Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027
Tento akčný plán je realizačným dokumentom Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na
roky 2021-2027.

1. Dôstojnosť a telesná integrita
Úloha
1.
Zváženie uzákonenia definície domáceho násilia

Indikátor
Predloženie do MPK

Termín
2025

2.

Novela Zákona o rodine s cieľom ochrany obetí domáceho Predloženie do MPK
násilia a ich detí v rozvodovom konaní

3.

Zabezpečenie dostatočného počtu regionálne dostupných Finančná
podpora priebežne
špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce prostredníctvom dotácií či
násilie a ich deti (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, grantov
poradenské centrá a bezpečné ženské domy), ich adekvátnu
kapacitu a systémové financovanie.

4.

Nastavenie systémového financovania pre organizácie Predloženie
poskytujúce pomoc ženám a deťom zažívajúcim násilie
riešenia

5.

Monitoring médií a reklamy z hľadiska sexizmu a Monitoring
degradujúcich obrazov žien a dievčat
Monitorovať problematiku obťažovania na pracoviskách a Zverejnenie monitoringu
odstraňovanie prejavov diskriminácie, šikanovania a

6.

2025

systémového 2025

Gestor
Spolugestor
MPSVR SR, KMC,
MS SR
relevantné
rezorty
MS SR
MPSVR SR,
relevantné
rezorty,
KMC
MPSVR SR
VÚC, MNO,
Obce

MPSVR SR

Každoročne MPSVR SR

MNO,
MF
SR, SNSĽP,
ÚV SR
RVR, MNO

Každoročne SNSĽP, NIP

MPSVR SR

sexizmu v pracovno-právnych vzťahoch
2. Zosúladenie rodinného a pracovného života
Úloha
7.
Podpora zapojenia otcov do starostlivosti o deti
a o domácnosť
8.
Audity so zameraním na zosúladenie rodinného pracovného
a súkromného života
9.
Vypracovať
analýzu
zosúlaďovania
súkromného,
pracovného a rodinného života, zohľadňujúc nedostatočné
služby, flexibilné formy práce a nerovnovážne zaťaženie
žien neplatenou prácou
10. Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a
rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými
povinnosťami, najmä žien, a podporovať opatrenia na
uľahčenie ich návratu z rodičovskej dovolenky na trh práce
11. Zviditeľniť ekonomický prínos hodnoty práce vykonávanej
(prevažne) ženami v oblasti neplatenej práce a starostlivosti
o blízke osoby a presadzovať jej vyváženejšiu deľbu medzi
ženami a mužmi

12.
13.
14.
15.

16.

Indikátor
Osvetová kampaň, štatistika

Termín
2024

Gestor
MPSVR SR

Projekt Rodová rovnosť na 2023
pracovisku
Koncepcia
2023

MPSVR SR

Spolugestor
IVPR, MNO,
MK SR
MNO

MPSVR SR

MNO

Projekt Rodová rovnosť na 2023
pracovisku

MPSVR SR

MNO

Vypracovať
analýzu 2023
ekonomickej
hodnoty
neplatenej práce vo vzťahu k
HDP ako podklad pre
vytvorenie nástrojov pre
vyváženú deľbu práce
Právny nárok na miesto v obecnej materskej škole od troch Právny nárok
2024
rokov
Podpora poskytovania rannej starostlivosti pre deti do troch Analýza možností
2025
rokov
Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu Analýza
2022
k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti
Precizovať systém eliminácie negatívnych dopadov Aktualizácia systému
2023
materskej/rodičovskej dovolenky na určenie sumy dávok
sociálneho poistenia
Zabezpečiť dostupnosť materských škôl a zaviesť inovatívne Úprava legislatívy
2025

MPSVR SR

IFP , IVPR,
MNO

MŠVVŠ

Relevantné
rezorty
Relevantné
rezorty
MF SR, IFP

MŠVVŠ
MPSVR SR
MPSVR SR

Relevantné
rezorty a IFP

MPSVR SR

MS SR, IFP

17.

18.

a flexibilné formy starostlivosti o deti vrátane ich
legislatívneho zabezpečenia vrátane detí do 3 rokov
(zavedenie tzv. detských skupín do legislatívy), ako aj
kompenzáciu rodičom detí, ktoré miesto v obecnej MŠ
nedostanú.
Nastaviť systematický a pravidelný zber údajov o Prináležiaci
agregovaný
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na základe výstup v zmysle platnej
analýzy požadovaných indikátorov vzhľadom na dostupné legislatívy na ročnej báze.
zdroje dát.

