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Krátko z histórie

• Európska komisia sa začala intenzívne venovať otázkam rodovej 
rovnosti a konkrétne rodovým aspektom vo vede od 1999 
(Helsinki Group on Women and Science – teraz ERAC Standing
Working Group on Gender in R&I)

• Odvtedy mnoho výskumov, expertných správ (ETAN, ENWISE, 
WIRDEM atď.), konferencií, odporúčaní 

• V každom Rámcovom programe dôraz na rodové aspekty v 
návrhoch projektov, ale od H2020 je tlak výraznejší a v HEU ešte 
dôležitejší



EU gender politiky, stratégie, iniciatívy 

• Gender equality strategy 2020-2025
• https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-

equality/gender-equality-strategy_en#gender-equality-strategy-2020-2025

• The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for 
the Recruitment of Researchers (HRS4R) – HR Excellence in Research
Award (cca 1200 organizácií doteraz získalo značku), v SR UMB a SAV 

• Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and 
Growth (ERA) – rodová rovnosť je jednou z priorít v ERA

• COST Action GenderSTE (www.genderste.eu)
• GENDERACTION (www.genderaction.eu) – policy briefs
• Vademecum on gender equality in H2020
• SHE Figures

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en#gender-equality-strategy-2020-2025
http://www.genderste.eu/
http://www.genderaction.eu/


Čo hovoria čísla (She Figures 2018)?

• Takmer polovicu (45-55%) absolventov 2. stupňa na VŠ tvoria ženy, to 
isté platí o doktorandkách (cca 48%), avšak v EÚ priemere len tretinu 
výskumného personálu tvoria ženy (sem sa počítajú aj VŠ 
učitelia/učiteľky)

• Viac žien než mužov robí na krátkodobé kontrakty (dobu určitú) a 
skrátený úväzok

• Pay gap – rozdiely v ohodnotení za rovnakú prácu v danej oblasti sú 
na úrovni cca 17% v neprospech žien

• Pri získavaní grantov sú úspešnejší muži (ako project leaders), ale len 
o 3%

• Podiel žien profesoriek – 24% (EU priemer)
• 21% žien je vo vedúcich pozíciách (rektorky)



EU Gender Equality inštitúcie

• European Institute for Gender Equality (EIGE), Vilnius, 
eige.europa.eu

• Európska komisia – DG Research and Innovation – Gender 
Sector

• European Platform of Women Scientists (EPWS)

• ERAC Standing Working Group on Gender in Research and 
Innovation (predtým Helsinki Group) – komisia pri Council of 
the EU, zložená z predstaviteľov/ predstaviteliek členských a 
asociovaných krajín



Gender Equality v H2020

• Gender equality v H2020 - prierezová horizontálna téma (cross-
cutting) – t.j. bola prítomná vo všetkých častiach programu a 
osobitne ešte v programe SWAFS (Science with and for Society), v 
ktorom boli vypisované výzvy zamerané na podporu rodovej rovnosti 
vo vede 

• Vademecum on gender equality (manuál), 3 ciele:
• Fostering gender balance in research teams – posilniť rodovú 

rovnosť vo výskumných tímoch 
• Ensuring gender balance in decision-making – dosiahnuť 40% menej 

zastúpeného rodu vo všetkých EÚ komisiách a paneloch a 50% v 
poradných orgánoch (advisory groups)

• Integrating gender/sex analysis in research and innovation (R&I) 
content – integrovať rodovú perspektívu do výskumu a inovácií



Gender Equality v Horizon Europe (HEU)

• Nadväzuje na H2020

• 3 ciele:

• Gender balance in research teams, careers and decision-
making (dôležité aj pri plánovaní výskumných tímov v ERC 
projektoch)

• Structural changes in RPOs (Researech performing
organisations) and RFOs (Research funding organisations) 
towards gender equality

• Integration of the sex/ gender analysis in the research content
and curricula (dôležité aj v ERC projektoch)



Novinka v HEU: Gender Equality Plans ako 
„eligibility criterion“

• Politický tlak EÚ na štrukturálne zmeny v inštitúciách (vzhľadom 
na fakt, že progres je príliš pomalý)

• Ak chceme zlepšiť úroveň rodovej rovnosti v EÚ vo výskume a 
inováciách, potrebujeme inštitucionálne zmeny cez plány 
rodovej rovnosti (Gender Equality Plans – GEPs) – zmena 
prístupu z tzv. “fixing women” to “fixing institutions” and “fixing 
knowledge”

• EIGE GEAR Tool: návod na prípravu GEP v inštitúcii 
(https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear)

• Gender Equality Plan bude pre každú inštitúciu jednou z 
podmienok oprávnenosti žiadať financie na projekty v HEU

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear


Slovo na záver

• Gender Equality Plans (GEPs) v inštitúciách nie sú strašiakom ani 
ohrozením kresťanských hodnôt či slovenskej kultúry, rodiny, 
tradícií... 

• GEPs sú nástrojom, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vedy, výskumu a 
vzdelávania (hlavne lepšou integráciou rodových aspektov do obsahu 
každého výskumu/ vzdelávania), ale ktorý môže zlepšiť aj pracovné a 
kariérne podmienky pre ženy aj mužov na každom pracovisku. 

• GEPs nie sú primárnym prostriedkom priniesť ženám vedkyniam 
privilégiá, ale prostriedkom zlepšiť rovnosť príležitostí; odstrániť 
bariéry, ktorým ženy čelia viac než muži; podporiť ich v možnosti 
participovať v rozhodovacích pozíciách; a prispieť k zlepšeniu 
podmienok pri zlaďovaní pracovného a osobného života pre 
všetkých.  



Ďakujem za pozornosť...
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Mail: horizont@cvtisr.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa/
mailto:horizont@cvtisr.sk

