splnili sme v"et-
ky... nále$itosti, ktoré si ten proces vy$adoval.“

RESPONDENTKA !. 2

„Ono, teórie je to'ko... hlavne ke) ide o!ten legis-
latívny proces, a!potom ka$d# ... viete, robí len to, 
(o musí. Lebo aj toho je ve'a.“

RESPONDENTKA !. 2

„Je pravda, $e u$ dlh"ie som do& nepozrela. Ale 
tak, vnímam to tak, $e som s!tou metodikou oboz-
námila, ke) to bolo potrebné, ke) som vlastne za-
(ínala.“

RESPONDENTKA !. 3

„Ja to asi vnímam ako nejakú nále$itos%, pros-
te nejak# postup a!kontext a!vlastne vysvetlenie, 
(o v"etko treba hodnoti%.... Beriem to tak, $e ten 
kontext, tú teóriu som si pre"la...“

RESPONDENTKA !. 3

„Ale no, my máme inde hlavnú zodpovednos%, za 
ten materiál, za jeho podstatu. Tie dolo$ky sú po-
tom u$ len sú(as% procesu...“

RESPONDENTKA !. 3

Dôvody k$ takémuto prístupu nachádzame v$ u, 
vy""ie menovan#ch nedostato%n#ch fyzick#ch 
a$ %asov#ch kapacitách na strane tvorcov mate-
riálov, nízkeho povedomia o$ problematike, ab-
straktnosti jednotnej metodiky, ktorá nedoká,e 
svojim u,ívate+om poskytnú& praktick# návod pre 
posudzovanie vplyvov, ale aj v$%asto ch#bajúcom 
hlb"om porozumení problematike.

Nedostato#ná znalos$ problematiky 

„Vieme ur(i% nejak# povrchov# vplyv, ale do h+bky 
sa nevieme dosta%, ani sa nedá niekedy.“

RESPONDENTKA !. 1

„T#m, $e my ich nevieme zanalyzova% do h+bky, 
tak to berieme len tak povrchne...“

RESPONDENTKA !. 1

„My sme na osoby, ktor#ch sa to t#kalo pozerali 
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ako na skupinu. Aj tak je to u$ vlastne ve'mi "pe-
cifická skupina, povedzme. Ale "peciálne mu$i 
a!$eny, to ve'mi nie.“

RESPONDENTKA !. 2

„Mo$no to vieme posúdi% z! h'adiska nejak#ch 
subjektívnych názorov, ale nie z! objektívneho 
h'adiska, odosobni% sa od toho, ako to vníma ten 
dan# referent, ale politika by mala by% objektív-
nej"ia ... tak$e, nielen vplyv na rodovú rovnos%, ale 
aj viaceré tie vplyvy sú posudzované tak, $e sú 
to nejaké povinné jazdy... Hlavne sociálne vplyvy.“

RESPONDENTKA !. 1

„... áno, mô$u tam by% iné dopady. Ale viete, m&a 
to hne) nenapadne, ke) sa na nie(o pozriem, na 
nejak# materiál, nevidím to tam a!neviem, (i by 
som vedela ako na to.... Lebo na to treba asi aj 
kopec "tatistík a!vyzna% sa v!t#ch témach, a!na to 
nie je priestor a!toto nie je na"a expertíza.“

RESPONDENTKA !. 2

„Je to náro(né. Viem si predstavi%, v$dy ide o!ne-
jakú vecnú zále$itos%, na ktorú sú napríklad od-
borníci a!odborní(ky práve tvorcovia a! tvorkyne 
tej konkrétnej legislatívy, a! oni samozrejme ani 
nie sú odborníkmi a!odborní(kami napr. na soci-
álnu oblas% alebo na financie.“

RESPONDENTKA !. 1

Tvorba "tátnych politík %i zavádzanie novej le-
gislatívy a$opatrení nie je priestorom pre zoh+ad-
*ovanie subjektívnych dojmov ich autorov a$au-
toriek. Tieto nemô,u by& hlavn#m v#chodiskom 
ani pri posudzovaní vplyvov predkladan#ch ma-
teriálov. Tvorcovia materiálov by preto k$ich tvor-
be mali pristupova& %o najobjektívnej"ie, ako to 
v$ kone%nom dôsledku uviedla aj respondentka 
v$ jednej z$ vy""ie uveden#ch v#povedí. Sociálne 
vplyvy mô,u by& pri ch#bajúcej expertíze a$objek-

41  Metóda externej expertízy ako sú%asti legislatívneho procesu je úspe"ne zavedená napr. v$)eskej republike. Úlohu po-
skytovania sú%innosti a$expertízy vecne príslu"nému útvaru u, po%as prípravy konkrétneho materiálu zabezpe%ujú tzv. Koordiná-
tori/ koordinátorky problematiky rovnosti ,ien a$mu,ov.

tivite obzvlá"& náchylné na h+adanie opory v$rôz-
norod#ch svetonázoroch. Tak ako v$prípade in#ch 
vplyvov je ale nutné vychádza& z$aktuálnej legis-
latívy, platn#ch právnych predpisov, medzinárod-
n#ch +udskoprávnych dohovorov a$in#ch platn#ch 
dokumentov. Jednou z$pomôcok vo vz&ahu k$vply-
vom na rodovú rovnos& mô,e by& práve predkla-
daná metodika, ke(,e ponúka návod ako objektív-
ne posudzova& potenciálne vplyvy predkladan#ch 

materiálov, a$to zrozumite+ne a$krok za krokom.   

Ch"bajúca diskusia a&mo%nos$ konzulto-
vania 

Jedna z$ respondentiek sa priklonila k$mo,nosti 
konzultova& materiál a$ jeho vplyvy s$odborníkmi 
a$odborní%kami na konkrétnu oblas&, ak by takáto 
mo,nos& bola k$dispozícii. Podobn# mechanizmus 
je úspe"ne zaveden# v$nieko+k#ch %lensk#ch "tá-
toch41. 

„Bolo by lep"ie, keby na jednej dolo$ke, aj ke) je 
to legislatíva, ktorú predkladá jeden rezort, pove-
dzme pracuje mo$no viac rezortov, preto$e sa ich 
t#kajú a!niekedy je %a$ké získa% ich názor a!zisti%, 
do akej miery to mô$e ma% vplyv na in# rezort.“

RESPONDENTKA !. 1

„... a!nedá sa to v"etko "pecifikova% pod jednu do-
lo$ku a! vy(ísli% tú dolo$ku ..... ak# to bude ma% 
vplyv. Bolo to tak prepletené, $e to pre nás ani ne-
bolo mo$né a!ch#bala nám potrebná expertíza.“

RESPONDENTKA !. 1

Ch#bajúca expertíza a$ mo,nos& prekonzultova& 
materiál, najmä ke( je práve oblas& sociálnych 
(ale i$in#ch) vplyvov nejasná alebo doslova spor-
ná, (alej rezonovala vo v#povediach. 
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„*o sa t#ka sociálnych vplyvov, ná" rezort ich vie 
ve'mi %a$ko vy(ísli% napríklad (asto, lebo my nevi-
díme tie sociálne vplyvy tak a!niekedy ani nevie-
me, na koho sa mô$eme obráti% z!toho druhého 
rezortu, aby nám s!t#m pomohol.“

RESPONDENTKA !. 1

„Nevedia tak zhodnoti% a!zanalyzova% ten dopad, 
ako by to mo$no vedeli iní analytici, ktorí sa tej 
oblasti venujú...“

RESPONDENTKA !. 1

Mo,nos& konzultácie predkladan#ch materiálov 
s$ur%en#mi odborníkmi a$odborní%kami by moh-
la by& aj na základe pozitívnych skúseností in#ch 
%lensk#ch "tátov a$ uvedenej slabej orientácie 
v$problematike prínosná. Jej in"titucionalizácia je 
preto aj jednou z$ identifikovan#ch mo,ností pre 
zlep"enie procesu hodnotenia vplyvov. 
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Ch"bajúce príklady aplikácie 

„.... ja by som privítala, keby obsahuje aj konkrét-
ne príklady .... konkrétne príklady posudzovania 
jednotliv#ch vplyvov, nie iba teoretické (asti.“

RESPONDENTKA !. 1

Medzi zozbierna#mi v#pove(ami v#razne rezono-
valo i$vnímanie Jednotnej metodiky ako preva,ne 
teoretického materiálu, bez príkladov aplikácie, 
ktoré by autorky a$ autorov predkladan#ch ma-
teriálov naviedli k$jej správnemu vyu,ívaniu. Bez 
potrebn#ch príkladov aplikácie zostáva Jednotná 
metodika len materiálom, ktor# si zodpovedné 
osoby pre%ítajú, no inak ho$(alej nevyu,ívajú. 

„(ch#ba) praktickej"í prístup k!spracovaniu t#ch 
jednotliv#ch dopadov a! ich analyzovaniu. Lebo 
metodika je napísaná teoreticky, ale prax priná"a 
veci a!situácie, s!ktor#mi metodika nemusí po(í-
ta% a!nevie, ako ich rie"i%, lebo nie sú tam spome-
nuté v!podstate.“

RESPONDENTKA !. 1

„Jedna vec je, dobre, $e metodika je spravená, ale 
je písaná dos% odborn#m jazykom a!prax ukazuje 
iné veci pod'a m&a, ako to (o je v!metodike.“

RESPONDENTKA !. 1

„Ka$d# ten dokument, ka$dá tá dolo$ka je iná 
a!t#ka sa nie(oho iného a!nedá sa to nejako zo-
v"eobecni%, ako jednotná metodika pre v"etko, 
pre v"etky oblasti od sociálnych vecí, cez zdra-
votníctvo, legislatívu, spravodlivos% alebo finan-
cie.“

RESPONDENTKA !. 3

„...napr. tie príklady by tam mohli by% dobré na 
to, $e by som ja alebo aj kolegovia, videli, $e, hej, 
dajme tomu,... má to in# vplyv, nejak# materiál 
na mu$ov a!$eny. A!vôbec to tak nevyzerá na za-
(iatku.“

RESPONDENTKA !. 2

Tieto dôvody jednotlivo i$ v$ kombinácii prispie-
vajú k$ spomínanej formalizácii hodnotenia bez 
hlb"ieho pochopenia problematiky. V#sledkom 
sú v$mnoh#ch prípadoch neposta%ujúce anal#zy 
vplyvov, no s$reálnymi dôsledkami v$konkrétnych 
oblastiach na ,ivoty ,ien a$mu,ov.
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Ako pomô%e metodika 

42  Z$ang. jazyka „Gender Impact Assessment“, vi( Slovník pojmov v$závere publikácie.
43  European Commission, 2003. Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 2: Methods & Techniques Intro-
duction. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fifileID=852   

Na vy""ie menované bariéry v$procese hodnote-
ní vplyvov prijíman#ch opatrení reaguje metodika 
predkladaná v$ tomto texte. Okrem preh+adného 
návodu aplikácie dolo,ky vplyvov pre oblas& rodo-
vej rovnosti a$rovnosti príle,itostí priná"a aj prí-
klady jej pou,itia pri konkrétnych legislatívnych 
materiáloch, ktoré boli pôvodne vyhodnotené ako 
„bez vplyvu“. Na t#chto príkladoch autorky de-
mon"trujú, ako zmena optiky a$správne polo,ené 
otázky odhalia na prv# poh+ad nevidite+né prepo-
jenia a$mo,né odli"né vplyvy materiálov na mu,ov 
a$ ,eny. V$závere dokument formuluje konkrétne 
odporú%ania, ktoré reagujú na pomenované pre-
ká,ky v$uplatnení hodnotenia v$praxi, a$to kom-
plexne a$systematicky. 

Komu je metodika ur#ená

Cie+ovou skupinou metodiky sú vecne príslu"né 
útvary, teda tvorcovia legislatívy a$autori a$autor-
ky predkladan#ch legislatívnych i$nelegislatívnych 
materiálov. Vo v"eobecnosti z$nej v"ak mô,u %er-
pa& viaceré skupiny, napr. (al"ie orgány "tátnej 
správy, orgány miestnych samospráv, profesio-
nálne organizácie, mimovládne organizácie a$ iné 
povinne pripomienkujúce subjekty. 

Hodnotenie rodov"ch dopadov

Skúmanie vplyvu predkladan#ch materiálov na 
rodovú rovnos& je len jedn#m zo "ir"ej "kály so-
ciálnych vplyvov, ako uvádza aj jednotná metodi-
ka. Pre tvorcov politík sú pritom dodnes niektoré 
termíny súvisiace s$rodovou rovnos&ou abstrakt-
né, %o znamená, ,e mo,né vplyvy nemusia by& 
schopní odhali&. To mô,e by& i$ jedn#m z$ dôvo-
dov nedostato%ného vyu,ívania rodovej anal#zy. 
Jednou z$ambícií tejto príru%ky je preto priblí,i& 
mo,né vplyvy na rodovú rovnos& a$predstavi& ich 

zrozumite+nej"ou formou.  

Pre správne uchopenie anal#zy vplyvov predkla-
dan#ch materiálov na rodovú rovnos& mô,eme 
vyu,i& prístup známy ako hodnotenie rodov"ch 
dopadov42. Ide o$ nástroj uplat*ovania rodového 
h+adiska, ktor# aplikovan# vo viacer#ch národn#ch 
kontextoch napomohol zdokonali& proces hodno-
tenia vplyvov na rodovú rovnos& a$ sú%asne pri-
spieva k$tvorbe zodpovednej"ích politík. Uplatne-
nie jeho prvkov pri vypracovávaní dolo,ky vplyvov 
mô,e by& preto prínosom aj pre$domáci kontext. 

Európska komisia definuje metódu hodnotenia 
rodov#ch dopadov nasledovne: 

„Vyhodnotenie rodov#ch dopadov bolo defino-
vané ako proces hodnotenia a!posudzovania sú-
(asnej situácie a!trendov s!o(akávan#m v#vojom 
vypl#vajúcim z!prijatia navrhovaného opatrenia, 
a!to aplikovaním rodovo relevantn#ch kritérií.“43 

Vyhodnotenie rodov#ch dopadov umo,*uje od-
hadnú& pravdepodobnos&, %i materiál bude ma& 
negatívne dôsledky na rodovú rovnos&. K+ú%ovou 
otázkou je: „Prispieva predkladan# zákon, politika 
alebo program k!zmen"ovaniu, udr$iavaniu alebo 
prehlbovaniu rodov#ch nerovností?“

Proces vyhodnocovania rodov#ch dopadov je pre-
to procesom skúmania a$odhadovania mo,n#ch 
vplyvov (pozitívnych, negatívnych, neutrálnych) 
ktoréhoko+vek materiálu legislatívnej alebo nele-
gislatívnej povahy na rodovú rovnos& a$ rovnaké 
príle,itosti ,ien a$mu,ov vo v"etk#ch oblastiach 
,ivota spolo%nosti. V#sledkom tohto procesu má 
by& identifikácia mo,n#ch negatívnych dopadov 
a$ prehodnotenie materiálu tak, aby bolo zame-
dzené akémuko+vek diskrimina%nému ú%inku vy-
pl#vajúcemu z$jeho zavedenia. 

http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fifileID=852
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Ako uvádza publikácia Gender Impact Asses-
sment Toolkit44, hodnotenie rodov#ch dopadov 
nemá jednotnú podobu a$ v$ jednotliv#ch národ-
n#ch kontextoch sú vyu,ívané rôzne jeho me-
tódy. Aj napriek faktu, ,e na úrovni EÚ vä%"ina 
%lensk#ch "tátov hodnotenie vplyvov v$ nejakej 
podobe realizuje, jednotná metodológia pre posu-
dzovanie a$hodnotenie rodov#ch dopadov zatia+ 
zavedená nebola. K$dispozícii sú príklady dobrej 
praxe s$vyu,itím rôznych metód. Vo+ba konkrét-
nej metódy (alej závisí od in"titucionálneho pros-
tredia a$dotknut#ch aktérov. Modely sa mô,u lí"i& 
v$ závislosti od stup*a autonómie poskytovanej 
tvorcom politík a$ legislatívy pre túto úlohu ale-
bo pomoci poskytovanej mechanizmami rodovej 
rovnosti a$mo,ného zásahu „extern#ch“ aktérov, 
ako sú odborní%ky a$odborníci na rodovú rovnos& 
alebo právni experti a$expertky. 

Pre ú%ely tejto metodiky bola zvolená tzv. 3R 
metóda, ktorá sa s$ rôznymi obmenami vyu,íva 
naj%astej"ie a$ úspe"ne ju aplikujú vo viacer#ch 
národn#ch kontextoch aj v$ rámci EÚ. Ako taká 
predstavuje zrozumite+n# a$logick# základ pre po-
sun od teórie k$praxi, pri%om nezanedbáva domá-
ci kontext, existujúce in"titucionálne mechanizmy 
a$nastavené procesy.

44  EIGE. 2016. GENDER IMPACT ASSESSMENT: Gender Impact Assessment Toolkit, 44 s.
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3R metóda a&ako ju vyu%i$

45  MA4ÍKOVÁ, Hana. Co je metoda 3R? In Gender, rovné p!íle,itosti, v#zkum. 2009. Ro%ník 10, %. 2/2009. S. 78-80.
46  Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Rada Európy, 1998.

Základom dobre zhodnoteného vplyvu na rovnos& 
príle,itostí a$ rodovú rovnos& je anal#za v#cho-
diskového stavu, t. j. postavenia znev#hodnen#ch 
skupín a$odhalenie prí%in nerovnosti. Na vykona-
nie kvalitnej anal#zy sú potrebné dáta %lenené 
pod+a pohlavia, pod+a rodinného a$sociálneho po-
stavenia, veku, vzdelania, príslu"nosti k$etnick#m 
men"inám a$pod+a existujúceho zdravotného po-
stihnutia. Na takúto anal#zu je potrebná znalos& 
analytick#ch metód. Jednou z$nich je metóda 3R.

Metóda 3R patrí medzi nástroje, ktoré zabezpe-
%ujú úrove* rodovej rovnosti v$rôznych oblastiach 
sociálneho ,ivota. Metóda bola vyvinutá -véd-
skou asociáciou miestnych úradov v$90. rokoch 
a$vo svojej sfére pôsobnosti ju v$ tejto krajine aj 
na(alej pou,ívajú. Pomocou tejto metódy je mo,-
né sledova& a$ analyzova& to, ako ur%itá aktivita 
alebo poskytovaná slu,ba prebieha a$ako je finan-
covaná z$h+adiska rodovej rovnosti a$ rovnako aj 
toho, aké zmeny sú (alej po,adované s$oh+adom 
na rozdielne potreby ,ien a$mu,ov.45

Pou,itie tejto metódy umo,*uje:

• získa& informácie o$ zastúpení ,ien a$mu,ov 
v$rôznych %astiach organizácie/in"titúcie ako 
aj na ich rôznych organiza%n#ch/riadiacich 
úrovniach alebo ich zastúpení ako prijímate-
+ov/u,ívate+ov slu,ieb;

• získa& informácie o$zdrojoch alokovan#ch me-
dzi mu,ov a$,eny;

• získa& predstavu o$ sile uplat*ovan#ch rodo-
v#ch vzorcov a$modelov v$danej spolo%nosti, 
organizácii alebo in"titúcii;

• navrhnú& plán opatrení k$odstráneniu ziste-
n#ch nedostatkov. 