Každoročne MZ
od
roku NCZI
2023 (zber
za
rok
2022)
Reprezentatívny sociálno-zdravotný prieskum spokojnosti s Reprezentatívny sociologický Koniec
MZ SR
predpôrodnou a popôrodnou starostlivosťou v SR, v oblasti prieskum/formulácia
roka 2025
zdravotnej starostlivosti v rozsahu schválených štandardných konkrétnych odporúčaní do
postupov, a návrh konkrétnych opatrení.
praxe

19.
Podpora zavedenia nových prístupov k liečbe neplodnosti
procesom evidence based policy a štandardných postupov
založených na evidence based medicine v oblasti metód
restoratívnej reprodukčnej medicíny (RRM)

20.

21.

22.

MŠVVŠ SR

Zmapovanie
dostupných Priebežne
centier a spôsobov liečby

Pomoc a podpora rodičom pri výchove a vzdelávaní, Rodičovské kurzy
priebežne
dobrovoľné rodičovské sprevádzanie odborníkmi, aby
rodičia viedli svoje deti k využitiu svojho plného potenciálu
a individuality
Podpora materstva a jeho reálne ocenenie formou rôznych
Osvetová kampaň, analýza priebežne
opatrení, cez finančnú podporu až po spoločenské ocenenie
možných
novelizačných
zmien
Podpora alternatívnych foriem rodičovstva ako osvojenie Posúdenie zmeny podmienok priebežne
a pestúnstvo
osvojovania
s
cieľom

SR, ISP MPSVR
SR

MPSVR SR,
IVPR, MNO

MZ SR

MNO

MPSVR SR

MŠVVŠ SR,
SNSĽP,
MNO

MPSVR SR

MS SR, NIP,
MNO

MPSVR SR

MNO

23.

24.
25.

26.

27.

zvýšenia počtu osvojení,
osvetová kampaň smerujúca
k spopularizovaniu
pestúnstva
Národný projekt MPSVR SR s odbornou garanciou MZ SR Podaná žiadosť o projekt
2022
v oblasti zdravotnej starostlivosti o ženu v tehotenstve, pri
pôrode a v období šestonedelia v súlade s odbornými
štandardmi postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti,
v ktorej centre záujmu sú žena a dieťa ako neoddeliteľná
jednotka, s dôrazom na pozitívnu pôrodnú skúsenosť,
podporu dojčenia a včasnú vzťahovú väzbu podľa
dokumentu WHO pre BFHI z r. 2018 vrátane vytvorenia
systému kontroly prostredníctvom klinických auditov a
nastavenia motivačného systému pre nemocnice, ktoré tieto
štandardy budú napĺňať.
Zlepšenie a podpora adresnej intervencie v prípadoch Novelizácia zákona
vykázania
obetiach č. 274/2017 Z.
Adekvátnejšie stíhanie a potrestanie páchateľov násilia a Vzdelávacie aktivity
škodlivých praktík na ženách a deťoch, pričom sankcie majú
zodpovedať závažnosti spáchaných trestných činov
prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre profesie
zabezpečujúce vymáhateľnosť práva a zber dát
Účinné vymáhanie a monitoring dodržiavania ochranných Monitoring
príkazov voči páchateľom a zabezpečenie dostatočnej doby
trvania týchto príkazov s cieľom primeranej ochrany obetí
Zvyšovanie informovanosti mužov, chlapcov a širokej
Osvetová kampaň
verejnosti o trestnom charaktere násilia na mužoch, vrátane
sexuálneho násilia, s cieľom povzbudzovať mužov a
chlapcov, aby nahlasovali prípady násilia na nich páchané
a/alebo vyhľadali špecializované služby ochrany a podpory

