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Obsah: 

Uplatňovanie rodového hľadiska je transverzálnym aspektom programovania a realizácie politiky 
všetkých štrukturálnych fondov. Štúdia popisuje, do akej miery sa uplatňovalo rodové hľadisko 
v plánoch štrukturálnych fondov na roky 2000 – 2006, pričom osobitná pozornosť sa venuje Fondu 
regionálneho rozvoja a Kohéznemu fondu. Objasňujú sa informácie o politických oblastiach (a fázach), 
v ktorých bol dosiahnutý pokrok a politických oblastiach (a fázach), v ktorých je pokrok pomalý. 
Hlavné zistenia ukazujú, že lepšie výsledky sa dosahujú v počiatočných štádiách politického procesu, 
nie v konečných štádiách jeho realizácie. Celkovo sa urobilo mnohé na prípravu podmienok 
potrebných na úspešné uplatňovanie rodového hľadiska v období rokov 2007 – 2013, viac by sa však 
mohlo urobiť na prenos všeobecných a špecifických cieľov do praktickej a efektívnej činnosti. 
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Uplatňovanie rodového hľadiska pri využívaní štrukturálnych fondov 

Zhrnutie 

Uplatňovanie rodového hľadiska je politický prístup, ktorého cieľom je integrovať rodové 
hľadisko do každej politiky a každého kroku politického procesu, od návrhu až po realizáciu, 
monitorovanie a hodnotenie. Je založené na poznaní, že ženy a muži nemajú rovnaké zdroje, 
potreby a preferencie a že mnohé štruktúry, systémy a politiky nie sú rodovo neutrálne, ale 
považujú skúsenosti mužov za normu. 

Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami a zásada uplatňovania rodového hľadiska sú 
v nariadeniach o štrukturálnych fondoch výslovne uvedené ako transverzálne aspekty 
programovania a realizácie politiky. 
 
Podpora uplatňovania rodového hľadiska nie je len formálnou požiadavkou. Je dôležitá pre silný 
pozitívny vzájomný vzťah medzi hospodárskym rastom a rodovou rovnosťou. Medzi 
hospodárskym rastom a rodovou rovnosťou existuje príčinný vzťah, pretože vyššia hospodárska 
úroveň zvyčajne znamená vyššie vzdelanie, demokraciu a väčšiu rodovú rovnosť. Existuje však 
aj pozitívny vzťah smerom od väčšej rodovej rovnosti k hospodárskemu rastu: väčšia účasť žien 
na trhu práce zvyšuje hrubý domáci produkt, keďže do výrobného systému je zapojených viac 
ľudských zdrojov. Začlenenie žien do trhu práce a tvorby politiky prispieva aj k zvýšeniu 
kvality života a k budúcemu rastu vzhľadom na ich vplyv na výchovu detí.  

V prospech uplatňovania rodového hľadiska teda hovoria argumenty týkajúce sa rovnosti 
aj účinnosti. Diskriminácia a segregácia znamenajú neúčinnosť. Výhody z odstránenia 
diskriminácie pre (miestne) hospodárstvo vyplývajú z lepšieho využívania zdrojov, čo môže 
zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. Keď je ekonomická úloha jednotlivcov vymedzená 
pohlavím, a nie zásluhami a schopnosťami, dochádza k neefektívnosti 
spôsobenej nedostatočným využívaním zručností jednej skupiny (žien). Politiky na zníženie 
rodovej segregácie v spoločnosti a hospodárstve by tiež mohli pomôcť vytvoriť pracovnú silu 
ovládajúcu viac zručností a zlepšiť vzory organizácie práce. Vyššia a rovnostárska účasť žien na 
hospodárskom živote môže zlepšiť aj rodinné podmienky, ak budú spoločný záujem žien a detí 
podporovať politiky presadzujúce rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. 

Štúdia sa snaží načrtnúť, do akej miery sa uplatňovalo rodové hľadisko v štrukturálnych 
fondoch v programovom období 2000 – 2006, pričom osobitná pozornosť sa venuje Fondu 
regionálneho rozvoja a Kohéznemu fondu s cieľom upozorniť na politické oblasti, v ktorých sa 
dosiahol pokrok a odhaliť politické oblasti, v ktorých je pokrok pomalý. Z toho sú odvodené 
užitočné ponaučenia na posilnenie rodového rozmeru v programovaní novej politiky na obdobie 
rokov 2007 – 2013. 