Príklad: Metóda sa ukázala vo ,védsku v!oblasti 
komunálnej politiky ako vysoko ú%inná, preto,e 

jej aplikáciou sa napríklad zistilo, ,e komunálna 
podpora v$ "portovej oblasti je rozdielna pre 
diev%atá a$ chlapcov, ,e sociálna podpora pre 
,eny je iná ako pre mu,ov a$,e viac komunálnych 
prostriedkov ide do "portovísk, ktoré sú v"ak 
skuto(nosti viac vyu$ívané chlapcami.46

3R metóda je skratka anglick#ch ozna%ení pre za-
stúpenie/reprezentáciu (“representation”), zdro-
je (“resource”) a!zu$itkovanie - realitu v!podobe 
anal#zy podmienok (“reality”). V$ sloven%ine ju 
preto mô,eme ozna%i& aj ako 3Z anal#zu.

Reprezentácia (resp. sledovanie zastú-
penia poh'adu rodu)

Po "pecifikácii opatrení a$ vymedzení cie+ovej 
skupiny nasleduje zodpovedanie otázky KO+KO 
(napr. ko+ko ,ien/diev%at  a$ko+ko mu,ov/chlapcov 
participuje na danom opatrení, vyu,íva opatre-
nie/slu,bu alebo je zastúpen#ch v$danej oblasti 
na rôznych organiza%n#ch úrovniach). Takto je 
mo,né zisti& disproporcie medzi riadiacim per-
sonálom, u,ívate+mi a$u,ívate+kami, uchádza%mi 
a$uchádza%kami. Rovnako dôle,ité, ak to analyzo-
vané opatrenie umo,*uje, je zodpoveda& otázku 
KTO rozhoduje a$AKO toto rozhodovanie prebie-
ha. Pri odpovedi je potrebné sa zamera&  aj na to, 
ako sa rozhodovanie realizuje nielen vo formálnej, 
ale najmä v$neformálnej rovine, aby bolo mo,né 
identifikova& i$to, ako proces riadenia a$rozhodo-
vania skuto%ne prebieha. Dôle,ité je sledova& aj 
to, kto implementuje rozhodnutia, kto je kone%-
n#m u,ívate+om/kou, klientom/kou slu,by apod.

Príklad otázok, ktoré je mo$né si rámci anal#zy 
polo$i% (v$dy v!závislosti na predkladanom návr-
hu):

• Kto je kone%n#m u,ívate+om/kou alebo klien-
tom/kou slu,by?

• Ak# je pomer ,ien a$mu,ov, ktor#ch sa navr-
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hované opatrenie t#ka?

• Aké zastúpenie je na rozhodovacích pozíci-
ách?

• Kto implementuje opatrenie a$na formálnej na 
neformálnej úrovni?

Zdroje (objasnenie alokácie zdrojov)

Cie+om tejto %asti je objasni&, kto %o dostáva. 
Okrem alokácie finan%n#ch zdrojov sa sleduje aj 
alokácia zdrojov %asu, priestoru a$informácií, ako 
aj mo,nosti (alej sa rozvíja&.

Z$h+adiska %asu sa sleduje napr. to, kto sa mô,e 
v$danej dobe zú%astni& stretnutí alebo jednaní, kto 
pri nich dostáva slovo a$ko+ko %asu dostáva. Ak je 
to mo,né, identifikujú sa aj existujúce, opakujúce 
sa vzorce.

V$prípade priestoru sa sleduje mo,nos& prístupu 
k$ "portov#m zariadeniam, vyu,ívaniu budov %i 
areálov na kurzy alebo iné aktivity pre ,eny a$mu-
,ov.

V$prípade pe*azí je pozornos& venovaná alokácii 
grantov, pô,i%iek, príspevkov apod.

V$ prípade informácií je potrebné sledova&, kto 
k$nim má ak# prístup, %i kedy a$ v$ akej podobe 
dostáva dôle,ité informácie. Sleduje sa, na ko+ko 
a$na aké stretnutia sú rôzne skupiny ,ien a$mu-
,ov poz#vané, %i sa niektoré skupiny zú%ast*ujú 
stretnutí viac ako iné a$pre%o, prípadne aj to, aké 
je zastúpenie ,ien a$mu,ov v$ “dôle,it#ch” lokál-
nych skupinách, a$ ako dané aktivity prispievajú 
k$rozvoju ,ien a$mu,ov v$danej lokalite.

Príklady otázok, ktoré je mo$né si v!rámci ana-
l#zy polo$i%:

• Kto má prístup k$slu,bám, k$"portov#m zaria-
deniam, k$vyu,ívaniu budov,  napr. na kurzy 
alebo aktivity?

• V$akom pomere sú alokované granty, pô,i%ky 
a$pod. medzi ,eny a$mu,ov?

• Kto má prístup k$ informáciám, resp. kedy 
a$v$akej podobe dostáva dôle,ité informácie?

• Ko+ko finan%n#ch prostriedkov získavajú ,eny 
a$mu,i ako dve rôzne skupiny vo forme sociál-
nych dávok alebo in#ch príspevkov?

• Ko+ko priestoru je poskytovaného diev%a-
tám a$chlapcom ako dvom rôznym skupinám 
v$"kôlke %i "kole a$ak#m spôsobom?

Zu%itkovanie (anal"za podmienok)

Táto %as& anal#zy dáva odpove( na otázky, pre-
%o je daná situácia v$sledovanej oblasti taká aká 
je, ako daná situácia vyhovuje záujmom a$pria-
niam mu,ov a$ ,ien, %i sú%asn# stav zodpovedá 
po,iadavkám rodovej rovnosti, koho potreby sú 
v#konom danej aktivity napl*ované, %i favorizujú 
aktivity niektorej skupiny.

Príklad otázok, ktoré je mo$né si v!rámci anal#zy 
polo$i%:

• Vyhovuje daná situácia v$rovnakej miere záuj-
mom a$potrebám ,ien a$mu,ov?

• Neuprednost*ujú navrhované alebo realizo-
vané aktivity alebo opatrenia ,eny alebo mu-
,ov?

• Sú zoh+ad*ované rozdielne záujmy ,ien a$mu-
,ov?

• Sú zoh+ad*ované rozdielne potreby ,ien 
a$mu,ov?

• Sú zoh+ad*ované rozdielne ,ivotné skúsenosti 
,ien a$mu,ov?

• Aké majú ,eny a$mu,i podmienky?

V$praxi sa tie, niekedy pou,íva "tvrté R ako rights 
(zákony), prípadne restrictions (obmedzenia), 
teda preká,ky uplat*ovania rovnosti príle,itostí 
a$ rodovej rovnosti. Pri zoh+adnení t#chto kritérií 
mô,eme hovori& o$anal#ze 4R, resp. 4Z.

Pre správne zrealizované hodnotenie je rovnako 
nutné trva& na zbere rodovo %lenen#ch dát, ktoré 
predstavujú nevyhnutn# podklad pre lep"ie po-
rozumenie situácii. Metóda 3R apeluje na zber 
a$prístup k$takémuto druhu dát. Bez nich len &a,-
ko adekvátne posúdime v#chodiskovú situáciu, 

ktorej sa predkladan# materiál t#ka. 
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Postup hodnotenia vplyvov s&vyu%itím 3R metódy

47  Pojem rodové roly je definovan# v$%asti Slovník pojmov v$prílohe. 
48  Farka"ová E., Kiczková Z., Szapuová$ M. 2003. Rodovo – diferencovan# poh+ad na %loveka/spolo%nos&. Rozlí"enie pohlavia 
rodu. In: Hodnotové aspekty sú%asného sveta, Bratislava, Iris. Dostupné na internete: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/kated-
ry_pracoviska/oc/crs/Publikacie/Studie/far-kicz-szap-rod_dif_pohlad.pdf 
49  Pojem rodové stereotypy je definovan# v$%asti Slovník pojmov v$prílohe. 
50  Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybran#ch vplyvov, schválená uznesením vlády SR %. 24/2015, nadobudla 
ú%innos& zmysle uznesenia vlády SR %. 55/2015 1. októbra 2015
51  V$tomto prípade sa nejedná o$materiály, predmetom ktor#ch je samotná rodová rovnos& a$rovnos& príle,itostí. Tu sa 
predpokladá, ,e príslu"n# útvar, ktor# rodovú rovnos& a$rovnos& príle,itostí zastre"uje, je gestorom alebo spolugestorom materiálu, 
resp. bol do jeho prípravy inak zapojen#. 

52  Napr. v$prípade )eskej republiky bol úspe"ne zaveden# in"titút Koordinátorov/ koordinátoriek problematiky rovnosti ,ien 

Ako bolo uvedené v$predchádzajúcich kapitolách, 
rovnaké opatrenia mô,u ma& na ,eny a$mu,ov od-
li"n# dopad. Najmä ekonomické a$sociálne politi-
ky majú tendenciu inak vpl#va& na ,eny a$inak na 
mu,ov, diev%atá %i chlapcov. Dôvodom sú %asto 
odli"né ekonomické, sociálne %i$kultúrne roly, kto-
ré mu,i a$,eny, diev%atá a$chlapci, v$spolo%nosti 
zastávajú. Tu hovoríme o$ tzv. rodov#ch rolách.47 
Tie sú pod+a Farka"ovej, Kiczkovej a$Szapuovej48 
udr,iavané spolo%nos&ou a$ potvrdzované ka,-
dodenn#m ,ivotom. Rodová rola pod+a autoriek 
ozna%uje „o(akávané správanie a!prijatie sprá-
vania a!(inností, ktoré súvisia so sociálnou pozí-
ciou, tak ako sa vyvinuli v!(ase v!danej kultúre“. 
Príkladom mô,e by& tradi%n# obraz ,eny, ktorá sa 
stará o$domácnos&, a$mu,a, ktor# je aktívny a$za-
bezpe%uje$,ivobytie. Takéto zau,ívané predstavy, 
inak aj stereotypy49, sa v"ak pretavujú do reality, 
%i u, v$oblasti de+by práce, v#beru profesionálnej 
kariéry a$vzdelania %i mo,ností v$oblasti rozvoja 
a$budúcnosti ako takej. Rodové roly a$s$nimi spo-
jené o%akávania majú teda reálny a$hmatate+n# 
dopad na ,ivoty mu,ov a$,ien v$konkrétnej spo-
lo%nosti. Ich odli"né ,ivotné okolnosti preto musia 
by& zva,ované aj pri zavádzaní tzv. neutrálnych 
opatrení a$politík.  

Okrem snahy spreh+adni& a$ zjednodu"i& hod-
notenie vplyvov je jednou z$ ambícií tejto me-
todiky práve zv#"enie citlivosti na existujúce 
nerovnosti. Zodpovedaním konkrétnych otázok 
vedie tvorcov a$ tvorkyne materiálov k$ lep"ie-
mu porozumeniu kontextu a$ "trukturálnych 
nerovností. Navrhovan# postup (alej priamo 
reflektuje viaceré argumentov zaznamenan#ch 

v$ rámci zrealizovan#ch rozhovorov. Metodika 
napríklad priná"a ch#bajúce konkrétne príklady 
hodnotenia. Pokú"a sa reagova& na %o najviac 
z$ pomenovan#ch nedostatkov aktuálnej praxe. 
Koncep%ne vychádza práve z$vy""ie predstavenej 
3R metódy, ktorej aplikácia sa osved%ila aj vo via-
cer#ch národn#ch kontextoch. 

Pre lep"iu orientáciu metodika zavádza tzv. ta-
bu'ku hodnotenia a&pomocnú tabu'ku (Príloha %. 
4 a$5), ktorej sú%as&ou sú otázky relevantné pre 
konkrétne fázy hodnotenia. Otázky usmer*ujú 
hodnotiaci proces a$ samotná tabu+ka predkla-
date+om napomáha aj po vizuálnej stránke a$ve-
die ich jednotliv#mi fázami hodnotenia. S$cie+om 
jej zavedenia nie je nadpráca pre predkladate+a, 
práve naopak, tabu+ka pomáha proces spreh+ad-
ni& a$zjednodu"i& bez zní,enia nárokov na kvalitu 
hodnotenia. 

Príprava materiálu 

Vecne príslu"n# útvar, ktor# materiál predkladá, 
má pod+a jednotnej metodiky50 u, pri jeho tvorbe 
povinnos& dba& na mo,né negatívne vplyvy na 
vybrané oblasti, pod+a toho ako ich definuje jed-
notná metodika. V$sú%asnosti pre oblas& rodovej 
rovnosti a$ rovnosti príle,itostí nie sú zavedené 
poradné alebo konzulta%né mechanizmy, ktoré by 
zabezpe%ili alebo vy,adovali expertízu u, v$%ase 
prípravy materiálu51. Získanie takejto expertízy na 
druhej strane nie je vylú%ené, no v$aktuálnom na-
stavení je tento krok takmer v#lu%ne na iniciatíve 
vecne príslu"ného útvaru, ktor# materiál predkla-
dá52. 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/oc/crs/Publikacie/Studie/far-kicz-szap-rod_dif_pohlad.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/oc/crs/Publikacie/Studie/far-kicz-szap-rod_dif_pohlad.pdf
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Reflektujúc i$ v#povede respondentiek z$ rozho-
vorov vidíme, ,e získaniu takejto expertízy mô,u 
bráni& aj %asové %i kapacitné dôvody. V$takom prí-
pade v"ak ide o$bariéry "trukturálnej povahy, kto-
ré nie je mo,né adresova& v$ rámci predkladanej 
metodiky. Na bariéry tohto typu autorky metodiky 
reagujú odporú%aniami, ktoré sú sú%as&ou záveru 
metodiky. V$prípade, ,e budú brané do úvahy ako 
relevantné, bude mo,né prispie& k$efektívnej"ie-
mu hodnoteniu potenciálnych vplyvov predklada-
n#ch materiálov, a$to na "trukturálnej úrovni.  

a$mu,ov (KPR), ktor# je vecne príslu"n#m útvarom k$dispozícii jednak v$procese tvorby materiálu, ale aj v$%ase jeho (al"ieho po-
sudzovania v$rámci legislatívneho procesu.
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Proces hodnotenia a&zavedenie pomocnej tabu'ky pre 
hodnotenie

53  Ú!ad vlády )R. 2014. P!íru%ka. Metodika hodnocení dopad3 na rovnost ,en mu,3 pro materiály p!edkládané vlád0 )R. 

Opierajúc sa o$3R metódu ako aj prax v$kontexte 
)eskej republiky, ktorá práve na 3R metóde stavia 
vlastnú metodológiu53, bude hodnotenie vplyvov 
na rodovú rovnos& a$ rovnos& príle,itostí realizo-
vané v$troch základn"ch krokoch, ktoré sa budú 
zaujíma& o$nasledovné aspekty materiálu:

• Koho sa materiál t#ka? T#ka sa fyzick#ch 
osôb?

• Je postavenie ,ien a$mu,ov v$danej oblasti 
rovnocenné? 

• Prispeje materiál k$zlep"eniu alebo zhor"eniu 
existujúceho stavu? 

Tieto otázky si príslu"n# útvar kladie v$ proce-
se prípravy materiálu, konkrétne pri vypracova-
ní dolo,ky vplyvov, ktorá je sú%as&ou materiálu 
predkladaného do MPK, na rokovanie vlády, resp. 
ide o$návrh predbe,ného stanoviska v$súlade so 
Systémom tvorby stanovísk k$návrhom aktov EÚ. 
Tieto otázky sú v%lenené aj do pomocnej tabu+ky 
hodnotenia (príloha %. 5) s$cie+om vies& predkla-
date+a k$efektívne hodnotiacim procesom. 

Krok #. 1. Zadefinovanie cie'ovej skupiny

Prv#m krokom je zhodnotenie materiálu s$oh+a-
dom na jeho cie+ové skupiny. Predkladate+ vyhod-
notí, %i sa materiál t#ka fyzick#ch osôb. K+ú%ovou 
otázkou, ktorú si v$tomto bode kladie, je:  

„T!ka sa predkladan! materiál fyzick!ch osôb?“

V$mnoh#ch prípadoch je na prv# poh+ad zjavné, 
%i sa tieto dot#kajú priamo fyzick#ch osôb alebo 
nie. Existuje v"ak aj mno,stvo tak#ch, ktoré majú 
na fyzické osoby, ,eny %i mu,ov, nepriamy dopad, 

ako napr. vo vy""ie spomenutom príklade mest-
ského plánovania. Aj v$tomto prípade je potrebné 
vplyvy materiálu analyzova&. Predkladate+ k$ma-
teriálu pristupuje analyticky a$oporu by mal h+a-
da& v$"tatistikách, odborn#ch anal#zach a$v#sku-
moch, resp. v$stanoviskách expertov a$expertiek. 

V$prípade, ,e predkladate+ materiálu usúdi, ,e sa 
tento priamo ani nepriamo net"ka fyzick"ch osôb, 
tento záver uvedie v$hodnotiacej tabu+ke. V$tom-
to bode proces hodnotenia kon#í a$predkladate+ 
v$tabu+ke uvedie, ,e materiál sa net#ka fyzick#ch 
osôb a$nemá dopad na rodovú rovnos& a$rovnos& 
príle,itostí. Ide o$tzv. „neutrálny vplyv“, resp. ma-

teriál je „bez vplyvu“. 

Ak sa materiál fyzick#ch osôb t#ka priamo %i ne-
priamo, predkladate+ pokra%uje v$hodnotení pod+a 

nasledujúceho návodu. 

Krok #. 2. Zhodnotenie postavenia mu-
%ov a&%ien v&oblasti, ktorej sa predklada-
n" materiál t"ka

Tento krok nasleduje po vyhodnotení materiá-
lu ako t#kajúceho sa fyzick#ch osôb. Základnou 
otázkou, ktorú si predkladate+ v$tomto kroku bude 
klás&, je: 

„Je postavenie "ien a#mu"ov v#skúmanej oblasti 
rovnocenné“? 

V$ tomto kroku nás zaujímajú rodové nerovnosti, 
ktoré v$oblasti existujú a$pretrvávajú. V#chodisko-
vá situácia by mala by& starostlivo preskúmaná, 
a$ to$ pomocou dostupn#ch "tatistick#ch údajov, 
záverov relevantn#ch v#skumov a$anal#z %i kon-
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zultáciou s$odborníkmi a$odborní%kami. Pre vä%-
"inu oblastí v"ak existujú dostupné rodové anal#-
zy54, o$ktoré je mo,né oprie& sa.  

Predkladate+ sa v$anal#ze zaujíma o$ to, %i majú 
mu,i a$,eny v$skúmanej oblasti rovnaké podmien-
ky a$mo,nosti, %i sa pre hodnotenú oblas& rov-
nak#m dielom podie+ajú na rozhodovaní, %i majú 
rovnak# prístup k$v#sledkom, zdrojom %i benefi-
tom relevantn#m pre túto oblas&, %i je s$oboma 
zaobchádzané rovnako. Skúma sa, %i sú mu,i aj 
,eny rovnak#m dielom zapojení do procesov a$%i 
sú v$danej oblasti rovnocenne ohodnotení. V$ne-
poslednom rade je u,ito%né preskúma& aj prípad-
né rodové stereotypy, ktoré sú s$ touto oblas&ou 
spájané. Predkladate+a to mô,e navies& práve 
k$existujúcim "trukturálnym nerovnostiam, ktoré 
bránia k$rovnocennému uplatneniu a$rovnosti prí-
le,itostí  mu,ov a$,ien v$danej oblasti. 