o 2023

MZ SR
MPSVR SR

MNO

MS SR

MPSVR SR

Priebežne

MS
SR, JA,
MPSVR SR
Analytické
centrum MS
SR, KMC

Priebežne

MPSVR SR, NKS,
KMC
relevantné
rezorty
MPSVR SR
Relevantné
rezorty

Priebežne

Národný akčný plán na
elimináciu a prevenciu
násilia na ženách
29. Identifikovať možnosti zlepšenia slovenskej legislatívy a Publikovanie analýzy
praxe v oblasti ochrany žien pred násilím na základe
príkladov dobrej praxe a legislatívnej úpravy iných krajín, so
zameraním na prevenciu násilia podmieneného sociálnymi
faktormi (napr. chudoba a zadlženosť domácností, štruktúra
rodiny a zloženie domácnosti a pod.) a psychickými faktormi
(najmä poruchy osobnosti vedúce k páchaniu násilia,
alkoholizmus, užívanie drog, gamblerstvom, manipuláciou
zo strany partnera a pod.)
3. Vzdelávanie, veda a výskum
Úloha
Indikátor
30. Zabezpečiť vzdelávanie mládeže o rovnosti žien a mužov a Semináre a iné vzdelávacie
rovnosti príležitostí
aktivity, priebežne
31. Vypracovať analýzu učebných textov občianskej náuky s Odporúčania
na
úpravu
odporúčaniami na zmeny. V rámci občianskej náuky textových a obrazových
zvyšovať
povedomie
o
predmetnej
problematike zdrojov v súlade s podporou
prostredníctvom distribúcie informácií a rôznych letákov vzdelávania
v
oblasti
obsahujúcich kontakty pomoci a adresy inštitúcií, na ktoré je ľudských
práv,
hlavne
možné sa v prípade potreby obrátiť.
rovnosti žien a mužov a
návrh na aktualizáciu týchto
materiálov
zohľadňujúcu
novodobé výzvy v oblasti
ochrany ľudských práv.
28.

Prijatie a implementácia Národného akčného plánu na
elimináciu a prevenciu násilia na ženách

2021

MPSVR SR

Relevantné
rezorty

2022

MPSVR SR

MS
MNO

Termín
priebežne

Gestor
SNSĽP

2025

SNSĽP

Spolugestor
MPSVR SR,
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR,
MPSVR SR

SR,

32.

Implementovať do plánovanej úpravy kurikula témy
základných ľudských práv a slobôd, práv detí a maloletých
dievčat, rovnosti žien a mužov, odbúravania predsudkov a
stereotypov v oblasti rovnosti príležitostí, eliminácie násilia
páchanom na ženách a deťoch

Návrh kurikula

Priebežne

MŠVVŠ SR

MPSVR SR

33.

Orientovať odborné vzdelávanie učiteľov/učiteliek na
aktuálne témy uplatňovania ľudských práv a práv dieťaťa,
vrátane ochrany žien a detí (dievčat) pred diskrimináciou,
násilím a sexuálnym zneužívaním

Vzdelávacie aktivity

Priebežne

MŠVVŠ SR

MPSVR SR,

34.

Venovať zvýšenú pozornosť osvete, výchove a vzdelávaniu
smerujúcim k nulovej tolerancii voči páchaniu násilia na
ženách a deťoch/dievčatách

Osvetová
kampaň/Sprievodca
školským rokom 2021/2022

Priebežne

MŠVVŠ SR

MPSVR SR,

35.

Podporovať zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov
relevantných rezortov prostredníctvom seminárov, elearningových kurzov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti
rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v rámci
vzdelávania

Vzdelávacie aktivity

Priebežne

MPSVR SR

Aktualizovať a doplniť študijné materiály týkajúce sa
problematiky rovnosti žien a mužov, nestereotypných rolí,
vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v
medziľudských vzťahoch, násilia páchaného na ženách a
práva na nedotknuteľnosť osoby v tematických plánoch
príslušných predmetov na Stredných odborných školách
Policajného zboru a v príslušných študijných odboroch
Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Študijné materiály

36.

všetky
ústredné
orgány

2025

MV
SR, MŠVVŠ SR
MPSVR SR

37.

Realizovať preventívne aktivity zamerané na oblasť rovnosti
žien a mužov a rovností príležitostí formou prednášok,
besied a poskytovania potrebných informácií

Vzdelávacie aktivity

priebežne

MPSVR SR

Relevantné
rezorty

38.

V rámci neformálneho vzdelávania kultúrno-osvetových
pracovníkov pertraktovať témy z oblasti prevencie a
eliminácie násilia páchaného na ženách

Vzdelávacie príspevky

Priebežne

MK SR

MPSVR SR

39.