Analýza sa uskutočnila formou preskúmania 122 operačných programov pre regióny patriace do 
cieľa č. 1 a cieľa č. 2 v deviatich členských štátoch (Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, 
Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku a v Spojenom kráľovstve) z rodového hľadiska 
a preskúmania dostupných sekundárnych materiálov, akými sú národné a európske hodnotenia, 
monitorovacie a plánovacie dokumenty, ktoré umožnili rozšíriť analýzu na ďalšie európske 
krajiny.  
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Hlavné zistenia štúdie ukazujú, že lepšie výsledky sa dosahujú v počiatočných štádiách 
politického procesu (analýza súvislostí, určenie celkovej stratégie), nie v konečných 
štádiách realizácie (zahŕňajúcich odborné znalosti, zastupiteľské organizácie, 
monitorovanie, hodnotenie atď.). Celkový dojem je taký, že sa urobilo mnohé na zavedenie 
podmienok potrebných na úspešné uplatňovanie rodového hľadiska v období rokov 2000 – 
2006, najmä uznaním oprávnenosti stratégie uplatňovania rodového hľadiska. Zdá sa však, že 
výhody neboli doteraz využité. Mohlo by sa urobiť viac na prenos všeobecných a špecifických 
cieľov do praktickej a efektívnej činnosti.  

Hlavné zistenia ďalej ukazujú, že v rámci Európskej únie (EÚ) sú stupne rodovej citlivosti 
v členských štátoch pri plánovaní štrukturálnych fondov rôzne a (rodová) politická činnosť sa 
určuje prostredníctvom odlišných prístupov. Škandinávske a anglosaské krajiny dosiahli väčší 
pokrok v uplatňovaní rodového rozmeru pri tvorbe politiky, zatiaľ čo kontinentálne 
a juhoeurópske krajiny sa väčšinou stále spoliehajú na špecifické rodové opatrenia, i keď 
vyhlasujú prijatie dvojitého prístupu. Už od začiatku politického cyklu sa vyvíjali určité 
inovačné metódy, nástroje a metodiky, ale ich využívanie a šírenie bolo obmedzované slabým 
uvedomovaním si významu rodovej rovnosti pre sociálno-hospodársky rast medzi (miestnymi) 
politikmi a vládami.  

Osobitné závery týkajúce sa rôznych fáz programovania štrukturálnych fondov 2000 – 2006 
naznačujú nasledujúcu situáciu. 

• Uplatňovanie rodového hľadiska v diagnostike súvislostí programovania 
štrukturálnych fondov. Regionálne operačné programy všeobecne berú pri analýze 
súvislostí do úvahy rodový rozmer prostredníctvom vhodného využitia otázok 
a ukazovateľov týkajúcich sa rodových rozdielov s osobitným zameraním na štruktúru 
a dynamiku trhu práce. Slabšia je schopnosť politikov začleniť rodové rozmery do otázok, 
ktoré nesúvisia so ženami „priamo“, akými sú dopravná infraštruktúra a služby, ktoré sa 
netýkajú poskytovania detskej starostlivosti alebo starostlivosti o starších ľudí, na ktorých sa 
významne podieľa Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond.  

• Uplatňovanie rodového hľadiska pri vymedzení a návrhu stratégie. Formálny záväzok 
uplatňovať rodové hľadisko je prítomný vo všetkých operačných programoch, ale iba 
v niektorých prípadoch možno počítať s osobitnou stratégiou uplatňovania. Uplatňovanie 
rodového hľadiska sa často objavuje vo všeobecných cieľoch týkajúcich sa rovnosti 
príležitostí, pričom najvhodnejší dôvod na riešenie rodovej diskriminácie a nevýhod možno 
opäť nájsť na trhu práce (a čiastočne pri budovaní spoločenstva). 

• Uplatňovanie rodového hľadiska v osobitných cieľoch a návrhu opatrení. Návrh 
osobitných intervencií v programovaní ukazuje ešte jasnejšie dva rôzne prístupy v rámci 
krajín EÚ k „rodovej otázke“. Na jednej strane existuje prístup zásady uplatňovania rodového 
hľadiska (anglosaské a severské krajiny) a na druhej strane dvojitý prístup spájajúci 
uplatňovanie rodového hľadiska s pozitívnou diskrimináciou (kontinentálne a južné krajiny).  