Na druhej strane existujú prípady, kedy aj odli"-
né zaobchádzanie mô,e by& v$súlade s$princípom 
rodovej rovnosti. Tieto prípady upravuje Zákon %. 
365/2004 Z. z. o$rovnakom zaobchádzaní v$nie-
ktor#ch oblastiach a$o$ochrane pred diskriminá-
ciou a$ o$ zmene a$ doplnení niektor#ch zákonov 
(tzv. antidiskrimina%n# zákon)55. Pod+a antidiskri-
mina%ného zákona „diskrimináciou nie je prijatie 
do$asn!ch vyrovnávacích opatrení orgánmi ve-
rejnej správy alebo in#mi právnick#mi osobami 
smerujúcich k!odstráneniu znev#hodnení vypl#-
vajúcich z!dôvodov rasového alebo etnického pô-
vodu, príslu"nosti k!národnostnej men"ine alebo 
etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo 
zdravotného postihnutia, ktor#ch s!cie'om je za-

bezpe(i% rovnos% príle$itostí praxi.“56

S$ cie+om in"titútu do%asn#ch vyrovnávacích 
opatrení vo vz&ahu k$ rodovej rovnosti a$ rovnosti 
príle,itostí je pod+a antidiskrimina%ného zákona 

54  Predkladate+ sa mô,e oprie& o$ka,doro%ne aktualizovanú Súhrnnú správu o$stave rodovej rovnosti, ktorá hodnotí v#voj 
v$oblasti rodovej rovnosti naprie% rôznorod#m spektrom verejného a$súkromného ,ivota spolo%nosti. Sú%as&ou ka,dej súhrnnej 
správy je aj h/bková anal#za konkrétnej oblasti (pracovn# trh, rodov# mzdov# rozdiel, rodovo podmienené násilie a$iné). Nápomoc-
nou mô,e by& rovnako pravidelná Správa o$sociálnej situácii obyvate+stva %i v#stupy v#skumov a$publikácie In"titútu pre v#skum 
práce a$rodiny resp. Odboru rovnosti ,ien a$mu,ov a$rovnosti príle,itostí. Mimo uveden#ch je mo,né %erpa& aj z$v#skumnej %innosti 
etablovan#ch +udskoprávnych mimovládnych organizácií.

55  Zákon %. 365/2004 Z. z. o$rovnakom zaobchádzaní niektor#ch oblastiach a$o$ochrane pred diskrimináciou a$o$zmene 
a$doplnení niektor#ch zákonov (tzv. antidiskrimina%n# zákon).

56  Tamtie,.

57  Zákon %. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce

odstra*ova& existujúce bariéry a$nerovnosti, ktoré 
,eny a$diev%atá v$spolo%nosti za,ívajú. Zavedenie 
tak#chto opatrení je %asom ohrani%ené, a$to sta-
vom, kedy sa v$oblasti dosiahne náprava. 

Odli"né zaobchádzanie mô,e by& rovnako v$ sú-
lade s$ princípom rodovej rovnosti, pokia+ ide 
o$"pecifickú situáciu a$zranite+nos& ,ien súvisia-
cu s$tehotenstvom a$materstvom. Právna úprava 
Slovenskej republiky poskytuje ,enám ochranu 
v$ pracovn#ch vz&ahoch, osobitnú starostlivos& 
v$ tehotenstve, materstve a$ zodpovedajúce pra-
covné podmienky. Zv#"ená právna ochrana ,ien 
je predov"etk#m sú%as&ou Zákonníka práce57 t#ka 
sa v"etk#ch ,ien, ako aj osobitne tehotn#ch ,ien, 
matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode 
doj%iacich ,ien. 

V$tomto kroku predkladate+a zaujíma, %i je v$skú-
manej oblasti postavenie ,ien a$mu,ov rovnocen-
né. Odpove(, ÁNO alebo NIE následne zazname-
ná v$pomocnej tabu+ke. Do tabu+ky (alej uvedie 
aj konkrétne zistenia oh+adom postavenia ,ien 
a$mu,ov v$skúmanej oblasti a$pokra%uje krokom 
%. 3. 

Krok #. 3: Zhodnotenie vplyvu materiálu 
k& sú#asnému postaveniu %ien a&mu%ov 
v&danej oblasti

V$ tejto fáze predkladate+ pristúpi k$ samotnému 
zhodnoteniu vplyvu materiálu na stav, ktor# 
uviedol v$predchádzajúcom kroku.   

Pomocná tabu+ka predkladate+a (alej sprevádza. 
V$prípade, ,e odpove( na otázku v$druhom kroku 
bola ÁNO, bude predkladate+a v$tejto fáze zaují-
ma&, %i materiál priná%a zhor%enie v!chodiskové-
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ho stavu. V$pomocnej tabu+ke prejde k$ sekcii 3a. 

V$prípade, ,e v$predchádzajúcom kroku predkla-
date+ na otázku o$postavení ,ien a$mu,ov v$hod-
notenej oblasti odpovedal NIE, posunie sa v$ ta-
bu+ke k$sekcii 3b a$polo,í si nasledovnú otázku: 
„Prispieva materiál k# zlep%eniu v!chodiskové-
ho stavu“? Predpokladáme, ,e v#chodisková 
situácia nepodporuje rovnos& mu,ov a$,ien, a$tak 
skúmame, %i materiál k$ zlep"eniu tohto stavu 
mô,e prispie&. Pomocná tabu+ka tento proces 
vizuálne dotvára a$ predkladate+a v$ jednotliv#ch 
krokoch prakticky vedie. 

V$oboch prípadoch je mo,né odpoveda& na otáz-
ku ÁNO, NIE resp. materiál situáciu NEMENÍ. 
V$oboch prípadoch je rovnako potrebné vysvetli&, 
ako materiál k$zlep"eniu %i zhor"eniu existujúce-
ho stavu prispieva.

K$zlep"eniu v#chodiskového stavu mô,e materiál 
prispie& nasledujúcimi spôsobmi:

• materiál prispieva k$vyrovnanej"iemu zastú-
peniu ,ien v$rozhodovaní v$danej oblasti,

• materiál zlep"uje prístup ,ien / mu,ov k$slu,-
bám alebo tovarom,

• materiál u$,ien / mu,ov prispieva k$rovnomer-
nej"iemu podielu na ekonomickom zisku,

• materiál prispieva k$ vyrovnanej"iemu za-
stúpeniu ,ien / mu,ov na pracovnom trhu 
a$v$konkrétnych odvetviach,

• materiál prispieva k$ rovnomernej"iemu za-
stúpeniu ,ien a$mu,ov na starostlivosti o$zá-
vislé osoby a$v$prípade domácich povinností 
(neplatenej práce),

• iné relevantné oblasti. 

Nejde vy%erpávajúci zoznam. Uvedené otázky 
slú,ia predkladate+ovi predov"etk#m ako pod-
klad pre podrobnej"iu anal#zu skúmaného vplyvu. 
Príklady otázok mô,u upozorni& aj na rôznorodé 
oblasti, v$ktor#ch sa prejavujú rodové nerovnosti. 
Pou,itie metodiky t#mto prispieva aj k$v"eobec-
nému zvy"ovaniu povedomia. 

Pomocná tabu+ka sa v$závislosti od odpovedí (alej 
rozvetvuje na "es& mo,n#ch alternatív. Odporú%a-
me necha& sa tabu+kou vizuálne vies& pre lep"iu 

preh+adnos& (vi(. príloha %. 5) Nasleduje opis 
mo,n#ch alternatív pre sekciu 3a a$sekciu 3b. 

Sekcia 3a:

Nadväzujúc na predchádzajúce kroky v$ tejto 
%asti pracujeme s$predpokladom, ,e postavenie 
,ien a$mu,ov je v$skúmanej oblasti rovnocenné. 
Základná otázka pre tento krok znie: „Prispieva 
materiál zhor"eniu existujúceho stavu?“. Pod+a 
odpovede na túto otázku sa dopracujeme ku ko-
ne%nému hodnoteniu. To mô,e ma& 3 podoby: 

• Áno. Materiál priná%a zhor%enie.  
 
Materiál má negatívny vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí. 

• Nie. Materiál priná%a zlep%enie. 
 
Materiál má pozitívny vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí. 

• Nie. V!chodisková situácia sa nemení. 
 
Materiál má neutrálny vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí. 
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Sekcia 3b

V$ prípade, ,e v#chodisková situácia vo vz&ahu 
k$postaveniu mu,ov a$,ien bola v$predchádzajú-
com kroku vyhodnotená ako nedostato%ná (po-
stavenie mu,ov a$,ien v$oblasti nie je rovnocen-
né), pomocná tabu+ka nás naviedla do %asti 3b. 
K+ú%ová otázka pre tento krok znie: 

„Prispieva materiál k!zlep"eniu existujúceho sta-
vu?“ Odpove( na túto otázku nás posunie ku ko-
ne%nému vyhodnoteniu vplyvu, ktor# mô,e ma& 
nasledujúce podoby:

• Áno. Materiál priná%a zlep%enie.  
 
Materiál má pozitívny vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí.  

• Nie. Materiál priná%a zhor%enie. 
 
Materiál má negatívny vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí. 

• Nie. V!chodisková situácia sa nemení. 
 
Materiál má neutrálny vplyv na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí. 

V$ tomto prípade aj neutrálny vplyv znamená 
uchovávanie nerovného postavenia mu,ov a$,ien 
v$oblasti, ke(,e v#chodisková situácia bola takto 
vyhodnotená. Predkladate+ by mal vyu,i& situáciu 
a$materiálom prispie& k$jej zlep"eniu, to znamená 
prepracova& ho tak aby prispel k$zlep"eniu situ-
ácie ,ien %i mu,ov v$danej oblasti. Ak má takú-
to mo,nos&, predkladate+ má preskúma& mo,né 
úpravy v$materiáli, ktoré k$pozitívnej zmene mô,u 
prispie&. 

Posledná %as& pomocnej tabu+ky je venovaná 
prípadn#m zmenám v$ materiáli a$ poznámkam. 
V$tejto %asti mô,e predkladate+ doplni& svoju ar-
gumentáciu o$ (al"ie "tatistické dáta alebo v#-
skumné zistenia. 

Ukon#enie hodnotenia

Vyplnením hodnotiacej tabu+ky a$ pomocnej 
tabu+ky kon%í pre predkladate+a proces 
hodnotenia vplyvu materiálu na rodovú rovnos& 
a$rovnos& príle,itostí. Materiál je (alej predmetom 
"tandardného procesu pripomienkového konania. 
-pecifické pripomienky mô,u by& predlo,ené 
Odborom rovnosti ,ien a$mu,ov a$rovnosti príle-
,itostí %i in#m relevantn#m povinne pripomienku-
júcim subjektom. 



40

Metodológia h!bkovej anal"zy rodov"ch dopadov  
ako sú#as$ dolo%ky vplyvov legislatívy

Dvo&áková Jitka, Mondeková Anna 

Príklady hodnotenia vplyvov 
na rovnos$ príle%itostí  
a&rodovú rovnos$
Návrh zákona, ktor"m sa mení a&dop!(a zákon #. 
461/2003 Z. z. o&sociálnom poistení v&znení neskor)ích 
predpisov
Vplyv na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos& bol v$predlo,enom návrhu vyhodnoten# ako pozitívny. Ten-
to záver v"ak nebol podopret# ,iadnym zdôvodnením. Prostredníctvom anal#zy vedenej v$rámci pomoc-
nej tabu+ky je v"ak mo,né dôjs& k$záveru, ,e návrh zákona má negatívny dopad na inak rovné postavenie 
,ien a$mu,ov v$oblasti, ktorej sa dot#ka.

Názov a&#íslo materiálu

Návrh zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 461/2003 Z. z. sociálnom poistení znení neskor"ích predpisov (rok 2018, 7. 
volebné obdobie, Parlamentná tla% 974)

Stru#n" popis materiálu

Cie+om návrhu zákona je prostredníctvom zní,enia dôchodkového veku v$trvaní najviac jeden rok oceni& poistenkyne a$pois-
tencov, ktorí sa podie+ali na starostlivosti o$die&a, ktoré úspe"ne ukon%ilo strednú "kolu.

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb a$ nemá 
dopad na rovnos& ,ien a$mu,ov
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Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Mo,nos& zní,enia dôchodkového veku si budú pod+a návrhu uplat*ova& najmä ,eny, poistenkyne, ktoré die&a porodili, ak sa 
o* starali do dosiahnutia jeho dospelosti ak die&a úspe"ne ukon%ilo strednú "kolu. 

Právo na zní,enie dôchodkového veku sa priznáva aj (al"ím osobám, ktoré splnili podmienky, teda aj otcovi, ak mu bolo die&a 
zverené do starostlivosti alebo ak matka zomrela apod., to pomerne pod+a po%tu ukon%en#ch dní starostlivosti jednotliv#ch 
osôb. Pre deti &a,k#m zdravotn#m postihnutím sa plnenie podmienky ukon%enia strednej "koly die&a&om nevy,aduje.

2. Je postavenie %ien a&mu%ov v&oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?

Áno ! 3a Nie ! 3b

Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

V$roku 2019 evidoval -tatistick# úrad SR 529,3 tis. ,ien, ktoré sa pravidelne starajú o$die&a do 14 rokov veku (oproti 464,4 
tis. mu,ov.)

Sociálna pois&ov*a vo svojich meraniach sleduje dlhodob# stúpajúci trend v$po%te otcov, ktorí poberajú materské. K#m 
v$roku 2013 otcovia poberali 305 dávok, v$roku 2017 ich u, bolo 6553. 

Tento trend poukazuje na fakt, ,e v$úpln#ch rodinách u, nie je v#chova a$starostlivos& o$die&a v#sostne ,enskou zále,itos&ou, 
ale partneri sa na nej podie+ajú. Benefit skor"ieho odchodu do dôchodku, ktor# sa v$tomto prípade mô,e vz&ahova& iba na 
jednu osobu, v$tomto prípade na ,eny, je tak nespravodliv# vo%i mu,om, ktorí do die&a&a investujú rovnakou mierou.

Predkladaná úprava tak nereflektuje sú%asnú dynamiku rodiny a$prehliada %oraz sa zvy"ujúci vklad mu,ov do v#chovy detí. 
T#m aj na(alej potvrdzuje stereotyp ,ien ako osôb, na ktor#ch le,í &archa starostlivosti o$die&a. Postavenie ,ien a$mu,ov je 
preto v$sú%asnosti mo,né hodnoti& ako rovné, preto,e spomínan# vklad mu,ov do v#chovy detí neznevidite+*uje.

3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti rovné, priná)a materiál zhor)enie v"-
chodiskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti nerovné, priná)a materiál zlep)enie 
v"chodiskového stavu?

Áno 

Materiál priná"a 
zhor"enie

Nie 

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie 

Postavenie 
,ien a$mu,ov 

sa nemení

Áno 

Materiál priná-
"a zlep"enie

Nie

Materiál priná"a 
zhor"enie

Nie

Postavenie 
mu,ov a$,ien 

sa nemení

Hodnotenie

Materiál má ne-
gatívny dopad 

na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 

rovnos&.

Materiál má 
pozitívny dopad 
na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 

rovnos&.

Materiál má 
neutrálny dopad 
na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 

rovnos&.

Materiál má po-
zitívny dopad na 

rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&.

Materiál má ne-
gatívny dopad na 
rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&. 

Materiál má 
neutrálny dopad 
na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 
rovnos&. Nerie"i 
v"ak stávajúce 

nerovnosti a$t#m 
prispieva k$zacho-
vaniu ne,iaduceho 

stavu.
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4. Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

Návrh zákona prispieva ku konzervovaniu stavu spolo%nosti, kedy sa o$die&a stará iba jedna osoba, preva,ne matka, a$otec je 
v$pozícii ,ivite+a rodiny. Nereflektuje sú%asn# trend, kedy sa zvy"uje po%et otcov starajúcich sa o$die&a, %o ukazujú "tatistiky 
Sociálnej pois&ovne aj -tatistického úradu. )as otca stráven# na „materskej“ buduje puto medzi otcom a$die&a&om, a$je tak 
predpokladom, ,e aj v$nasledujúcich etapách ,ivota die&a&a sa o$neho budú stara& obaja, matka aj otec. Zárove* treba bra& 
do úvahy skuto%nos&, ,e zní,enie dôchodkového veku pre ,eny mô,e vies& k$ich ni,"ím dôchodkom, ke(,e krat"iu dobu pri-
spievajú na sociálne poistenie a$ %as stráven# na materskej sa nedostato%ne premieta do v#"ky ich dôchodkov. 

Materiál má preto negatívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.

,al)ie poznámky pripomienky

V$prípade, ,e by materiál zoh+adnil tento nov# trend v$starostlivosti (napríklad ,e ka,d# rodi% bude môc& vyu,i& polovicu 
„benefitu“, ak bol na „materskej“), bude ma& pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.

Do samotnej Dolo,ky vplyvov sa záver anal#zy prenesie nasledovne:

4.3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí.  
Identifikujte, popí"te a$kvantifikujte vplyv na rodovú rovnos&.

Dodr,uje návrh povinnos& rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, 
nábo,enstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a$sexuálnej orientácie? Mohol by vies& k$nepriamej diskriminácii nie-
ktor#ch skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?

 
Materiál má negatívny dopad na rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.
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Pri identifikovaní rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú rele-
vantné k$danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva 
v$odstra*ovaní obmedzení a$bariér pre plnohodnotnú ú%as& 
na ekonomickom, politickom a$ sociálnom ,ivote spolo%-
nosti, ktoré súvisia s$rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné 
oblasti podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Návrh zákona prispieva ku konzervovaniu stavu spolo%nos-
ti, kedy sa o$die&a stará iba jedna osoba, preva,ne mat-
ka, a$otec je v$pozícii ,ivite+a rodiny. Nereflektuje sú%asn# 
trend, kedy sa zvy"uje po%et otcov starajúcich sa o$die&a, 
%o ukazujú "tatistiky Sociálnej pois&ovne aj -tatistického 
úradu. )as otca stráven# na „materskej“ buduje puto me-
dzi otcom a$die&a&om, a$ je tak predpokladom, ,e aj v$na-
sledujúcich etapách ,ivota die&a&a sa o$neho budú stara& 
obaja, matka aj otec.

Materiál má preto negatívny dopad na rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&.
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Návrh zákona, ktor"m sa mení a&dop!(a zákon #. 8/2009 
Z. z. o&cestnej premávke a&o&zmene a&doplnení niektor"ch 
zákonov v&znení neskor)ích predpisov a&ktor"m sa menia 
a&dop!(ajú niektoré zákony
Predlo,en# návrh zákona neidentifikoval pôvodne ,iadny vplyv na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&. 
Svoj záver nepodlo,il ,iadnou argumentáciou. Ni,"ie prevedená anal#za naopak ukázala, ,e návrh zákona 
má dopad, a$to pozitívny.

