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Rodová rovnosť prospieva výskumu a inováciám tým, že zlepšuje kvalitu a 

relevantnosť výskumu a inovácií, priťahuje a udržiava viac talentov a zabezpečuje, 

aby každý mohol maximálne využiť svoj potenciál.

stanovuje rodovú rovnosť ako prierezovú zásadu a jeho cieľom je riešiť 
rodové nerovnosti a vzájomne sa prelínajúce sociálno-ekonomické 

nerovnosti v celom systéme výskumu a inovácií.





Oprávnenosť: Plán rodovej rovnosti (GEP)

Hodnotiace kritérium – excelentnosť (RIA/IA): Integrácia 

rodového rozmeru do vedeckého obsahu projektu

Kritérium poradia: Rodová rovnováha vo výskumných 
tímoch 



Plán rodovej rovnosti

HORIZON EUROPE ELIGIBIL ITY CRITERION



Eligibility Criterion

Gender Equality Plan ( platí pre výzvy od roku  2022)

Účastníci so štatútom verejných orgánov, výskumných inštitúcií (verejné + súkromné) alebo štátnych 

inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (verejné + súkromné) so sídlom v členskom štáte alebo 

pridruženej krajine, musia mať vypracovaný plán rodovej rovnosti (GEP) spĺňajúci povinné 

procesné požiadavky



Public document

Publikovanie: 

formálny dokument 

zverejnený na 

webovej stránke 

inštitúcie schválený 

vedením

Dedicated resources

Alokované zdroje: 
finančné aj ľudské –
expertov na rodovú 
rovnosť, ktorí budú 
túto politiku 
implementovať

Data collection and 
monitoring

Zbieranie dát a 
monitorovanie: 
sex/gender- triedené 
dáta (zamestnanci, 
študenti) a ročné 
reportovanie založené 
na indikovaných 
indikátoroch

Training and capacity 
building

Tréning: prehlbovať 
povedomie 
vzdelávaním v 
oblasti rodovej 
rovnosti, v oblasti 
podvedomých 
„bias“(vzorcov) pri 
rozhodovaní 
vedúcich, vedenia...

Povinné požiadavky na GEP



Rovnováha medzi 
pracovným a súkromným 

životom a organizačná 
kultúra

Rodová rovnováha vo 
vedúcich a 

rozhodovacích pozíciách 

Rodová rovnosť v nábore 
a kariérnom postupe 

Začlenenie rodového 
rozmeru do výskumu a 

výučby

Opatrenia proti rodovo 
motivovaným útokom 
vrátane sexuálneho 

obťažovania

Odporúčané oblasti obsahu GEP

Základné faktory rodovej rovnosti v oblasti výskumu a vývoja



PODPORA pri zavádzaní GEP 

1. Európska podpora

The GEAR tool (‘Gender Equality in Academia and Research’): krok po
kroku online guidance vypracovaný v spolupráci s DG RTD a European
Institute for Gender Equality ako vypracovať a implementovať GEP

(Gender Equality in Academia and Research - GEAR tool | EIGE (europa.eu))

(https://eraportal.sk/mentoringova-schema-sk4era/#tabs_desc_67222_3)

2. Národná podpora

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://eraportal.sk/mentoringova-schema-sk4era/#tabs_desc_67222_3
https://eraportal.sk/mentoringova-schema-sk4era/#tabs_desc_67222_3




https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669


ďalšie užitočné zdroje

HORIZON EUROPE



Factsheet on key Gender Equality provisions 
under Horizon Europe

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-

publications/publication-detail/-

/publication/c0b30b4b-6ce2-11eb-aeb5-

01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c0b30b4b-6ce2-11eb-aeb5-01aa75ed71a1


Gender Equality in R&I policy page

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/gender-equality-

research-and-innovation_en

SCAN ME! 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/gender-equality-research-and-innovation_en


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

sona.ftacnikova@cvtisr.sk