Čo sa týka oblastí intervencie, v ktorých sa uplatňuje rodové hľadisko, zdá sa, že politici 
venujú z hľadiska programovania štrukturálnych fondov najviac pozornosti podnikaniu 
a inovácii, príležitostiam strategického rozvoja, trvalo udržateľným spoločenstvám 
a rozvoju vidieckych oblastí. Čo sa týka pozitívnej diskriminácie, oblasti intervencie sú 
zamerané výlučne na politiku v oblasti odbornej prípravy a trhu práce. 
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• Uplatňovanie rodového hľadiska a prideľovanie zdrojov. Hodnotenie prideľovania 
zdrojov v štrukturálnych fondoch je z hľadiska uplatňovania rodového hľadiska zložitým 
aspektom, pretože je ťažké prideliť rozpočet na jeho uplatňovanie (na rozdiel od pozitívnej 
diskriminácie). Tvorba osobitných nástrojov, ako rozpočtu založeného na rodovej rovnosti, 
využívaných aj pri programovaní štrukturálnych fondov by sa mohla rozšíriť a podporovať 
ako spoločný rámec na hodnotenie finančných prostriedkov pridelených na uplatňovanie 
rodového hľadiska v rámci programov. 

• Uplatňovanie rodového hľadiska a (predpokladané) postupy pri výbere projektov. 
Rodové výberové kritériá uvádzané v operačných programoch ukazujú, že na operačnej 
úrovni sú štrukturálne fondy menej zamerané na pohlavie. Všetky operačné programy 
počítajú pri výbere projektov s rodovými kritériami (t. j. vstupné kritériá, dodatočné body, 
súlad s prierezovými témami, jasný ženský cieľ atď.), ale ich operačný obsah je často slabý 
a približný: mali by sa navrhnúť konkrétnejšie kritériá šité na mieru. 

• Uplatňovanie rodového hľadiska a monitorovanie a hodnotenie programu. V celkovom 
hodnotení ukazujú na jednej strane operačné programy značné úsilie o vytvorenie rodových 
ukazovateľov spojených s monitorovaním a hodnotením osobitných opatrení, i keď toto úsilie 
je často obmedzené na posudzovanie údajov rozdelených podľa pohlaví. Na druhej strane sa 
podrobné hodnotenie programu z pohľadu uplatňovania rodového hľadiska (spolu 
so súvisiacimi metodikami a nástrojmi) nezdá byť dostatočne posúdené.  V tejto oblasti je 
dostupnosť údajov rozdelených podľa pohlaví a rodovo citlivých monitorovacích systémov 
kľúčovou otázkou.   

• Uplatňovanie rodového hľadiska a riadiace organizácie. Riadiace organizácie začali 
všeobecne brať do úvahy potrebu zapojenia orgánov, ktoré sú na rôznych úrovniach 
zodpovedné za rovnosť príležitostí, ako aj expertov na rodovú problematiku. Toto zapojenie 
je stále na formálnej úrovni a často obmedzené na poradnú úlohu. 

Vyššie uvedené pokroky ukazujú, že v programovom období 2000 – 2006 sa uskutočnili 
významné zlepšenia, ale svedčia aj o tom, že začlenenie politík uplatňovania rodového hľadiska 
do štrukturálnych fondov by malo byť v období rokov 2007 – 2013 zdokonalené a posilnené. 

Najväčším rizikom je to, že všetky prvky a otázky súvisiace s uplatňovaním rodového hľadiska 
budú považované za čistú formalitu, ktorú treba dodržiavať, a nie za dôležitý nástroj na 
zlepšenie Európy a situácie jej občanov (mužov aj žien).  