Názov a&#íslo materiálu

Návrh zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 8/2009 Z. z. o$cestnej premávke a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zákonov 
v$znení neskor"ích predpisov a$ktor#m sa menia a$dop/*ajú niektoré zákony (rok 2019, volebné obdobie 7, Parlamentná tla% 
1555)

Stru#n" popis materiálu

Medzi ciele návrhu zákona patrí zjednodu"enie vybavovania podaní na úseku evidovania vozidiel a$zlep"enie podnikate+ského 
prostredia prostredníctvom zefektívnenia prihlasovania vozidiel do evidencie a$ vykonávania podaní prostredníctvom 
elektronick#ch slu,ieb, (alej zní,enie nehodovosti najmä mlad#ch a$neskúsen#ch vodi%ov prostredníctvom prijatia opatrení 
(do"ko+ovací kurz, rehabilita%n# program pre vodi%ov, preskú"anie odbornej spôsobilosti a$ v$ prípade (al"ej recidívy a, 
odobratie vodi%ského oprávnenia) pri zistení opakovaného poru"ovania vybran#ch pravidiel cestnej premávky vodi%om 
s$vodi%skou praxou do dvoch rokov, zv#"enie bezpe%nosti cestnej premávky, zní,enie veku na vedenie motorov#ch vozidiel 
skupiny C, CE, D a$DE a$zlep"enie vymo,ite+nosti pokuty ulo,enej pri aplikácii objektívnej zodpovednosti.

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb nemá dopad na 
rovnos& ,ien a$mu,ov

Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Materiál sa t#ka postavenia fyzick#ch osôb, konkrétne ú%astníkov a$ú%astní%ok cestnej premávky, ,iadate+ov a$,iadateliek 
o$udelenie vodi%ského oprávnenia a$dr,ite+ov a$dr,iteliek vodi%ského oprávnenia a$osôb, ktoré vlastnia alebo dr,ia vozidlá 
alebo ktoré ich predávajú.

Zjednodu"enie vybavovania elektronick#ch podaní znamená úplné vylú%enie potreby osobnej náv"tevy dopravného in"pek-
torátu pri evidencii vozidiel.

V#znamnú zmenu, ktorá sa (alej t#ka fyzick#ch osôb, predstavuje úprava parkovania na chodníku tak, ,e nebude mo,né 
jazdi& po chodníku, ale len na *om zaparkova&. 1al"ou zmenou je spresnenie zákazu pou,ívania mobiln#ch a$in#ch zariadení 
po%as vedenia vozidla.
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Vo%i mlad#m vodi%om a$vodi%kám je navrhnuté zavedenie istej obdoby skú"obnej lehoty. V$prípade, ,e tak# vodi% alebo vo-
di%ka druh#krát poru"í pravidlá cestnej premávky záva,n#m spôsobom alebo prekro%í r#chlos& jazdy v$lehote do dvoch rokov 
od udelenia vodi%ského oprávnenia, bude prijat# systém opatrení, napríklad ú%as& na rehabilita%nom programe vedenom 
dopravn#m psychológom alebo psychologi%kou.

1al"ou úpravou je zní,enie veku na vedenie motorov#ch vozidiel skupiny C, CE, D a$DE za podmienky dôkladnej"ieho a$hlb-
"ieho vzdelávania mlad#ch vodi%ov v$praxi vedenia t#chto motorov#ch vozidiel a$zv#"enie hornej hranice mo,nej pokuty za 
pou,ívanie mobiln#ch telefónov a$obdobn#ch zariadení po%as vedenia vozidla.

2. Je postavenie %ien a&mu%ov oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?

Áno  !  3a Nie  !  3b

Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

-tatistiky Policajného zboru za rok 2018 ukazujú, ,e najrizikovej"ou skupinou vodi%ov a$vodi%iek je skupina osôb, ktorá dr,í 
vodi%ské oprávnenie v$rozmedzí 0 – 5 rokov.

Medzi hlavné prí%iny dopravn#ch nehôd patrí najmä poru"enie povinnosti vodi%a (nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a$sle-
dovaniu dopravnej situácie, telefonovanie apod.), prekro%enie povolenej r#chlosti, nesprávna jazda cez kri,ovatku, nesprávne 
otá%anie a$cúvanie.-tatistick# úrad Slovenskej republiky dlhodobo eviduje vonkaj"ie prí%iny chorobnosti a$úmrtnosti, pod 
ktoré spadajú aj následky dopravn#ch nehôd, ako %astej"ie u$mu,ov ne, u$,ien, a$to v$pomere 70:30 v$roku 2018. Anal#za 
Policajného zboru poukazuje na vplyv d/,ky vodi%skej praxe na dopravnú nehodovos&, ke( bolo zistené, ,e vodi%ov s$vodi%-
skou praxou do 2 rokov je 5 %, pri%om táto skupina je vinníkom a, 17 % dopravn#ch nehôd a$19 % usmrten#ch. Podiel 19 % 
z$vodi%ov pod vplyvom alkoholu, ktorí spôsobili dopravnú nehodu, patrí práve do tejto skupiny vodi%ov.Z$uvedeného je mo,né 
usudzova&, ,e medzi faktory, ktoré majú vplyv na dopravno-bezpe%nostnú situáciu, patrí neskúsenos&, vek a$pohlavie. Mu,i 
v$mladom veku sú náchylnej"í podstúpi& riziko vo vy""ej miere ako ,eny alebo star"ie osoby. Ministerstvo vnútra (alej uvá-
dza, ,e mladí vodi%i a$vodi%ky si prená"ajú za volant pou,ívanie mobiln#ch zariadení %astej"ie ako star"ie generácie.

Zdroj: Vyhodnotenie dopravno-bezpe%nostnej situácie za rok 2018 (www.minv.sk)

Za rok 2019 Policajn# zbor uvádza, ,e 76% úmrtí dopravn#ch nehodách sú práve úmrtia mu,ov. Mu,i sú tak skupinou, ktorá 
je cestnej premávke ohrozenej"ia na zdraví porovnaní so ,enami.

Sú%asn# stav, na ktor# predkladan# návrh reaguje, vychádza zo spolo%enského nastavenia, kedy adrenalín za volantom cha-
rakterizuje skôr mlad#ch mu,ov. Svojím návrhom opatrení sa pokúsi zvráti& trend vy""ej úmrtnosti mu,ov ako ú%astníkov 
cestnej premávky prispie& tak ich lep"iemu zdraviu. Návrh zárove* umo,ní v"eobecne lep"iu dostupnos& podaní na doprav-
nom in"pektoráte pri evidencii vozidiel, to elektronicky.

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/dn/prezentacie_dbs/2018/Vyhodnotenie%20DBS%20za%20rok%202018%20def..pdf
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3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti rovné, priná)a materiál zhor)enie 
v"chodiskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej oblasti 
nerovné, priná)a materiál zlep)enie v"chodisko-
vého stavu?

Áno 

Materiál 
priná"a zhor-
"enie

Nie 

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie 

Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Áno

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie

Materiál 
priná"a zhor-
"enie

Nie

Postavenie ,ien 
a$mu,ov sa nemení

Hodnotenie

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
neutrálny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&. 

Materiál má neutrál-
ny dopad na rovnos& 
príle,itostí a$rodovú 
rovnos&. Nerie"i v"ak 
stávajúce nerovnosti 
a$t#m prispieva k$za-
chovaniu ne,iaduceho 
stavu.

4. Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

Návrh prostredníctvom svojich opatrení prispieva k$vy""ej bezpe%nosti na cestách. Vzh+adom na fakt, ,e cestná premávka 
patrí medzi oblasti, kde riziku ohrozenia na zdraví %elia vo vy""ej miere mu,i, majú navrhované opatrenia na tento trend 
potenciálny pozitívny vplyv.

Ostatné opatrenia prispievajú k$lep"ej v"eobecnej dostupnosti.

Materiál má preto pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.

,al)ie poznámky pripomienky

-

V#sledky anal#zy budú prenesené do dolo,ky vplyvov nasledovne:

4.3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí. 
Identifikujte, popí"te a$kvantifikujte vplyv na rodovú rovnos&.

Dodr,uje návrh povinnos& rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, 
nábo,enstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a$sexuálnej orientácie? Mohol by vies& k$nepriamej diskriminácii 
niektor#ch skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?
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Materiál má pozitívny dopad na rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.

vov treba vzia& do úvahy existujúce rozdiely medzi mu,mi 
a$,enami, ktoré sú relevantné k$danej politike. Podpora ro-
dovej rovnosti spo%íva v$odstra*ovaní obmedzení a$bariér 
pre plnohodnotnú ú%as& na ekonomickom, politickom a$so-
ciálnom ,ivote spolo%nosti, ktoré súvisia s$rodov#mi rolami 
%i pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Návrh prostredníctvom svojich opatrení prispieva vy""ej 
bezpe%nosti na cestách. Vzh+adom na fakt, ,e cestná pre-
mávka patrí medzi oblasti, kde riziku ohrozenia na zdraví 
%elia vo vy""ej miere mu,i, majú navrhované opatrenia na 
tento trend potenciálny pozitívny vplyv.

Ostatné opatrenia prispievajú k$lep"ej v"eobecnej dostup-
nosti.

Materiál má preto pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&.
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Návrh zákona, ktor"m sa mení a&dop!(a zákon #. 
245/2008 Z.z. o&v"chove a&vzdelávaní ()kolsk" zákon) 
a&o&zmene a&doplnení niektor"ch zákonov v&znení neskor-
)ích predpisov a&ktor"m sa menia a&dop!(ajú niektoré zá-
kony

Záver vyhodnotenia vplyvov na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos& sa v$pôvodnom znení zhoduje so 
záverom ni,"ie uvedenej anal#zy. Záver pôvodnej Dôvodovej správy v"ak nebol podlo,en# nijak#mi ar-

gumentmi.

Názov a&#íslo materiálu

Návrh zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 245/2008 Z.z. o$v#chove a$vzdelávaní ("kolsk# zákon) a$o$zmene a$doplnení 
niektor#ch zákonov v$znení neskor"ích predpisov a$ktor#m sa menia a$dop/*ajú niektoré zákony (rok 2019, volebné obdobie 
7, Parlamentná tla% 1287)

Stru#n" popis materiálu

S$cie+om návrhu zákona je za%leni& deti zo sociálne znev#hodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dov."enia 
tretieho roku ,ivota.

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb nemá dopad na 
rovnos& ,ien a$mu,ov

Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Materiál sa t#ka fyzick#ch osôb, konkrétne detí pred"kolského veku a$ich zákonn#ch zástupcov zo sociálne znev#hodneného 
prostredia.

Cie+om návrhu je dosiahnu& v%asnou pred"kolskou v#chovou potrebnú pripravenos& detí zo sociálne znev#hodneného pros-
tredia na plnenie povinnej "kolskej dochádzky. Tak by malo dôjs& k$eliminácii rizík "kolskej neúspe"nosti. Deti zárove*  získajú 
základné sociálne a$spolo%enské návyky potrebné pre plynulé a$bezproblémové za%lenenie do procesu vzdelávania.

Zavedenie predprimárneho vzdelávania detí zo sociálne znev#hodneného prostredia navrhuje materiál ako povinné a$bez-
platné. Návrh zárove* zavádza povinnos& zákonného zástupcu spolupracova& s$materskou "kolou za ú%elom odstránenia 
znev#hodnenia. Zákonn# zástupca má zárove* povinnos& dba& na to, aby die&a riadne dochádzalo do materskej "koly.

2. Je postavenie %ien a&mu%ov oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?
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Áno ! 3a Nie ! 3b

Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

Pod+a EU SILC 2018 bolo rizikom chudoby ohrozen#ch 12,2 % obyvate+ov Slovenska (pribli,ne 650 tisíc osôb). V$porovnaní 
s$predchádzajúcim rokom nastal mierny pokles – o$0,2 percentuálnych bodov (p.b.). 

Slovensko sa dlhodobo zara(uje medzi krajiny s$v#razn#mi hospodárskymi a$sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi. Nerovno-
mernos& medzi jednotliv#mi krajmi Slovenska súvisí predov"etk#m s$rôznym ekonomick#m rozvojom regiónov. V$predchá-
dzajúcich rokoch bola najvy""ia chudoba v$Pre"ovskom a$Banskobystrickom kraji (18,4 % a$17,6 %). Nasledujú Ko"ick# a$2i-
linsk# kraj, kde je miera rizika chudoby mierne vy""ia ako je na úrovni SR. Najmenej ohrozen#m krajom z$h+adiska chudoby 
na(alej zostáva Bratislavsk# kraj, kde miera rizika chudoby bola na úrovni 4,3 %.

Z$h+adiska pohlavia zostáva ohrozenie rizikom chudoby pribli,ne na rovnakej úrovni (podiel ,ien ohrozen#ch rizikom chudoby 
bol o$0,1 p. b. vy""í ako u$mu,ov). Najv#raznej"ie sa rodová disparita prejavila vo vekovej kategórii 65 ro%ní a$star"í. Rodová 
disparita sa prejavila taktie, vo vekovej kategórii 18-24 a$25-49 ro%ní. V$t#chto kategóriách boli ,eny 1,2-násobne %astej"ie 
ohrozené rizikom chudoby.

Na mieru rizika chudoby v#znamne vpl#va po%et %lenov domácnosti. Domácnos& jednotlivca je vo v"eobecnosti z$poh+adu 
disponibiln#ch príjmov ove+a zranite+nej"ím typom ako domácnosti, ktoré pozostávajú z$vy""ieho po%tu dospel#ch %lenov.

Z$kategórie domácností so závisl#mi de&mi sú z$poh+adu miery rizika chudoby najviac ohrozenou skupinou neúplné domác-
nosti (najmä veden#ch ,enami) a$domácnosti s$dvoma dospel#mi a$s$tromi a$viac závisl#mi de&mi (pri oboch je to 36,7 %). 

Osoby, ktoré sú bez zamestnania, predstavujú skupinu najviac ohrozenú chudobou. Z$v#sledkov zis&ovania EU SILC 2018 
vyplynulo, ,e pod+a statusu ekonomickej aktivity boli nepracujúce osoby (16,2 %) 2,7-krát viac ohrozené rizikom chudoby ako 
pracujúce (6,0 %).

Pod+a informácií Ministerstva vnútra reálne %elí ohrozeniu chudobou 85 % osôb z$marginalizovan#ch rómskych komunít 
((alej len MRK) v$porovnaní s$12 % z$be,ného zis&ovania. Záva,nej materiálnej deprivácii %elí potom 56 % +udí z$MRK, ale iba 
7 % z$be,ného zis&ovania.

Návrh síce zoh+ad*uje "pecifické potreby detí zo sociálne znev#hodneného prostredia, neberie v"ak do úvahy prípadnú 
vzdialenos& (resp. &a,kú dostupnos&) materskej "koly od bydliska die&a&a, %o mô,e by& preká,kou práve v$prípade MRK. Návrh 
preto nezoh+ad*uje mo,nosti a$dispozície t#chto detí. Jeho nastavenie reflektuje ,ivot v$meste/obci, ale u, nie v$od+ahl#ch 
%astiach alebo osadách.

3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti rovné, priná)a materiál zhor)enie 
v"chodiskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej oblasti 
nerovné, priná)a materiál zlep)enie v"chodisko-
vého stavu?

Áno 

Materiál 
priná"a zhor-
"enie

Nie

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie 

Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Áno

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie

Materiál priná"a 
zhor"enie

Nie

Postavenie ,ien 
a$mu,ov sa ne-
mení

Hodnotenie
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Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
neutrálny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má ne-
gatívny  dopad 
na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
neutrálny  dopad 
na rovnos& ,ien 
a$mu,ov. Nerie"i 
v"ak stávajúce 
nerovnosti t#m 
prispieva zacho-
vaniu ne,iaduce-
ho stavu.

4. Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

Materiál priná"a perspektívu detí zo sociálne znev#hodneného prostredia do "kolského zákona, a$to pri príprave t#chto detí 
na povinnú "kolskú dochádzku. Umo,*uje tak skor"í návrat najmä matiek na trh práce. T#m vo svojich dôsledkoch podporuje 
rodovú rovnos& a$vedie k$odstráneniu dôvodu sociálneho znev#hodnenia a$k$sociálnemu za%leneniu.

Vo svojej úvahe v"ak u, nepracuje so situáciou, kedy rodina ohrozená chudobou ,ije (aleko od materskej "koly a$die&a je 
e"te príli" malé na dochádzanie samo. Na rie"enie tejto otázky nie je v$"kolskom zákone priestor, je v"ak potrebné na *u 
upozor*ova&, nako+ko mô,e by& preká,kou pri realizácii tohto opatrenia. 

Materiál má preto potenciál zlep"i& sú%asnú situáciu a$má pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.

Materiál by sa mal viac zamera& na to, ako bude zabezpe%ená dostupnos& predprimárneho vzdelávania z$  geografického 
a$dopravného a$h+adiska, a$tie, z$poh+adu rozdelenia úloh ,ien a$mu,ov v$domácnostiach, teda kto bude vodi& deti do "koly. 
Lebo to v$kone%nom dôsledku  mô,e vies& k$zv#"enému bremenu starostlivosti o$deti na strane ,ien.

,al)ie poznámky pripomienky

-

Záver anal#zy bude prenesen# do Dolo,ky vplyvov nasledovne:

4.3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí. 
Identifikujte, popí"te a$kvantifikujte vplyv na rodovú rovnos&.

Dodr,uje návrh povinnos& rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, 
nábo,enstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a$sexuálnej orientácie? Mohol by vies& k$nepriamej diskriminácii 
niektor#ch skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?



51

Metodológia h!bkovej anal"zy rodov"ch dopadov  
ako sú#as$ dolo%ky vplyvov legislatívy

Dvo&áková Jitka, Mondeková Anna 

Materiál má pozitívny dopad na rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.

Pri identifikovaní rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú rele-
vantné k$danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva 
v$odstra*ovaní obmedzení a$bariér pre plnohodnotnú ú%as& 
na ekonomickom, politickom a$ sociálnom ,ivote spolo%-
nosti, ktoré súvisia s$rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné 
oblasti podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Materiál priná"a perspektívu detí zo sociálne znev#hod-
neného prostredia do "kolského zákona, a$ to pri príprave 
t#chto detí na povinnú "kolskú dochádzku. Vytvára tak 
priestor na skor"í návrat najmä matiek na trh práce. T#m 
vo svojich dôsledkoch podporuje rodovú rovnos& a$ vedie 
k$odstráneniu dôvodu sociálneho znev#hodnenia a$k$soci-
álnemu za%leneniu.

Vo svojej úvahe v"ak u, nepracuje so situáciou, kedy rodina 
ohrozená chudobou ,ije (aleko od materskej "koly a$die&a 
je e"te príli" malé na to, aby do "koly dochádzalo samo. Na 
rie"enie tejto otázky nie je v$"kolskom zákone priestor, je 
v"ak potrebné na *u upozor*ova&, nako+ko mô,e by& pre-
ká,kou pri realizácii tohto opatrenia.