V rámci odborného časopisu Sociálna prevencia publikovať
články z oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na
ženách

Publikované články

Priebežne

MK SR

MPSVR SR

2025

MŠVVŠ SR

priebežne

SNSĽP

MPSVR SR,
MF SR
MPSVR SR,
MŠVVŠ SR

každoročne

ŠÚ SR

MPSVR SR

Termín
2023

Gestor
MPSVR SR

Spolugestor
MS
SR,
relevantné
rezorty,
MNO
MŠVVŠ,
relevantné
rezorty,
MNO
MPSVR SR

Reforma
odmeňovania
učiteľov
a iných
profesií Návrh vízie reformy
s nadpriemerným zastúpením žien
41. Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických
a odborných Semináre a iné vzdelávacie
zamestnancov a zamestnankýň škôl o rovnosti žien a mužov aktivity
a rovnosti príležitostí
42. Dlhodobé zisťovanie, spracovávanie a poskytovanie Publikácia – Ženy a muži v
štatistických informácií v členení podľa pohlavia.
SR
4. Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, ekonomická závislosť a chudoba žien
Úloha
Indikátor
43. Návrh opatrení a riešení rozdielu v odmeňovaní medzi Zverejnenie návrhu
mužmi a ženami
40.

44.

Dlhodobé a udržateľné financovanie zariadení poskytujúcich Predloženie návrhu
starostlivosť o závislých členov rodiny

2024

MPSVR SR

45.

Právne analyzovať inštitút rovného odmeňovania

2023

SNSĽP

Právna analýza

46.

Zabezpečovať
pravidelný
dozor
nad
rovnakým Monitoring
zaobchádzaním so zamestnancami/zamestnankyňami v
pracovnoprávnych vzťahoch

priebežne

NIP

MPSVR SR

47.

Pravidelne monitorovať dodržiavanie zásady rovnosti v Výročná správa
odmeňovaní

každoročne

NIP

MPSVR SR

48.

Podporovať právne uvedomenie a uplatňovanie pracovného Osvetová kampaň
práva, najmä Zákonníka práce v praxi, hlavne vo vzťahu k
postaveniu žien na pracoviskách

Priebežne

NIP,
IP, MNO,
MPSVR SR
relevantné
subjekty

49.

Vytvorenie rovnakých podmienok pre výkon väzby a výkon Rovnaké
metodika
trestu odňatia slobody väznených žien a mužov

50.

Vyhodnotenie
Pri zavádzaní AOTP . aktívnych opatrení na trhu práce
venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným uchádzačkám o
zamestnanie

podmienky, priebežne

priebežne
priebežne

51.

Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
prostredníctvom výkonu hodnotenia kvality sociálnych
služieb, ktoré bude v rokoch 2021 – 2025 zamerané aj na
sociálne služby krízovej intervencie

52.

Zváženie vytvorenia nového príspevku pre dieťa, ktoré nemá Doplnenie tretej časti Zákona 2025
určeného otca
o rodine, ktorá sa týka
vyživovacích povinností, aby
sa pokryla situácia dieťaťa,
ktoré nemá určeného otca
Riešenie diskriminácie žien v dôchodkovom systéme, Predloženie
koncepcie 2025
priznanie matkám za obdobie starostlivosti o deti osobný odstránenia
diskriminácie
mzdový bod z priemernej mzdy alebo obdobie starostlivosti osôb
s rodičovskými
o deti započítať do odpracovaných rokov
povinnosťami
do
medzirezortného

53.

Hodnotenie kvality

ZVJS

MPSVR SR

MPSVR SR.
MV SR, MS
SR
Relevantné
subjekty

MPSVR SR

Relevantné
subjekty

MPSVR SR

MS SR

MPSVR SR

MF SR, IFP,
IVPR, MNO

pripomienkového konania
54. Novela zákona o rodičovskom príspevku
Zváženie
zavedenia
rodičovského príspevku v
jednotnej sume
5. Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní
Úloha
Indikátor
55. Vytvorenie interaktívnej mapy so štatistikou podielu žien Vytvorenie
interaktívnej
a mužov na kandidátnych listinách v jednotlivých regiónoch mapy
a priebežná
a aj zvolených zástupcov.
aktualizácia
56. Podpora
zvyšovania
zastúpenia
žien
a iniciovať Osvetová kampaň
celospoločenskú a odbornú diskusiu o zvýšení participácie
žien v politike
57. Podporovať podnikanie žien vytváraním systémových Zvýšenie
počtu
žien
opatrení vrátane zosúladenia rodinného a pracovného života podnikateliek,
vytvorenie
manuálu pre ženy zvažujúce
podnikanie
6. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a
a mužov
Úloha
Indikátor
58. Zvyšovať informovanosť a odbornú úroveň pracovníkov Zvýšenie odbornej úrovne
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj štátnych
zamestnancov
pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o vykonávajúcich
uvedené
ľudských právach a prejavoch xenofóbie, rasizmu, opatrenia a zabezpečenie
antisemitizmu, extrémizmu a iných formách intolerancie.
fungujúceho obojstranného
toku
informácií
medzi
jednotlivými
subjektmi
o uvedených prejavoch.
59. Zvyšovať odbornú úroveň inšpektorov práce v oblasti Vypracovanie
školiacich
dodržiavania
zásady rovnakého
zaobchádzania
v materiálov, zorganizovanie
pracovnoprávnych vzťahoch a to hlavne vo vzťahu k školenia
školiteľov
postaveniu žien na pracoviskách.
a analytický
výstup
zo
školenia inšpektorov