Ďalším znepokojujúcim aspektom (potvrdeným aj niekoľkými zmienkami o rodovej rovnosti 
v nariadeniach o EFRR) je to, že rodové hľadisko sa bude uplatňovať iba v súvislosti 
s činnosťou týkajúcou sa ľudí a ľudského kapitálu (ako napríklad činnosťou financovanou 
Európskym sociálnym fondom), a nie s každou činnosťou, na podporu ktorej sú štrukturálne 
fondy určené. Táto skutočnosť by skutočne mohla oslabiť koncepciu uplatňovania rodového 
hľadiska vo všetkých politikách a ich politických fázach a prispieť k izolácii, a uplatňovanie 
rodového hľadiska by tak nemalo žiadny významný účinok v zmysle rodovej rovnosti.  

Cieľom musí byť návrh vývojového procesu schopného odstrániť rodovú neutralitu pri 
vymedzení intervencií a poskytnúť stratégiu určenú pre systém, a nie iba pre jednotlivcov. 
Pravdepodobne rovnako ako horizontálna integrácia rovnosti príležitostí sú stále potrebné aj 
osobitné opatrenia na podporu žien na prekonanie nerovnosti a na riadne spojenie intervencií 
zameraných na ľudí s intervenciami zameranými na infraštruktúry s cieľom dosiahnuť pevné 
a efektívne výsledky. 
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Na to, aby sa to uskutočnilo, je potrebný konkrétny politický postoj, ako aj lepšie pochopenie 
významu rodovej rovnosti pre sociálno-hospodársky rast v rámci politickej a administratívnej 
kultúry a lepšia schopnosť konkrétne riešiť tieto problémy a zapájať miestne subjekty. Väčšia 
pozornosť venovaná spojeniu medzi uplatňovaním rodového hľadiska a sociálno-hospodárskym 
rastom by mohla byť začiatkom prekonania navrhovania stratégií, v ktorých sú ženy iba 
„pasívnymi“ príjemcami intervencie. 

Cieľ možno dosiahnuť dvomi hlavnými spôsobmi. 

Na jednej strane je potrebné riešiť určité problémy, ktoré sú typické pre uplatňovanie rodového 
hľadiska v programovaní na obdobie 2000 – 2006, ako napríklad stále pretrvávajúca nejasnosť 
o skutočnom význame uplatňovania rodového hľadiska, ktoré sa často interpretuje ako čisté 
presadzovanie pozitívnej diskriminácie, nedostatok vhodných nástrojov a zdrojov (ľudských 
a finančných) venovaných na efektívne uplatňovanie rodového hľadiska a operačný problém 
uplatňovania rodového hľadiska v rozvojových politikách, ktoré nie sú zamerané priamo na 
jednotlivcov. 

Na druhej strane, ponaučenia z programového obdobia 2000 – 2006 a návrhy na ďalšie 
podporovanie uplatňovania rodového hľadiska určujú nasledujúce rozmery ako priority: 

• Budovanie riadenia rovnakých príležitostí. Predpokladom pre to, aby bolo zabezpečenie 
rovnakých príležitostí neoddeliteľnou súčasťou rastovej a rozvojovej politiky, je efektívne 
„riadenie rovnosti“.   

• Zlepšenie riadiacich a realizačných schopností. Vhodné postupy internalizácie uplatňovania 
rodového hľadiska vo výberových kritériách; realizačné postupy a systémy ukazovateľov; 
tímy technickej pomoci na podporu uplatňovania rodového hľadiska pri projektových 
intervenciách; posilnené by mali byť odborné znalosti v oblasti rovnakých príležitostí pri 
programovom/projektovom riadení, pretože prinášajú kvalitu výsledkov celkových 
programov. 

• Zlepšenie monitorovacích a hodnotiacich nástrojov. Vymedzovanie a šírenie usmernení, 
kritérií, metód a postupov na európskej a národnej/miestnej úrovni s cieľom ďalšieho rozvoja 
nástrojov a ukazovateľov uplatňovaných v rokoch 2000 – 2006 je kľúčovou prioritou. 

• Podporovanie inštitucionálneho vzdelávania prostredníctvom spolupráce a výmeny 
osvedčených postupov ako kľúčový nástroj úspešného presadzovania inštitucionálneho 
vzdelávania v rámci členských štátov v jasnom vzťahu k rodovému programovaniu 
a realizácii projektov.  

• Zlepšenie komunikačných stratégií na zvýšenie informovanosti medzi všetkými kľúčovými 
subjektmi a na zdôraznenie rodových otázok a programových výsledkov vrátane sociálno-
hospodárskej úlohy žien. 
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