Materiál má preto potenciál zlep"i& sú%asnú situáciu a$má 
potenciálny pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodo-
vú rovnos&.
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Návrh V"boru Národnej rady Slovenskej republiky pre 
pôdohospodárstvo a&%ivotné prostredie na vydanie zá-
kona, ktor"m sa dop!(a zákon #. 281/1997 Z. z. o&vojen-
sk"ch obvodoch a&zákon, ktor"m sa mení zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky #. 222/1996 Z. z. o&organizácii 
miestnej )tátnej správy a&o&zmene a&doplnení niektor"ch 
zákonov v&znení neskor)ích predpisov

Návrh zákona predstavuje príklad, kedy materiál nemá vplyv na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&. 
V$samotnej dolo,ke vyhodnotenie vplyvov na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos& pôvodne absentovalo.

Názov a&#íslo materiálu

Návrh V#boru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a$,ivotné prostredie na vydanie zákona, ktor#m sa 
dop/*a zákon %. 281/1997 Z. z. o$vojensk#ch obvodoch a$zákon, ktor#m sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky %. 
222/1996 Z. z. o$organizácii miestnej "tátnej správy a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zákonov v$znení neskor"ích predpisov 
(rok 2015, 6. volebné obdobie, Parlamentná tla% 1400)

Stru#n" popis materiálu

Materiál upravuje predaj ciest komunikácií na území b#valého Vojenského obvodu Javorina.

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net"ka postavenia fyzick"ch osôb nemá dopad na 
rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Návrh sleduje predaj ciest a$komunikácií na území b#valého Vojenského obvodu Javorina upravuje tento predaj tak, aby sa 
mohol uskuto%ni& a, po ukon%ení re"titúcií.

Materiál sa net"ka postavenia fyzick#ch osôb a$nemá dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.
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Záver anal#zy bude do dolo,ky prenesen# nasledovne:

4.3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí. 
Identifikujte, popí"te a$kvantifikujte vplyv na rodovú rovnos&.

Dodr,uje návrh povinnos& rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, 
nábo,enstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku sexuálnej orientácie? Mohol by vies& k$nepriamej diskriminácii nie-
ktor#ch skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?

Materiál sa net"ka postavenia fyzick"ch osôb nemá dopad na rovnos$ príle%itostí 
a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.

Pri identifikovaní rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú rele-
vantné k$danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva 
v$odstra*ovaní obmedzení a$bariér pre plnohodnotnú ú%as& 
na ekonomickom, politickom a$ sociálnom ,ivote spolo%-
nosti, ktoré súvisia s$rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné 
oblasti podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

-
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Návrh poslank"( NR SR E. Smolíkovej, M. Kucia(ovej 
a&E. Anto)ovej na vydanie zákona, ktor"m sa mení a&do-
p!(a zákon #. 576/2004 Z.z. o&zdravotnej starostlivosti 
a&o&zmene a&doplnení niektor"ch zákonov

Návrh zákona predstavuje príklad, kedy bol vplyv materiálu v$pôvodnej dolo,ke vplyvov na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú rovnos& vyhodnoten# ako “$iadny”. Tento záver nebol nijako zdôvodnen#. Materiál pritom 
zhor"uje postavenie ,ien, a$má preto negatívny vplyv.

Názov a&#íslo materiálu

Návrh poslank#* NR SR E. Smolíkovej, M. Kucia*ovej a$E. Anto"ovej na vydanie zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 
576/2004 Z.z. o$zdravotnej starostlivosti a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zákonov (rok 2019, 7. volebné obdobie, Parlament-
ná tla% 1729)

Stru#n" popis materiálu

Úprava navrhuje zmenu zákona o$zdravotnej starostlivosti (zákon %. 576/2004 Z.z.), slu,bách súvisiacich s$poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zákonov v$znení neskor"ích predpisov a$ktor#m sa menia a$dop/-
*ajú niektoré zákony, a$to s$cie+om zní,i& po%et interrupcií prostredníctvom informovanosti pacientky o$aktuálnom v#voji jej 
tehotenstva pred vykonaním umelého preru"enia tehotenstva a$zakáza& ponúka& mo,nos& umelého preru"enia tehotenstva 
reklamn#m spôsobom.

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb nemá dopad na 
rovnos& ,ien a$mu,ov

Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Materiál sa t#ka postavenia fyzick#ch osôb, konkrétne a$v#lu%ne ,ien, ktoré sa rozhodujú pre v#kon interrupcie.

Úprava konkrétne navrhuje zavies& pre lekárov a$lekárky pri pou%ení, ktoré predchádza informovan# súhlas pri umelom pre-
ru"ení tehotenstva, povinnos& zabezpe%i&, aby ,ena videla obraz embrya alebo plodu, a$ak je to technicky mo,né, zabezpe%i& 
aj to, aby mohla po%u& „tlkot srdca“ embrya alebo plodu. Lekári a$lekárky majú (alej poskytnú& ,ene v#tla%ok záznamu zo 
sonografického vy"etrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého v#voj má by& ukon%en#.

Úprava zárove* navrhuje zakáza& reklamu umelého preru"enia tehotenstva pod pokutou a, do v#"ky 66 400 eur, %o sa má 
premietnu& aj do Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka.
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2. Je postavenie %ien a&mu%ov oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?

Áno  !  3a Nie ! 3b

Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

Za posledn#ch dvadsa& rokov sa po%et umel#ch preru"ení tehotenstva na Slovensku zní,il o$71%. Tento pokles patrí k$najv#-
raznej"ím v$Európe. Do"lo k$nemu prirodzene, bez pokusov o$obmedzovanie po%tu interrupcií.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Najviac potratov na 1 000 ,ien v$danom veku pripadalo v$roku 2019 na ,eny vo veku 20 – 24 rokov (7,3 ‰), nasledovali 25 
– 29-ro%né (6,6 ‰), 30 – 34-ro%né (6,5 ‰) a$35 – 39-ro%né (5,4 ‰). 

V#voj po%tu umel#ch preru"ení tehotenstva vo vekov#ch skupinách ,ien

Pre ,eny ,ijúce od+ahl#ch alebo chudobn#ch oblastiach mô,e interrupcia znamena& (al"ie %asové alebo finan%né náklady, 
%ím sa mô,e sta& pre tieto ,eny nedostupnou. h+adiska kraja trvalého bydliska ,eny zaznamenalo Národné centrum zdravot-
níckych informácií najvy""iu v"eobecnú mieru umelej potratovosti Banskobystrickom (6,6 ‰), Nitrianskom (6,3 ‰) Brati-
slavskom kraji (4,8 ‰), naopak najni,"iu Pre"ovskom (2,9 ‰) 2ilinskom kraji (3,3 ‰).

Tento fakt mô,e odkazova& na silnej"ie pretrvávanie rodov#ch stereotypov chudobn#ch regiónoch. Napriek tomu je sú%asná 
úprava súlade medzinárodn#mi +udskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky sp/*a po,iadavku poskytova& zdravotnú 
starostlivos& na základe dobrovo+ného slobodného súhlasu pacientky. 

3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti rovné, priná)a materiál zhor)enie 
v"chodiskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej oblasti 
nerovné, priná)a materiál zlep)enie v"chodisko-
vého stavu?

Áno 

Materiál pri-
ná"a zhor"e-
nie

Nie 

Materiál pri-
ná"a zlep"e-
nie

Nie 

Po s t a v e n i e 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Áno

Materiál pri-
ná"a zlep"e-
nie

Nie

Materiál pri-
ná"a zhor"e-
nie

Nie

Postavenie ,ien a$mu-
,ov sa nemení



56

Metodológia h!bkovej anal"zy rodov"ch dopadov  
ako sú#as$ dolo%ky vplyvov legislatívy

Dvo&áková Jitka, Mondeková Anna 

Hodnotenie

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos$ príle%i-
tostí a&rodovú 
rovnos$.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
neutrálny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má neutrál-
ny dopad na rovnos& 
príle,itostí a$rodovú 
rovnos&. Nerie"i v"ak 
stávajúce nerovnosti 
a$t#m prispieva k$za-
chovaniu ne,iaduceho 
stavu.

4. Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

V$prvom rade je potrebné uvies&, ,e návrh zákona je v$priamom rozpore s$medzinárodn#mi záväzkami Slovenskej republiky 
a$nezakladá sa na odborn#ch a$vedeck#ch základoch.

Jeho vykonávanie mô,e vies& k$zv#"enému riziku po"kodenia tkanív plodu ultrazvukom, vytvára priestor pre emocionálne 
vydieranie ,ien v$zranite+nej situácii a$obmedzuje mo,nosti lekárov a$lekárok vykonáva& svoju profesiu odborne a$eticky, na 
základe dobrovo+ného a$slobodného súhlasu pacientky. Povinnos& podstúpi& ultrazvukové vy"etrenie nemá ,iadnu oporu ani 
z$medicínskeho h+adiska.

Zákaz reklamy interrupcie mô,e vies& k$obmedzeniu prístupu k$odborn#m a$nezaujat#m informáciám o$interrupciách.

Navrhovaná úprava je v$ rozpore s$medzinárodn#mi +udskoprávnymi záväzkami SR, preto,e v#razne s&a,uje prístup ,ien 
k$slu,bám v$oblasti sexuálneho a$reproduk%ného zdravia a$je v$rozpore s$Dohovorom o$odstránení v"etk#ch foriem diskri-
minácie ,ien (vyhlá"ka Ministerstva zahrani%n#ch vecí %. 62/1987 Zb.), ktor# ,enám zaru%uje právo rozhodnú& sa slobodne 
a$zodpovedne o$po%te a$%ase narodenia ich detí a$ma& prístup k$informáciám, vzdelaniu a$prostriedkom, ktoré im umo,nia 
uplat*ova& tieto práva (%l. 16 bod 1 písm, e).

Materiál má preto negatívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.

,al)ie poznámky pripomienky

Po%et interrupcií mô,e naopak  zní,i& bezplatná a$dostupná antikoncepcia a$prístup mlad#ch +udí k$nezaujat#m informáciám 
o$plánovanom rodi%ovstve a$k$objektívnej sexuálnej v#chove.

Záver anal#zy bude preveden# do Dolo,ky vplyvov nasledovne:

4.3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí. 
Identifikujte, popí"te a$kvantifikujte vplyv na rodovú rovnos&.

Dodr,uje návrh povinnos& rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, nábo-
,enstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a$sexuálnej orientácie? Mohol by vies& k$nepriamej diskriminácii niektor#ch 
skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?
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Materiál má negatívny dopad na rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.

Pri identifikovaní rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú rele-
vantné k$danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva 
v$odstra*ovaní obmedzení a$bariér pre plnohodnotnú ú%as& 
na ekonomickom, politickom a$ sociálnom ,ivote spolo%-
nosti, ktoré súvisia s$rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné 
oblasti podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Návrh zákona je v$priamom rozpore s$medzinárodn#mi zá-
väzkami Slovenskej republiky a$nezakladá sa na odborn#ch 
poznatkoch

Jeho vykonávanie mô,e vies& k$zv#"enému riziku po"ko-
denia tkanív plodu ultrazvukom, vytvára priestor pre emo-
cionálne vydieranie ,ien v$zranite+nej situácii a$obmedzuje 
mo,nosti lekárov a$lekárok vykonáva& svoju profesiu odbor-
ne a$eticky, na základe dobrovo+ného a$slobodného súhla-
su pacientky. Povinnos& podstúpi& ultrazvukové vy"etrenie 
nemá ,iadnu oporu ani z$medicínskeho h+adiska.

Zákaz reklamy interrupcie mô,e vies& k$obmedzeniu prístu-
pu k$odborn#m a$nezaujat#m informáciám o$interrupciách.

Navrhovaná úprava je v$ rozpore s$medzinárodn#mi +ud-
skoprávnymi záväzkami SR, preto,e v#razne s&a,uje prí-
stup ,ien k$slu,bám v$oblasti sexuálneho a$reproduk%ného 
zdravia a$je v$rozpore s$Dohovorom o$odstránení v"etk#ch 
foriem diskriminácie ,ien (vyhlá"ka Ministerstva zahra-
ni%n#ch vecí %. 62/1987 Zb.), ktor# ,enám zaru%uje právo 
rozhodnú& sa slobodne a$zodpovedne o$po%te a$%ase na-
rodenia ich detí a$ma& prístup k$ informáciám, vzdelaniu 
a$prostriedkom, ktoré im umo,nia uplat*ova& tieto práva 
(%l. 16 bod 1 písm, e).

Materiál má preto negatívny dopad na rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&.



58

Metodológia h!bkovej anal"zy rodov"ch dopadov  
ako sú#as$ dolo%ky vplyvov legislatívy

Dvo&áková Jitka, Mondeková Anna 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy 
ANTO-OVEJ, Jaroslava PA-KU, -tefana ZELNÍKA, Juraja 
SOBO.U a&Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktor"m 
sa mení a&dop!(a zákon #. 222/2004 Z. z. o&dani z&pridanej 
hodnoty v&znení neskor)ích predpisov

Pôvodná dolo,ka uvádza, ,e materiál nemá ,iadny vplyv na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&. Tento 
svoj záver nijako neodôvod*uje. Z$anal#zy ni,"ie v"ak vypl#va, ,e materiál má pozitívny vplyv.

Názov a&#íslo materiálu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTO-OVEJ, Jaroslava PA-KU, -tefana ZELNÍKA, Juraja 
SOBO5U a$Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 222/2004 Z. z. o$dani z$pridanej 
hodnoty v$znení neskor"ích predpisov (rok 2019, 7. volebné obdobie, Parlamentná tla% 1347)

Stru#n" popis materiálu

Predlo,en# materiál navrhuje roz"íri& zoznam tovarov so zní,enou DPH na 10 % na v"etky potraviny, pri%om odkazuje 
na definíciu potravín pod+a zákona %. 152/1995 Z.z. o$potravinách v$znení neskor"ích predpisov.

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb nemá 
dopad na rovnos& ,ien a$mu,ov

Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Materiál sa t#ka postavenia fyzick#ch osôb, s$dopadom najmä na ,eny. Zlep"uje prístupnos& potravín aj pre sociálne 
slab"ie vrstvy obyvate+stva.

Priame zní,enie cien potravín v$maloobchode zní,i za&a,enie obyvate+stva, ktoré minie zna%nú %as& svojej mzdy na 
potraviny.

2. Je postavenie %ien a&mu%ov oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?

Áno ! 3a Nie ! 3b
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Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

Na základe údajov Eurostatu (2012) majú be,né v#davky domácností na starosti ,eny (v$dvoch tretinách  domácnos-
tí), napriek tomu, ,e necel#ch 40 % domácností má spolo%nú pokladnicu. Len %as& príjmov teda ostáva v$rukách len 
jedného z$partnerov. Mu,i vstupujú do procesu rozhodovania vo vä%"ej miere a, s$rastúcou v#"kou alebo dôle,itos&ou 
v#davkov. Mu, dohliada na be,né v#davky len v$ka,dej dvadsiatej domácnosti. Práve medzi tieto be,né v#davky v"ak 
patrí aj nákup potravín.V$roku 2018 bola priemerná hrubá nominálna mzda ,ien 1024 eur, zatia+ %o u$mu,ov to bolo 
1315 eur (Rodová rovnos& 2019). Zní,enie dane z$pridanej hodnoty tak bude pozitívne vpl#va& na finan%né prostriedky 
,ien pri zaobstarávaní be,n#ch v#davkov do domácnosti. Sú%asn# stav mô,e ma& nieko+ko prí%in, ktoré vychádzajú 
zo spolo%ensk#ch rolí ,ien a$mu,ov. 2eny preberajú zodpovednos& za dôle,ité neplatené úlohy, ako sú domáce prá-
ce, starostlivos& o$deti alebo príbuzn#ch. Mu,i zasa len zriedka preru"ujú svoju kariéru a$nie sú zvä%"a nútení rie"i& 
&a,kosti pri zosúla(ovaní rodinného a$pracovného ,ivota. Preká,kami pre zamestnanie ,ien tvorí aj nedostatok jaslí 
a$"kôlok alebo vysoké náklady na starostlivos& o$die&a. 2eny (alej %elia negatívnym dôsledkom horizontálnej a$vertikál-
nej segregácie pracovného trhu, %o ovplyv*uje v#"ku ich príjmu.Predlo,en# materiál preto mô,e pozitívne vpl#va& na 
finan%né prostriedky, ktor#mi ,eny disponujú vo vy""ej miere ako v$prípade mu,ov a$pomôc& tak vyrovnáva& rozdiely 
medzi ,enami a$mu,mi.

3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti rovné, priná)a materiál zhor)enie 
v"chodiskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti nerovné, priná)a materiál zlep)enie 
v"chodiskového stavu?

Áno  
 
Materiál 
priná"a zhor-
"enie

Nie 

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie  
 
Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Áno

Materiál 
priná)a zlep-
)enie

Nie

Materiál 
priná"a zhor-
"enie

Nie

Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Hodnotenie

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
neutrálny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&. 

Materiál má 
neutrálny do-
pad na rovnos& 
príle,itostí 
a$rodovú rov-
nos&. Nerie"i 
v"ak stávajúce 
nerovnosti 
a$t#m prispieva 
k$zachovaniu 
ne,iaduceho 
stavu.

4.Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

Predkladan# materiál má pozitívny dopad na finan%nú situáciu ,ien, nako+ko sú to najmä ,eny, ktoré majú na starosti 
be,né v#davky domácnosti, medzi ktoré patrí aj nákup potravín. Zní,enie DPH za potraviny tak pre ne znamená u"et-
renie, a$to práve v$situácii, kedy je rodov# mzdov# rozdiel na úrovni pribli,ne 18 %.

Materiál má preto pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.

,al)ie poznámky pripomienky

-
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Materiál má pozitívny dopad na rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.

Pri identifikovaní rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú rele-
vantné k$danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva 
v$odstra*ovaní obmedzení bariér pre plnohodnotnú ú%as& 
na ekonomickom, politickom a$sociálnom ,ivote spolo%nos-
ti, ktoré súvisia rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné oblasti 
podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Predkladan# materiál má pozitívny dopad finan%nú situá-
ciu ,ien, nako+ko sú to najmä ,eny, ktoré majú na staros-
ti be,né v#davky domácnosti, medzi ktoré patrí aj nákup 
potravín. Zní,enie DPH za potraviny tak pre ne znamená 
u"etrenie, to práve situácii, kedy je rodov# mzdov# rozdiel 
na úrovni pribli,ne 18 %.

Materiál má preto pozitívny dopad na rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&.
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Súhrnná správa o&stave rodovej rovnosti na Slovensku za 
rok 2017

Súhrnná správa o$stave rodovej rovnosti za rok 2017 bola zameraná na anal#zu problematiky násilia 
páchaného na ,enách. Po povinnom schválení Hospodárskou a$sociálnou radou mala by& prerokovaná 
a$schválená vládou SR, no v$prípade tejto správy sa tak po prv#krát nestalo. Dolo,ka vplyvov nebola 
pre oblas& rodovej rovnosti a$rovnosti príle,itostí vypracovaná. Nie je mo,né posúdi&, %i by jej existencia 
prispela k$schváleniu správy, no rozhodne by to bol priestor na zdôraznenie potenciálneho príspevku 
k$rodovej rovnosti.  

 

Názov a&#íslo materiálu

Súhrnná správa o$stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017 

Stru#n" popis materiálu

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky %. 337/2014 z$9. júla 2014 má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny 
Slovenskej republiky povinnos& ka,doro%ne predlo,i& súhrnnú správu o$stave rodovej rovnosti na Slovensku za uplynul# rok. 
Správa má za úlohu mapova& pokrok v$politike a$legislatíve v$oblasti rodovej rovnosti, pri%om sa opiera o$údaje "tatistického 
charakteru z$domáceho ako aj európskeho prostredia. U, tradi%ne je jej sú%as&ou aj tematická %as&, ktorá sa hlb"ie venuje 
relevantn#m témam, a$to ka,d# rok inej (rodová rovnos& a$trh práce, rodov# mzdov# rozdiel a$(al"ie).  V$prípade správy za 
rok 2017 bolo nosnou témou domáce násilie a$násilie na ,enách. 

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb nemá dopad na 
rovnos& ,ien a$mu,ov

Anal"za popis sú#asného stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Materiál sa t#ka postavenia fyzick#ch osôb, a$to primárne ,ien a$ich "pecifickej situácie a$skúsenosti v$rámci rôznych ob-
lastí súkromného a$verejného ,ivota. V$kontexte správy sú monitorované dôle,ité udalosti za konkrétne obdobie ako aj v#voj 
v$oblasti presadzovania rodovej rovnosti vo v"eobecnosti. 

Správa ponúka okrem súhrnu indikátorov rodovej rovnosti a$anal#z sociologick#ch fenoménov aj h/bkové anal#zy dôle,it#ch 
tém, ktoré majú tendenciu v$spolo%nosti rezonova&. )asto ide o$ve+mi citlivé témy (rodovo podmienené násilie, reproduk%né 
zdravie ,ien a$diev%at at(.), aj preto má priblí,enie "ir"ieho kontextu v$ rámci predkladan#ch správ schopnos& prispieva& 
k$zodpovednej"iemu spolo%enskému dialógu. 
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Ka,doro%né zverej*ovanie súhrnnej správy predstavuje v#znamn# príspevok k$presadzovaniu rodovej rovnosti, ke(,e bez 
kvalitn#ch dát a$podrobného monitoringu tejto oblasti nie je mo,né reagova& adekvátne a$zavádza& potrebné opatrenia. Ako 
taká je správa v#znamnou poznatkovou bázou prístupnou jednak tvorcom politík ako aj verejnosti. 

Súhrnná správa za rok 2017 sa konkrétne zamerala na anal#zu problematiky násilia páchaného na ,enách.  Pomenovala te-
oretické v#chodiská násilia  páchaného  na  ,enách, následky domáceho násilia, v#skumy v$oblasti násilia, pokrok v$politike 
a$legislatíve v$danej  oblasti a$slu,by na podporu obetí. Násilie na ,enách je v$súlade s$medzinárodn#m konceptom +udsk#ch 
práv chápané ako poru"ovanie +udsk#ch práv a$forma diskriminácie ,ien. Je to forma rodovo podmieneného násilia, ktoré je 
nasmerované proti ,enám z$dôvodu ich príslu"nosti k$,enskému rodu a$postihuje ,eny disproporcionálne.

Ke(,e rodová rovnos& predstavuje dôle,it# +udskoprávny princíp, prispieva ka,doro%né zverej*ovanie správy o$stave rodovej 
rovnosti na Slovensku aj k$posil*ovaniu +udsko-právneho charakteru a$identity krajiny, ako aj k$nap/*aniu dôle,it#ch medzi-
národn#ch záväzkov.

2. Je postavenie %ien a&mu%ov oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?

Áno 3a Nie 3b

Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

Rodová nerovnos& je komplexn# fenomén, ktorého dopady a$následky sa dot#kajú ka,dej oblasti spolo%nosti. Napriek ne-
sporne pozitívnemu v#voju v$poslednom desa&ro%í je rodová nerovnos& aj na Slovensku stále vidite+ná v$mnoh#ch oblastiach 
súkromného a$verejného ,ivota. K$jej odstra*ovaniu je potrebné systematické presadzovanie rodovej rovnosti. 

Základn#m v#chodiskom sú zmeny v$zákonoch a$politikách, ktoré vytvárajú podmienky pre opatrenia na zavádzanie zmien 
na in"titucionálnej úrovni, bez ktor#ch nie je mo,né rodovú rovnos& dosiahnu&. 

Jedn#m z$v#znamn#ch nástrojov odstra*ovania rodov#ch nerovností je aj zvy"ovanie povedomia a$dostupnos& objektívnych 
dát a$poznatkov. Tie majú by& prístupné tvorcom a$tvorkyniam politík a$mô,u im tak slú,i& ako v#chodisková báza pri za-
vádzaní relevantn#ch opatrení. Súhrnná správa o$stave rodovej rovnosti má by& práve tak#mto nástrojom. Objektívne dáta 
a$poznatky sú prostredníctvom správy prístupné aj "irokej verejnosti, aby aj tá mala relevantnú poznatkovú bázu a$mohla tak 
robi& informované rozhodnutia v$súkromnom %i verejnom ,ivote. 

V$posledn#ch dvoch rokoch je v"ak mo,né pozorova& trend, kedy správa zostáva u, len informatívnym materiálom, %o mô,e 
by& vnímané aj ako spochyb*ovanie jej úlohy a$v#znamu. Objektívne monitorovanie v#voja v$oblasti rodovej rovnosti je pritom 
najmä v$sú%asnosti k+ú%ové. Digitálne a$sociálne médiá prispievajú k$"íreniu mno,stva dezinformácií. -kodlivé správy zvä%"a 
nie je mo,né ú%inne zachytáva& a$ch#bajú kapacity na nápravu, vysvetlenie a$uvedenie na pravú mieru ka,dej z$podobn#ch 
dezinformácií. Existencia objektívneho zdroja dát a$poznatkov je preto e"te naliehavej"ia. V$neposlednom rade, v$%ase spo-
chyb*ovania a$relativizácie dôle,it#ch +udsko-právnych princípov je povinnos&ou "tátu zabezpe%i& jeho ob%anom a$ob%ian-
kam prístup k$objektívnym informáciám. 

3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej 
oblasti rovné, priná)a materiál zhor)enie 
v"chodiskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej oblasti 
nerovné, priná)a materiál zlep)enie v"chodisko-
vého stavu?

Áno 

Materiál 
priná"a zhor-
"enie

Nie 

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie 

Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Áno

Materiál 
priná"a zlep-
"enie

Nie

Materiál priná"a 
zhor"enie

Nie

Postavenie ,ien 
a$mu,ov sa nemení
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Hodnotenie

Materiál má 
negatívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
neutrálny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na rov-
nos& príle,i-
tostí a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
negatívny dopad 
na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 
rovnos&. 

Materiál má 
neutrálny dopad na 
rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&. 
Nerie"i v"ak stá-
vajúce nerovnosti 
a$t#m prispieva 
k$zachovaniu ne-
,iaduceho stavu.

4. Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

Súhrnná správa o$stave rodovej rovnosti je v#znamn#m pilierom transparentnej spolo%nosti, ktorej %lenovia a$%lenky tak 
majú prístup k$objektívnym informáciám a$dátam o$stave rodovej rovnosti krajine. Tvorcovia a$tvorkyne politík v$nej mô,u 
nájs& poznatkovú oporu pri zavádzaní relevantn#ch opatrení. Ak v$spolo%nosti ch#ba monitoring existujúcich nerovností %i 
diskriminácie, nedoká,e reagova& zavádzaním adekvátnych opatrení. Spolo%nos& zostáva v$nevedomí a$takéto prostredie pri-
spieva k$"íreniu "kodliv#ch dezinformácií. Objektívna a$komplexná súhrnná správa o$stave rodovej rovnosti prispieva jednak 
k$zvy"ovaniu povedomia o$rodov#ch nerovnostiach ako aj k$presadzovaniu rodovej rovnosti a$+udsk#ch práv vo v"eobecnosti. 

,al)ie poznámky pripomienky

-

V#sledky anal#zy budú prenesené nasledovne:

4.3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí. 
Identifikujte, popí)te a&kvantifikujte vplyv na rodovú rovnos$.

Dodr$uje návrh povinnos% rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, ná-
bo$enstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku sexuálnej orientácie? Mohol by vies& k$nepriamej diskriminácii niektor#ch 
skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?
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Materiál má pozitívny dopad na rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$.

Mô%e ma$ návrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami a&mu%mi 
alebo naopak bude vies$ k&zvä#)ovaniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy.

Pri identifikovaní rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi a$,enami, ktoré sú rele-
vantné k$danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva 
v$odstra*ovaní obmedzení a$bariér pre plnohodnotnú ú%as& 
na ekonomickom, politickom a$ sociálnom ,ivote spolo%-
nosti, ktoré súvisia s$rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné 
oblasti podpory rodovej rovnosti:

• podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného a$rodinného ,i-
vota, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu a$obchodova-
niu s$+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov.

Predkladanie súhrnnej správy o$ stave rodovej rovnos-
ti za uplynul# rok vypl#va Ministerstvu práce, sociálnych 
vecí a$rodiny Slovenskej republiky z$uznesenia vlády SR %. 
337/2014 z$9. júla 2014.  

Správa ka,doro%ne mapuje pokrok v$oblasti rodovej rov-
nosti v$rôznych oblastiach verejného a$súkromného ,ivota, 
pri%om sa opiera o$ údaje "tatistického charakteru z$ do-
máceho a$európskeho prostredia. Jej sú%as&ou pravidelne 
b#va tematická sta&, ktorá sa hlb"ie venuje relevantn#m 
témam (rodová rovnos& a$trh práce, rodov# mzdov# rozdiel, 
a$ (al"ie). Predstavuje tak dôle,it# zdroj poznatkov a$dát 
jednak pre prácu tvorcov politík ako aj pre verejnos& a$ jej 
povedomie vo vz&ahu k$dôle,it#m a$citliv#m témam.  

Správa predstavuje jeden z$ dôle,it#ch nástrojov in"titu-
cionálnej podpory rodovej rovnosti, ke(,e systematicky 
prispieva k$zvy"ovaniu povedomia v$tejto oblasti. Monito-
ring dodr,iavania nediskriminácie a$rovnosti medzi ,enami 
a$mu,mi Slovenskej republike vypl#va aj z$%lenstva v$EÚ 
a$medzinárodn#ch organizáciách. Ako taká mô,e by& sú-
hrnná správa o$rodovej rovnosti vnímaná ako dôle,it# ná-
stroj uplat*ovania rodového h+adiska %i samotného presa-
dzovania rodovej rovnosti a$nediskriminácie. 

S$oh+adom na uvedené má materiál jednozna%ne pozitívny 
dopad na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&.
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Záver

Predkladaná metodika je reakciou na skuto%nos&, 
,e k$ hodnoteniu vplyvov na rovnos& príle,itos-
tí a$ rodovú rovnos& v$ rámci Anal#zy sociálnych 
vplyvov sa pristupuje zo strany predkladate+ov 
%asto iba formálne. Samotná úrove* vykonan#ch 
hodnotení je potom tie, %asto rôznorodá. Metodi-
ka má preto poskytnú& jednotn# návod  pre rea-
lizáciu hodnotenia vplyvov na rovnos& príle,itostí 
a$rodovú rovnos&. Je venovaná tvorcom a$tvorky-
niam materiálov legislatívnej alebo nelegislatívnej 
povahy, ktor#ch dopady majú by& dostato%ne vy-
hodnocované u, pri ich vzniku.

Ako ukázali v#skumné rozhovory realizované 
v$rámci príprav príru%ky, tvorcovia a$tvorkyne pri-
stupujú k$hodnoteniu vplyvov na rovnos& príle,i-
tostí a$rodovú rovnos& ako k$povinnosti s$nízkou 
záva,nos&ou. Dôvodom mô,e by& práve nízke po-
vedomie o$ stave rodovej rovnosti na Slovensku, 
ktoré v"ak respondentky samotné priznávajú. 
Táto reflexia ich doviedla k$záveru, ,e nedostato%-
nú podporu pri vyhodnocovaní vplyvov na rovnos& 
príle,itosti a$ rodovú rovnos& by mohla kompen-
zova& príru%ka s$popísanou metodikou, ako tieto 
vplyvy dostato%ne vyhodnocova&, doplnená prí-
kladmi.

Príru%ka ako metodick# nástroj pre hodnotenie 
vplyvu na rovnos& príle,itosti a$ rodovú rovnos& 
tak má za cie+ predchádza& samotn#m tvrdeniam, 
,e materiál nemá vplyv, a$ to bez toho, aby bolo 
tvrdenie opreté o$akúko+vek argumentáciu. Práve 
kvalitné prevedenie anal#zy a$nále,ité odôvodne-
nie vedie ku správnemu rozhodnutiu o$tom, %i má 
materiál vplyv alebo nie. Anal#za pritom vyu,íva 
príslu"né "tatistické údaje, anal#zy a$ expertné 
hodnotenia. So zámerom spreh+adni& a$skvalitni& 
proces samotného hodnotenia zavádza metodi-
ka tzv. pomocnú tabu+ku, ktorá vychádza z$praxe 
v$)eskej republike.

Rovnos& príle,itostí a$ rodová rovnos& patrí me-
dzi základné hodnoty demokratickej spolo%nosti 
a$úlohou "tátu je pri v"etk#ch svojich %innostiach 
tieto hodnoty upev*ova& a$ rozvíja&. Dôsledné 
uplat*ovanie predlo,enej príru%ky mô,e k$tomuto 
cie+u zásadn#m spôsobom prispie&.



66

Metodológia h!bkovej anal"zy rodov"ch dopadov  
ako sú#as$ dolo%ky vplyvov legislatívy

Dvo&áková Jitka, Mondeková Anna 

Odporú#ania58

58  In"pirované v#skumn#mi rozhovormi, re"er"om domácej zahrani%nej legislatívy nasledovn#m zdrojom: Jayal, N. G.  2003. 
„Locating Gender in the Governance Discourse�, Essays on Gender and Governance [online]. New York: UNDP s.96-104. Dostupné 
na: http://www.ss.undp.org/content/dam/india/docs/essays_on_gender_and_governance.pdf#page=104 

V%asnou identifikáciou mo,n#ch negatívnych 
vplyvov predkladan#ch materiálov doká,u vec-
né útvary predís& zavedeniu "kodliv#ch politík 
a$opatrení a$prispieva& tak k$posil*ovaniu rodo-
vej rovnosti a$ rovnosti príle,itostí. Zavedenie 
metodiky hodnotenia vplyvov na rodovú rovnos& 
a$ rovnos& príle,itostí je jedn#m z$krokov v$ tom-
to procese. Pre celkové zefektívnenie procesu 
hodnotenia vplyvov na rodovú rovnos& a$rovnos& 
príle,itostí odporú%ame (alej zvá,i& nasledovné 
odporú%ania: 

• pri tvorbe koncep%n#ch, strategick#ch a$ le-
gislatívnych materiálov dôsledne vyu,íva& vy-
pracovanú metodiku hodnotenia vplyvov na 
rodovú rovnos& a$rovnos& príle,itostí zo strany 
gestora navrhovan#ch materiálov, 

• hodnoti& vplyv na rodovú rovnos& a$ rovnos& 
príle,itostí oddelene od ostatn#ch sociálnych 
vplyvov,

• v$ relevantnom %asovom odstupe vypracova& 
anal#zu uplat*ovania metodiky a$aktualizova& 
odporú%ania pre jej efektívnej"iu implemen-
táciu,

• implementova& uplat*ovanie rodového h+a-
diska (tzv. gender mainstreaming) a$jeho ná-
stroje v$ procese tvorby a$ prijímania politík, 
legislatívnych a$strategick#ch materiálov,

• v$ rámci prípravy novej Celo"tátnej stratégie 
rodovej rovnosti a$Ak%ného plánu rodovej rov-
nosti Slovenskej republiky zdôrazni& v#znam 
adekvátnej implementácie hodnotenia vply-
vov predkladan#ch materiálov na rodovú rov-
nos& a$rovnos& príle,itostí,

• po vzore )eskej republiky vytvori&, in"tituci-
onálne posilni& a$upravi& postavenie a$úlohy 

kontaktn#ch bodov pre problematiku rodovej 
rovnosti a$rovnosti príle,itostí na jednotliv#ch 
ministerstvách a$ (al"ích úradoch a$ vy%leni& 
zdroje na ich fungovanie (tzv. focal points),

• alebo zlep"i& administratívnu kapacitu Odbo-
ru rodovej rovnosti a$ rovnosti príle,itostí na 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a$ rodiny 
SR,

• prostredníctvom pravideln#ch rodov#ch tré-
ningov a$ rodového vzdelávania zvy"ova& po-
vedomie tvorcov a$ tvork#* legislatívnych 
a$ nelegislatívnych materiálov v$ oblasti rov-
n#ch príle,itostí a$rodovej rovnosti,

• poskytnú& osobám vo vedúcich pozíciách tré-
ningy v$uplat*ovaní rodového h+adiska, v$ro-
dovom rozpo%tovaní a$ (al"ích scitlivovacích 
aktivitách, najmä potom mlad#m mu,om, kto-
rí za%ínajú kariéru vo vládnych in"titúciách,

• vytvori& e-learningové kurzy napríklad po 
vzore Ministerstva kultúry SR, pri%om kurzy 
by mali slú,i& nielen ako základ, %o sa t#ka re-
levantn#ch informácií a$nástrojov, ale aj in"pi-
rova&, dôraz by mal by& kladen# na praktick# 
prínos pre správne vyhodnocovanie vplyvov 
na rovnos& príle,itostí a$rodovú rovnos&,

• zabezpe%i& povinnos& rodovo %leni& "tatistické 
údaje, ktoré úrady zverej*ujú,

• zriadi& online poradenskú a$diskusnú platfor-
mu pre úrady, kde by mohli zdie+a& skúsenosti 
a$získava& odborné odpovede,

• za%leni& rodovo citliv# jazyk do predkladan#ch 
materiálov s$ cie+om zabezpe%i& spravodlivú 
reprezentáciu ,ien a$mu,ov v$dotknut#ch ob-
lastiach. 
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Prílohy

59  Zákon 365/2004 Z.z. rovnakom zaobchádzaní niektor#ch oblastiach ochrane pred diskrimináciou zmene doplnení nie-
ktor#ch zákonov znení neskor"ích predpisov, (alej len „antidiskrimina(n# zákon“. 

60  Dohovor odstránení v"etk#ch foriem diskriminácie ,ien, OSN, 1979. 

61  European Commission, 2003. Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 2: Methods & Techniques Intro-
duction. [Online] Dostupné na: http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fifileID=852     
62  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014.
63  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014.

Slovník pojmov

Afirmatívna akcia: pozitívne resp. do%asné vyrov-
návacie opatrenia zamerané na ur%itú skupinu 
s$ cie+om eliminova& a$predchádza& diskriminácii 
(v$tomto prípade na základe rodu/pohlavia), alebo 
zlep"i& ich existujúce znev#hodnenia. 

Antidiskrimina%n# zákon opisuje do%asné vyrov-
návacie opatrenia ako "pecifické opatrenia  slú-
,iace na vyrovnávanie nerovností a$ znev#hod-
není, ktoré sa spolo%ne naz#vajú diskriminácia. 
Slú,ia na odstránenie diskriminácie u$ konkrét-
nych skupín +udí. Smerujú k$vytváraniu rovnosti 
v$prístupe k$zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej 
starostlivosti %i k$b#vaniu. Sú %asovo obmedzené. 
Za%iatok, prijatie do%asn#ch vyrovnávacích opat-
rení, je podmienen# v#skytom diskriminácie. Re-
alizácia do%asn#ch vyrovnávacích opatrení kon%í 
vtedy, ak nepriaznivé dôsledky diskriminácie, res-
pektíve diskriminácia samotná, boli kompenzova-
né a$pokia+ mo,no zanikli59.

Diskriminácia %ien60: Dohovor o$odstránení v"et-
k#ch foriem diskriminácie ,ien (CEDAW) definu-
je diskrimináciu ,ien ako „akéko'vek rozli"ovanie, 
vylú(enie alebo obmedzenie na základe pohlavia, 
ktorého dôsledkom alebo cie'om je naru"i% alebo 
zru"i% uznanie, po$ívanie vá$nosti alebo uplatne-
nie sa $ien, bez oh'adu na ich rodinn# stav, na 
základe rovnosti mu$ov a! $ien, 'udsk#ch práv 
a! základn#ch slobôd v! politickej, hospodárskej, 
sociálnej, kultúrnej, ob(ianskej alebo inej oblasti“

Hodnotenie dopadu/dopadov z& rodového h'adis-
ka (angl. Gender impact assessment):  anal#za 
a$hodnotenie vplyvu$politick#ch$a$ legislatívnych 
návrhov na ,eny a$na mu,ov zvlá"& s$cie+om za-
bezpe%i&$ rodovú rovnos&. Je jedn#m z$nástrojov 
stratégie uplat*ovania rodového h+adiska – gen-
der mainstreamingu.

Hodnotenie rodov#ch dopadov bolo Európ-
skou komisiou definované ako proces hodnote-
nia a$posudzovania sú%asnej situácie a$ trendov 
s$ o%akávan#m v#vojom vypl#vajúcim z$ prijatia 
navrhovaného opatrenia, a$ to aplikovaním rodo-
vo relevantn#ch kritérií61. T#ka sa najmä oblastí 
ako legislatíva, politické programy a$ opatrenia, 
finan%ná politika, projekty, v#skum a$pod. V$pra-
xi je k+ú%ové, aby hodnotenie dopadov z$rodové-
ho h+adiska predchádzalo tvorbe politík, teda aby 
bolo vykonané ex ante a$v$dostato%nom %asovom 
predstihu pre zapracovanie zistení.

Feminizácia chudoby62: ppomenovanie javu, 
v$ktorom sú z$ rôznych prí%in chudobou ohrozené 
alebo chudobou trpia najmä ur%ité skupiny ,ien 
(napr. matky v$jednorodi%ovsk#ch rodinách, vdo-
vy a$pod.), a$teda zameriava pozornos& na rodovú 
dimenziu chudoby. V$súvislosti s$rizikom chudoby 
u$star"ích ,ien najmä v$dôchodkovom veku hovo-
ríme o$“feminizácii chudoby v!starobe”. 

Neplatená práca63: na rozdiel od práce platenej 
zah.*a "irok# okruh %inností mimo oficiálneho 
trhu práce, ktoré nie sú finan%ne odme*ované 
a$ sú vykonávané s$ cie+om uspokojenia ur%it#ch 

http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fifileID=852
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potrieb. Patrí sem najmä práca v$ domácnosti, 
starostlivos& o$die&a a$iné závislé osoby, dobrovo+-
nícka práca, v#pomoc v$rodinnom podniku a$pod. 
V#znamnú %as& +udsk#ch potrieb uspokojujú 
práve v#sledky neplatenej práce. 

Pohlavie64 (z$angl. sex): biologická charakteristi-
ka %loveka ako mu,a a$,eny identifikovate+ná na 
základe pohlavn#ch orgánov, chromozomálnej 
a$hormonálnej v#bavy a$druhotn#ch pohlavn#ch 
znakov. 

Rod65 (z$angl. gender): koncept odkazujúci na so-
ciálne rozdiely medzi mu,mi a$ ,enami, ktoré sú 
spolo%ensky ur%ené a$ vnímané ako prirodzené, 
historicky menite+né a$majú "iroké variácie tak 
v$rámci kultúr, ako aj medzi nimi. Ide o$rozdiely, 
ktoré sú %asto pripisované biologickému pohlaviu, 
ale v$skuto%nosti sú daná socializáciou a$spolo-
%ensk#m postavením ,ien a$mu,ov v$ tej ktorej 
dobe. 

Rodová anal"za66: nástroj, ktor# umo,*uje hod-
noti& potreby rôznych ,ien a$mu,ov (najmä po-
kia+ ide o$ prístup k$ zdrojom a$ ich kontrole), 
ich$ obmedzenia a$ "pecifické príle,itosti resp. 
stratégie pre,itia. Robí sa so zrete+om na 
zlep"enie ich ,ivotn#ch podmienok, a$ to najmä 
s$s$cie+om zlep"i& postavenie ,ien v$spolo%nosti 
a$v#voj smerom k$viac$spravodlivej spolo%nosti.

Rodov" audit67: relatívne nov# nástroj implemen-
tácie problematiky rodovej rovnosti do %innos-
ti a$ fungovania organizácií. Analyzuje a$hodnotí 
politiky, programy a$in"titúcie vo vz&ahu k$uplat-
*ovaniu rodov#ch kritérií. Rodov# audit analyzuje 
rozsah uplat*ovania rodového h+adiska; stupe* 
zdrojov alokovan#ch na podporu problematiky ro-
dovej rovnosti v$ organizácii; vytvára podmienky 
pre zni,ovanie rodov#ch rozdielov v$ekonomickej 
sfére a$na trhu práce; vytvára po%iato%nú základ-

64  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014.
65  Tamtie,.

66  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014.
67  European Commission, 100 words for equality, 1998.
68  MOP 2010. Gender mainstreaming in local development strategies. A$guide. (Uplat*ovanie rodového h+adiska v$miest-
nych rozvojov#ch stratégiách)  Medzinárodná organizácia práce 2010. 46 s. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@
emp_ent/@led/documents/publication/wcms_141223.pdf 
69  Glosár rodovej terminológie [online]. www.aspekt.sk, [cit. 2019-11-10] dostupné online na:$http://glosar.aspekt.sk/default.

*u pre uplat*ovanie rodového h+adiska v$organi-
zácii.

Samotn# proces realizácie rodového auditu po-
zostáva z$ kombinácie rôznych techník, ktor#ch 
s$cie+om je zisti& v$akom stave sa organizácia na-
chádza vo vz&ahu k$rodovej rovnosti a$nastoli& od-
porú%ania pre zlep"enie situácie, ako aj osvojenie 
si problematiky uplat*ovania rodového h+adiska 
(gender mainstreaming). Pou,ívan#mi techni-
kami sú napr. anal#za dokumentov organizácie, 
interview so zainteresovan#mi zamestnancami 
a$ zamestnanky*ami z$ rôznych stup*ov riadenia 
a$workshopy, ktor#ch v#sledky vedú a, k$vypra-
covaniu závere%nej správy.

Rodovo #lenené dáta/)tatistiky68: dáta vz&ahujú-
ce sa k$zberu, rozdeleniu a$anal#ze "tatistick#ch 
údajov a$v#sledkov pod+a rodu/pohlavia s$cie+om 
porovnania v#sledkov (komparatívnej anal#zy) 
medzi ,enami a$mu,mi (ide o$údaje o$sociálnom 
statuse a$ socio-ekonomick#ch rolách mu,ov 
a$,ien, alebo údaje zalo,ené na biologick#ch cha-
rakteristikách ,ien a$mu,ov).  

Rodová diskriminácia/diskriminácia na základe 
rodu/pohlavia69: zjavné a$ preukázate+ne odli"né 
zaobchádzanie s$ osobami na základe ich rodu/ 
pohlavia, ich vylú%enie, alebo preferencia zalo-
,ená na rodov#ch normách alebo stereotypoch, 
%o má za následok po"kodzovanie rovnosti príle-
,itostí. Obe&ami sú najmä ,eny. T#ka sa aj "truk-
turálnej diskriminácie vo%i ,enám v$ distribúcii 
miezd, v$ prístupe k$ zdrojom a$ v$ participácii na 
rozhodovaní, na trhu práce a$v$prístupe k$repro-
duk%n#m právam.     

Rodov" mzdov" rozdiel: rozdiel medzi priemern#m 
príjmom zo zamestnania mu,ov a$,ien, vyjadren# 
ako percento z$priemerného príjmu mu,ov. Ro-
dov# mzdov# rozdiel patrí k$najviac sledovan#m 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@led/documents/publication/wcms_141223.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@led/documents/publication/wcms_141223.pdf
http://www.aspekt.sk
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=42
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a$diskutovan#m prejavom rodovej nerovnosti resp. 
diskriminácie na trhu práce. K$udr,ovaniu rodové-
ho mzdového rozdielu prispieva nieko+ko faktorov, 
medzi in#mi je to horizontálna segregácia na pra-
covnom trhu; zamestnanos& ,ien najmä vo femi-
nizovan#ch oblastiach národného hospodárstva 
s$nízkou mzdovou úrov*ou a$sektorová segregá-
cia najmä v$súkromnom sektore. 1al"ím dôvodom 
je vertikálna segregácia – tzv. sklen# strop, ktor# 
zamedzuje  mno,stvu ,ien dosiahnu& najvy""ie 
(a$najlep"ie odme*ované) pozície i$v$ inak prefe-
minizovan#ch oblastiach. Samotná "truktúra od-
me*ovania mô,e ma& vplyv na udr,ovanie rozdie-
lu ke(,e platobné systémy pozostávajú z$rôznych 
zlo,iek, vyjednávan#ch na individuálnej úrovni.70

Rodová nerovnos$: rozdiely medzi ,enami a$mu,-
mi vo v"etk#ch oblastiach, a$to pokia+ ide mieru 
participácie, prístupu, práv, odme*ovania alebo 
v#hod. 

Rodová perspektíva: preskúmanie problémov, po-
trieb, záujmov, politík, programov %i opatrení a$ich 
%asto odli"ného v#znamu z$poh+adu ,ien a$mu,ov. 
Je podstatou rodovej anal#zy zavádzan#ch opat-
rení. 

Rodové role71: sociálne kon"trukcie, resp. skupi-
na o%akávaní, postojov, ktoré definujú spôsoby, 
ak#mi by sa mali správa& rôznych "pecifick#ch si-
tuáciách v$ur%itej kultúre. V$mnoh#ch tradi%n#ch 
spolo%nostiach sú role ,ien a$mu,ov segregované 
pod+a pohlavia, mu,i pracujú mimo domu a$,eny 
sú zodpovedné za rodinu a$starostlivos& o$domác-
nos&.  V$in#ch spolo%nostiach sú role zamenite+né, 
mu,i sa delia o$domáce práce a$,eny tie, priná"a-
jú zárobok do rodiny.

Rodová rovnos$72 (z$ angl. gender equality): sy-
nonymum rovnosti mu,ov a$,ien, pri%om ako cie+ 
zdôraz*uje rovnos& v$sociálnom postavení mu,ov 

aspx?ami=1&smi=1&vid=42 
70  Rodov# mzdov# rozdiel. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej republiky, 2011
71  Glosár rodovej terminológie [online]. www.aspekt.sk [cit. 2019-20-12] dostupné na internete: http://glosar.aspekt.sk/
default.aspx?smi=1&ami=1&vid=175 
72  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014
73  STIEGLER, B. 2002: Ako uplat*ova& rodové h+adisko. Gender Mainstreaming, Koncepcie, argumenty apraktické príklady 
ku implementácii stratégie EÚ. Hospodárske sociálno-politické v#skumné poradenské centrum Nadácie Friedricha Eberta, Bonn, 
slovensk# preklad O. Pietruchová J. Cviková, vydal Aspekt 2002, ISBN 80-85549-32-8 
74  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014.

a$,ien odstra*ovaním existujúcich nerovností. Ide 
o$ spravodlivé zaobchádzanie so ,enami a$mu,-
mi, %o mô,e znamena& rovnaké zaobchádzanie 
ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je 
ekvivalentné z$  h+adiska práv, v#hod, povinností 
a$mo,ností. Vychádza z$princípu, ,e v"etky +ud-
ské bytosti majú právo slobodne rozvíja& svoje 
schopnosti a$vybera& si z$mo,ností bez obmedze-
ní rodov#mi rolami. Rozdielne správanie, a"pirácie 
a$potreby ,ien a$mu,ov sú uznávané, hodnotené, 
zoh+ad*ované a$ podporované v$ rovnakej miere 
a$ nediskriminujúco.20 Rodová rovnos& sa teda 
nesna,í o$ potlá%anie prirodzen#ch biologick#ch 
rozdielov a$rozmanitosti, ale o$odstránenie hierar-
chie v$hodnotách a$postavení mu,ov a$,ien.  

Rodové rozdiely73: rozdiely medzi ,enami a$mu,mi 
v$miere participácie, mo,nostiach, prístupe, prá-
vach, a$v#sledkoch v$ktorejko+vek oblasti verejnej 
a$súkromnej sféry; je to napr. nerovnos& medzi ,e-
nami a$mu,mi i$v$prístupe k$moci, zdrojom, sociál-
nym v#hodám, vzdelaniu, ochrane zdravia a$pod. 

Rodové rozpo#tovanie (z$angl. Gender budgeting): 
uplatnenie gender mainstreamingu v$rozpo%tova-
com procese. Zameriava sa na anal#zu verejn#ch 
v#davkov a$príjmov z$rodovej perspektívy na v"et-
k#ch stup*och rozpo%tového procesu s$ cie+om 
podpory a$ presadzovania rodovej rovnosti. Vy-
nakladanie finan%n#ch prostriedkov z$ verejn#ch 
rozpo%tov na zabezpe%ovanie potrieb a$záujmov 
ako mu,ov tak aj ,ien je sú%as&ou politiky rovnosti 
príle,itostí. 

Rodové stereotypy74: zjednodu"ené predsudky 
o$ danostiach, schopnostiach a$ úlohách mu,ov 
a$ ,ien, objavujúce sa v$ ka,dodennom ,ivo-
te. Za negatívne rodové stereotypy sa pova,ujú 
tie, ktoré udr,iavajú jedno pohlavie (spravidla 
,eny) v$podriadenej pozícii vo%i druhému pohla-
viu a$bránia plnému osobnostnému rozvoju ,ien 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=42
http://www.aspekt.sk
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=175
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=175
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a$mu,ov.

Sexizmus75: jav, ktor# v$"ir"om slova zmysle pred-
stavuje diskrimináciu na základe pohlavia resp. 
rodu. V$ sú%asnosti sa pou,íva hlavne na vyjad-
renie postojov a$prejavov, ktoré sú vo%i jednému 
pohlaviu (spravidla ,enám) degradujúce a$deho-
nestujúce, zdôraz*ujúce predsudky a$ negatívne 
rodové stereotypy a$t#m zni,ujúce ich dôstojnos&. 
Naj%astej"ie ide o$sexistické reklamy alebo me-
diálne obrazy, v$ ktor#ch sú ,eny zobrazené ako 
tovar alebo v$situáciách, prispievajúcich k$diskri-
mina%n#m a$stereotypn#m postojom a$predsud-
kom a$k$sexuálnemu ob&a,ovaniu. 

Uplat(ovanie rodového h'adiska (z$ angl. gender 
mainstreaming):  systematická integrácia zoh+ad-
*ovania situácie, priorít a$potrieb ,ien a$mu,ov vo 
v"etk#ch politikách s$cie+om presadzovania rov-
nosti medzi mu,mi a$,enami. Nijaké opatrenie, ni-
jaká politika %i rozhodnutie nie je rodovo neutrál-
ne a$táto skuto%nos& sa musí zoh+ad*ova& pri ich 
príprave a$realizácii.$Gender mainstreaming preto 
znamená vyu,ívanie v"etk#ch politík a$ opatrení 
cielene na dosahovanie rovnosti pomocou aktív-
neho a$otvoreného zoh+ad*ovania u, v$plánovacej 
fáze, ich vplyvov na situáciu mu,ov a$,ien a$zod-
povedajúce nastavenie procesov implementácie, 
monitorovania a$hodnotenia. Gender mainstrea-
ming pozostáva z$reorganizácie, zlep"enia, v#voja 
a$evaluácie v"etk#ch rozhodovacích procesov vo 
v"etk#ch oblastiach politiky a$ pracovného pro-
cesu danej organizácie. Cie+om princípu Gender 
Mainstreaming je zoh+ad*ovanie perspektívy 
rodov#ch pomerov vo v"etk#ch rozhodovacích 
procesoch a$vyu,ívanie ka,dého rozhodovacieho 
procesu v$prospech rodovej rovnosti76.

75  Celo"tátna stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a$rodiny Slovenskej re-
publiky, 2014.
76  Rada Európy: Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices, 1998
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https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/c0805528-2ca8-4581-a6d1-11024f433c2f/!ut/p/z0/jY3LDoIwFES_xYXLcm9LgbpETYwkLIgxwW5MqaCVt9QHfy_sXLqZzJzkZEBCCrJRL3NV1rSNqqZ9kv45CfZivaYhYuBtcR8dt8nusKLIESKQJqudt64ddCgTgc8Z5WLF3KnPOnvEm_gKslP2RkxTtJBqFOh5TBCmlSDcE5Qo_0IJpch4wV1Xs2JWzb3vZQhSt43NPxbSNhvUjQwl6Z7ZEqeoTKm0yZf4GnJbjr_kr5OulNn4DhdfYjBolQ!!/
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na: https://www.worldbank.org/en/topic/urbande-
velopment/publication/handbook-for-gender-in-
clusive-urban-planning-and-design 

Úrad vlády )eské republiky. 2018. Anal#za uplat-
*ování Metodiky hodnocení dopad3 na rovnost 
,en mu,3 pro materiály p!edkládané vlád0 )eské 
republiky. 

Úrad vlády )eské republiky. 2015. P!íru%ka: Me-
todika hodnocení dopad3 na rovnost ,en a$mu,3 
pre materiály p!edkládané vlád0 )R. 

Wodon, Quentin T.; de la Brière, Bénédicte. 2018. 
Unrealized Potential : The High Cost of Gender 
Inequality in Earnings. The Cost of Gender Inequ-

ality. Washington, DC: World Bank

Preh'ad relevantnej legislatívy

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybra-
n#ch vplyvov, schválená uznesením vlády SR %. 
24/2015, nadobudla ú%innos& v$zmysle uznesenia 
vlády SR %. 55/2015 1. októbra 2015

Zákon %. 365/2004 Z. z. o$rovnakom zaobchádzaní 
c niektor#ch oblastiach a$o$ochrane pred diskri-
mináciou a$o$zmene a$doplnení niektor#ch záko-
nov

Zákon %. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce

Preh'ad analyzovan"ch legislatívnych 
materiálov

Návrh zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 
461/2003 Z. z. o$sociálnom poistení v$znení ne-
skor"ích predpisov (rok 2018, 7. volebné obdobie, 
Parlamentná tla% 974)

Návrh zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 
8/2009 Z. z. o$cestnej premávke a$o$zmene a$do-
plnení niektor#ch zákonov v$ znení neskor"ích 

predpisov a$ktor#m sa menia a$dop/*ajú niektoré 
zákony  (rok 2019, volebné obdobie 7, Parlament-
ná tla% 1555)

Návrh zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a zákon %. 
245/2008 Z.z. o$ v#chove a$ vzdelávaní ("kolsk# 
zákon) a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zákonov 
v$znení neskor"ích predpisov a$ktor#m sa menia 
a$dop/*ajú niektoré zákony (rok 2019, volebné ob-
dobie 7, Parlamentná tla% 1287)

Návrh V#boru Národnej rady Slovenskej republiky 
pre pôdohospodárstvo a$,ivotné prostredie na vy-
danie zákona, ktor#m sa dop/*a zákon %. 281/1997 
Z. z. o$vojensk#ch obvodoch a$zákon, ktor#m sa 
mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
%. 222/1996 Z. z. o$ organizácii miestnej "tátnej 
správy a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zákonov 
v$znení neskor"ích predpisov (rok 2015, 6. voleb-
né obdobie, Parlamentná tla% 1400)

Návrh poslank#* NR SR E. Smolíkovej, M. Kucia-
*ovej a$E. Anto"ovej na vydanie zákona, ktor#m sa 
mení a$dop/*a zákon %. 576/2004 Z.z. o$zdravotnej 
starostlivosti a$o$zmene a$doplnení niektor#ch zá-
konov (rok 2019, 7. volebné obdobie, Parlamentná 
tla% 1729)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej re-
publiky Evy ANTO-OVEJ, Jaroslava PA-KU, -te-
fana ZELNÍKA, Juraja SOBO5U a$Stanislava KME-
CA na vydanie zákona, ktor#m sa mení a$dop/*a 
zákon %. 222/2004 Z. z. o$dani z$pridanej hodnoty 
v$znení neskor"ích predpisov (rok 2019, 7. volebné 
obdobie, Parlamentná tla% 1347)

Súhrnná správa o$stave rodovej rovnosti na Slo-
vensku za rok 2017. Správa dostupná na: htt-
ps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/

LP/2018/354

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/publication/handbook-for-gender-inclusive-urban-planning-and-design
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/publication/handbook-for-gender-inclusive-urban-planning-and-design
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/publication/handbook-for-gender-inclusive-urban-planning-and-design
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2018/354
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2018/354
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2018/354
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Preh'ad dostupn"ch zdrojov, odborn"ch poznatkov a&dát pre vy-
konanie rodovej anal"zy

Útvary a&in)titúcie zaoberajúce sa prob-
lematikou rodovej rovnosti, rovnosti prí-
le%itostí nediskriminácie

Odbor rodovej rovnosti a&rovnosti príle%itostí Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a& rodiny Slo-
venskej republiky. Internetová stránka odboru 
(https://www.gender.gov.sk/) obsahuje preh+ad 
legislatívnych a$ strategick#ch záväzkov, medzi-
národn#ch aj$ domácich. Obsahuje tie, preh+ad 
implementovan#ch projektov, realizovan#ch pod-
ujatí, aktualít a$odkazov na (al"ie konkrétne zdro-
je.

In)titút pre v"skum práce a&rodiny Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a&rodiny Slovenskej repub-
liky sa venuje v#skumu a$ anal#ze pracovného 
trhu, rodinn#ch politík, inklúzie a$in#ch súvisiacich 
oblastí, vrátane rodovej rovnosti a$rovnosti príle-
,itostí. Internetová stránka (https://ivpr.gov.sk/) 
priná"a preh+ad publikácií, "túdií a$anal#z, z$kto-
r#ch je mo,né %erpa& aj pri realizácii hodnotenia 
vplyvov. 

Koordina#no-metodické centrum pre rodovo 
podmienené a&domáce násilie (KMC) bolo zriade-
né v$ rámci In"titútu pre v#skum práce a$ rodiny, 
pri%om svoje úlohy plní prierezovo cez v"etky re-
levantné rezorty. Cie+om KMC je vytvori&, imple-
mentova& a$ koordinova& komplexnú celo"tátnu 
politiku pre oblas& prevencie a$ eliminácie rodo-
vo-podmieneného a$ domáceho násilia (https://
www.zastavmenasilie.gov.sk/kmc/).

Slovenské národné stredisko pre 'udské prá-
va plní funkciu$ národnej in"titúcie na ochranu 
a$podporu +udsk#ch práv$a$v$ roku 2004 sa sta-
lo slovensk#m$ antidiskrimina%n#m orgánom pre 
posudzovanie dodr,iavania zásady rovnakého 

zaobchádzania pod+a antidiskrimina%ného záko-
na.$Stredisko sa teda primárne venuje nediskri-
minácii a$ +udsk#m právam. Internetová stránka 
strediska (http://www.snslp.sk/) ponúka preh+ad 
v#ro%n#ch správ, informácií o$ dôle,it#ch +ud-
sko-právnych dokumentoch a$monitoring v#voja 
v$oblasti. 

Národn" in)pektorát práce zodpovedá za pra-
videln# dozor nad rovnak#m zaobchádzaním so 
zamestnancami/zamestnanky*ami a$ zárove* 
kontroluje dodr,iavanie zásady rovnosti v$odme-
*ovaní. Súhrnné zistenia in"pekcie práce v$ ob-
lasti diskriminácie a$rodovej rovnosti v$pracovno-
právnych vz&ahoch sú sú%as&ou súhrnn#ch správ 
vydávan#ch in"pektorátom (https://www.ip.gov.
sk/diskriminacia-a-rodova-rovnost-v-pracovno-
pravnych-vztahoch/)

Európsky in)titút pre rodovú rovnos$ (EIGE) je 
agentúrou Európskej únie zameranou v#hradne 
na rodovú rovnos&. V(aka ve+kému objemu zhro-
ma,den#ch a$ vypracovan#ch zdrojov je in"titút 
EIGE centrom poznatkov EÚ pre rodovú rovnos&  
(https://eige.europa.eu/)
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Správy monitorujúce v"voj v&oblasti ro-
dovej rovnosti a&rovnosti príle%itostí

Súhrnné správy o&stave rodovej rovnosti ka,do-
ro%ne vypracúva Odbor rodovej rovnosti a$ rov-
nosti príle,itostí Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a$rodiny Slovenskej republiky ((alej ORRRP). 
Správy hodnotia v#voj v$oblasti rodovej rovnosti 
naprie% rôznorod#m spektrom verejného a$ sú-
kromného ,ivota spolo%nosti. Sú%as&ou ka,dej 
súhrnnej správy je aj h/bková anal#za konkrétnej 
oblasti (pracovn# trh, rodov# mzdov# rozdiel, ro-
dovo podmienené násilie a$iné). Zoznam schvále-
n#ch správ sa nachádza na internetovej stránke 
ORRRP.  (https://www.gender.gov.sk/dokumenty/
legislativa/dokumenty/)

Správy o& sociálnej situácii obyvate'stva pred-
kladané Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a$ rodiny SR. MPSVR SR ka,doro%ne pripravuje 
a$predkladá na rokovanie vlády SR Správu o$soci-
álnej situácii obyvate+stva Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok. Cie+om správ je 
informova& o$stave a$v#voji sociálnej situácie oby-
vate+stva na Slovensku na základe sociálno-eko-
nomick#ch ukazovate+ov. Sú%as&ou je  aj preh+ad 
v#voja v$oblasti rodovej rovnosti a$rovnosti príle-
,itostí doplnen# relevantn#mi "tatistick#mi uka-
zovate+mi. Preh+ad minul#ch správ je k$dispozícii 
na internetovej stránke Ministerstva práce, soci-
álnych vecí a$rodiny SR (https://www.employment.
gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-pra-
ce-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/
spravy-soc-situacii.html)

-tatistické údaje

Rodové )tatistiky zhroma,(ované a$publikované 
-tatistick#m úradom Slovenskej republiky v$rám-
ci série Rodová rovnos&. Publikácie poskytujú 
údaje v$ %lenení pod+a pohlavia v$oblastiach de-
mografia, trh práce, sociálne "tatistiky a$zdravie, 
vzdelávanie, veda a$ technika, kriminalita, násilie 
a$súdnictvo, verejn# ,ivot a$rozhodovanie. Obsah 
je doplnen# medzinárodn#mi porovnaniami a$gra-
fickou prílohou.

EU SILC - Zis&ovanie o$príjmoch a$,ivotn#ch pod-
mienkach domácností v$SR - nepríjmové ukazo-
vatele: Publikácie poskytujú preh+ad o$základn#ch 
údajoch o$ ,ivotn#ch podmienkach domácností, 
ktor#ch zdrojom dát je v#berové zis&ovanie EU 
SILC.

Index Rodovej Rovnosti predstavuje meranie vy-
vinuté Európskym in"titútom rodovej rovnosti, 
v$rámci ktorého je ka,doro%ne %lensk#m "tátom 
EÚ pridelené skóre s$ s$ cie+om zhodnoti&, ko+ko 
im ch#ba k$ dosiahnutiu rodovej rovnosti. Skó-
re vychádza z$ rozdielov medzi ,enami a$mu,mi 
a$ dosiahnut#ch v#sledkov v$ "iestich hlavn#ch 
oblastiach: práca, peniaze, vedomosti, %as, moc 
a$zdravie. Oblas& prelínajúcich sa nerovností zdô-
raz*uje, ako sa rovnosti medzi pohlaviami preja-
vujú v$kombinácii s$vekom, prípadn#m zdravotn#m 
postihnutím, krajinou narodenia, so vzdelaním 
a$s$typom rodiny. V$oblasti násilia páchaného na 
,enách sa merajú a$ analyzujú skúsenosti ,ien 
s$ násilím. (https://eige.europa.eu/gender-equali-
ty-index/2019/SK)

EUROSTAT - -tatistick# úrad Európskych spo-
lo%enstiev, skrátene Eurostat, je hlavn#m "tatis-
tick#m úradom EU. Jeho úlohou je pripravova& 
"tatistické dáta pre potreby EÚ a$harmonizova& 
"tatistickú metodiku vo v"etk#ch %lensk#ch kra-
jinách. Okrem in#ch oblastí zhroma,(uje aj dáta 
pre rôzne oblasti rodovej rovnosti. 
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Hodnotiaca tabu'ka

Anal"za sociálnych vplyvov

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k&zdrojom, právam, tovarom a&slu%bám, 
sociálnu inklúziu, rovnos$ príle%itostí a&rodovú rovnos$ a&vplyvy na zamestnanos$

4. 3 Identifikujte a&popí)te vplyv na rovnos$ príle%itostí. 
Identifikujte, popí)te a&kvantifikujte vplyv na rodovú rodnos$.

Dodr,uje návrh povinnos& rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, ná-
bo,enstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku sexuálnej orientácie? Mohol by vies& nepriamej diskriminácii niektor#ch 
skupín obyvate+stva? Podporuje návrh rovnos& príle,itostí?

Mô%e ma$ n"vrh odli)n" vplyv na %eny a&mu%ov? Podporuje návrh rovnos$ medzi %enami mu%mi 
alebo naopak bude vies$ zvä#)eniu rodov"ch nerovností? Popí)te vplyvy. 

Pri indetifikované rodov#ch vplyvov treba vzia& do úvahy 
existujúce rozdiely medzi mu,mi ,enami, ktoré sú rele-
vantné danej politike. Podpora rodovej rovnosti spo%íva od-
stra*ovaní obmedzení a$bariér pre plnohodnotnú ú%as& na 
ekonomickom, politickom a$sociálnom ,ivote spolo%nosti, 
ktoré súvisia rodov#mi rolami %i pohlavím. Hlavné oblasti 
podpory rodovej rovnosti: 

• podpora vyrovnávania ekonomickej závislosti, 

• zosúladenie pracovného, súkromného rodinného ,ivo-
ta, 

• podpora rovnej participácie na rozhodovaní, 

• boj proti rodovo podmienenému násiliu obchodovaniu 
+u(mi, 

• eliminácia rodov#ch stereotypov. 
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Pomocná tabu'ka Dolo%ke vplyvov

Vplyv na rovnos$ príle%itostí rodovú rovnos$

Názov a&#íslo materiálu

Uvies& názov a$aktuálne jednacie %íslo

Stru#n" popis materiálu

Stru%ne popísa&, %oho sa materiál t#ka, aké zmeny priná"a

1. T"ka sa materiál postavenia fyzick"ch osôb?

Áno

Nie

Hodnotenie

Materiál sa net#ka postavenia fyzick#ch osôb a$ nemá 
dopad na rovnos& príle,itostí rodovú rovnos&

Anal"za a&popis stávajúceho stavu - odôvodnenie dopadu na fyzické osoby

Zhrnutie pasá,í t#kajúcich sa cie+ov#ch skupín materiálu s$oh+adom na rovnos& ,ien a$mu,ov.

2. Je postavenie %ien a&mu%ov oblasti, ktorej sa materiál t"ka, rovné?

Áno ! 3a Nie ! 3b

Anal"za a&popis v"chodiskového stavu

Zhrnutie v"chodiskového stavu, ktorého sa predkladan" materiál t"ka, s&oh'adom na rovnos$ %ien a&mu%ov

Vyu$itie 3R metódy ako analytického nástroja. Oblasti mo$n#ch otázok pod'a jednotliv#ch R:

1. Reprezentácia (angl. Representation): Odpovedá na otázku, ko'ko $ien a!mu$ov (je zastúpen#ch v!danej oblasti, na rôz-
nych organiza(n#ch úrovniach, alebo participuje na danom opatrení, alebo je kone(n#m u$ívate'om/kou). Odpovede tak 
nazna(ujú, aké je rodové rozlo$enie medzi t#mi, ktorí o!opatrení rozhodujú, medzi t#mi, ktorí sa ho zú(ast&ujú a!medzi t#mi, 
ktorí s!ním prídu do styku. Príklad otázok:

• Kto je kone%n#m u,ívate+om/kou alebo klientom/kou slu,by?

• Ak# je pomer ,ien a$mu,ov, ktor#ch sa navrhované opatrenie t#ka?

• Aké zastúpenie je na rozhodovacích pozíciách?

• Kto implementuje opatrenie na formálnej, ako aj na neformálnej úrovni?
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2. Zdroje (angl. Resources): Odpovedá na otázku, ako sú zdroje (finan(né zdroje, alokácia (asu, priestoru a!informácií) roz-
lo$ené medzi $eny a!mu$ov. Odpove) odha'uje, (o $eny a!mu$i získavajú z!opatrenia. Mo$né otázky:

• Kto má prístup k$slu,bám, k$"portov#m zariadením, vyu,ívaniu budov, na kurzy alebo aktivity?

• V$akom pomere sú alokované granty, pô,i%ky apod. medzi ,eny a$mu,ov?

• Kto má prístup k$informáciám, kedy a$v$akej podobe dostáva dôle,ité informácie?

• Ko+ko finan%n#ch prostriedkov získavajú ,eny a$mu,i ako dve rôzne skupiny vo forme sociálnych dávok alebo in#ch 
príspevkov?

• Ko+ko priestoru je poskytovaného diev%atám a$chlapcom ako dvom rôznym skupinám v$"kôlke? 

3. Realita (angl. Reality): Odpovedá na otázku, pre(o je realita taká, aká je, ako daná situácia vyhovuje záujmom $ien a!mu-
$ov. Odpove) dáva predstavu o!normatívnych spôsoboch, ak#mi sú $eny a!mu$i nahliadaní v!danej spolo(nosti a!ako to 
ovplyv&uje jej fungovanie. Príklad otázok:

• Vyhovuje daná situácia v$rovnakej miere záujmom a$potrebám ,ien a$mu,ov?

• Neuprednost*ujú navrhované alebo realizované aktivity alebo opatrenia ,eny alebo mu,ov?

• Sú zoh+ad*ované rozdielne záujmy mu,ov a$,ien?

• Sú zoh+ad*ované rozdielne potreby ,ien a$mu,ov?

• Sú zoh+ad*ované rozdielne ,ivotné skúsenosti ,ien a$mu,ov?

• Aké majú ,eny a$mu,i podmienky?

3a. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej ob-
lasti rovné, priná)a materiál zhor)enie v"cho-
diskového stavu?

3b. Ak je postavenie %ien a&mu%ov v&danej ob-
lasti nerovné, priná)a materiál zlep)enie v"-
chodiskového stavu?

Áno 

Materiál priná-
"a zhor"enie

Nie 

Materiál priná-
"a zlep"enie

Nie 

Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Áno

Materiál priná-
"a zlep"enie

Nie

Materiál priná-
"a zhor"enie

Nie

Postavenie 
,ien a$mu,ov 
sa nemení

Hodnotenie

Materiál má 
negatívny do-
pad na rovnos& 
príle,itostí 
a$rodovú rov-
nos&.

Materiál má 
pozitívny do-
pad na rovnos& 
príle,itostí 
a$rodovú rov-
nos&.

Materiál má 
neutrálny do-
pad na rovnos& 
príle,itostí 
a$rodovú rov-
nos&.

Materiál má 
pozitívny 
dopad na 
rovnos& 
príle,itostí 
a$rodovú 
rovnos&.

Materiál má 
negatívny do-
pad na rovnos& 
príle,itostí 
a$rodovú rov-
nos&. 

Materiál má 
neutrálny dopad 
na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú 
rovnos&. Nerie"i 
v"ak stávajúce 
nerovnosti a$t#m 
prispieva k$za-
chovaniu ne,ia-
duceho stavu.

4. Anal"za a&popis prípadn"ch zmien materiálu

Zhrnutie toho, %o materiál priná"a a$dopadov na rovnos& ,ien a$mu,ov

,al)ie poznámky pripomienky

Uvies& prípadne (al"ie poznámky, ktoré sa t#kajú predkladaného materiálu a$nemusia súvisie& s$hodnotením dopadov na 
rovnos& ,ien a$mu,ov
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Otázky pre rozhovor s&tvorcami a&tvorky(ami legislatívy

• Ako ur%ite viete, sú%as&ou Anal#zy sociálnych 
vplyvov je aj anal#za vplyvu na rovnos& príle-
,itostí a$rodovú rovnos&. Akú máte skúsenos& 
s$vypracovávaním tejto konkrétnej anal#zy? 

• Zdá sa Vám podporná metodika posta%ujú-
ca?  

• Aké zdroje pre Va"u anal#zu vyu,ívate? (ro-
dové anal#zy, "tatistiky...) 

• Ak# v#znam má pod+a Vás takáto anal#za pri 
príprave novej legislatívy? 

• Je nie%o, %o by ste zmenili pre jej efektívnej-
"ie vyu,ívanie?



In!titút pre v"skum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako sú#as$ v"stupov národného projektu 
Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP %Z NP 2018/4.1.2/01., ktor" sa realizuje v&aka 
podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Opera#ného programu %udské zdroje www.esf.gov.sk