2023

MPSVR SR

Relevantné
rezorty a IFP

Termín
2023
priebežne

Gestor
MPSVR SR

Spolugestor
SK8,
samosprávy

priebežne

MPSVR SR

MNO

2022

MH
SR, MNO
MPSVR SR

inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien
Termín
priebežne

Gestor
MPSVR SR

Každoročne MPSVR SR
do
31.
decembra

Spolugestor
ÚPSVR,
SNSĽP

NIP,
ÚSVRK,
SNSĽP

60.
61.

62.

63.
64.
65.

Zintenzívniť a zefektívniť činnosť sociálnych pracovníkov a
príslušníkov Policajného zboru s obeťami domáceho násilia.
Podporovať zvyšovanie kvality rozhodovania súdov vo
veciach týkajúcich sa diskriminácie a ľudských práv žien
(vrátane násilia na ženách) vzdelávaním a scitlivovaním.
Aktívne participovať v aktivitách EIGE, EK a iných orgánov
a inštitúciách EÚ a na na príprave EÚ dokumentov, ktoré sa
dotýkajú oblasti rovnosti žien a mužov
Vypracovanie siedmej periodickej správe SR k Dohovoru
o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW))
Zefektívniť čerpanie EŠIF
Evaluácia/hodnotenie vnútroštátnej antidiskriminačnej
legislatívy

Školenia

Priebežne

Rôzne vzdelávacie aktivity

Priebežne

Aktívna participácia

Priebežne

Relevantné
rezorty

Relevantné
rezorty

Predloženie do MPK

2021

MPSVR SR

Relevantné
rezorty

Zvýšenie čerpania
Evaluácia

Priebežne
Priebežne

MPSVR SR
MPSVR SR, MNO,
MSSR,
relevantné
rezorty
MPSVR SR

66.

Metodika
NP
Rodová do 2022
Zaviesť jednotnú metodiku, štandardy a systém certifikácie
auditov so zameraním na zosúladenie rodinného pracovného rovnosť na pracovisku
a súkromného života

67.

Zabezpečiť trvalú udržateľnosť Koordinačno-metodického
centra pre násilie na ženách a domáce násilie

Zabezpečenie
KMC

68.

Zabezpečiť trvalú funkčnosť a údržbu web stránok
informujúcich o rovnosti žien a mužov

Pravidelná aktualizácia

69.

Zaistiť zástupcu/zástupkyňu SR na Pracovnej skupine pre
gender mainstreaming vo Výbore OECD on Gender
Mainstreaming and Governance
Metodika s príkladmi dobrej praxe a konkrétnymi krokmi
k napĺňaniu gender mainstreamingu v rámci samospráv
Zvýšenie povedomia a publicity o možnosti uchádzania sa
o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov

Vymenovanie
zástupkyne

70.
71.

fungovania Priebežne

MPSVR SR,
MV SR
MPSVR SR, JA, MNO
MS SR

MPSVR SR

Priebežne

MPSVR SR

zástupcu/ Priebežne

MPSVR SR

Vznik
metodiky
a jej 2025
MPSVR SR
distribúcia
Informácie
na
webovej Každoročne MPSVR SR
stránke ministerstva, tlačová
správa

KMC

Úrad
splnomocnen
ca pre MNO
SK8
Spolupracujú
ce subjekty

72.

7.
73.

Úprava a stransparentnenie prideľovania dotácií rovnosti Zverejnenie
bodových Každoročne MPSVR SR
žien a mužov
hodnotení,
zverejnenie
hodnotiacich hárkov
Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí / dievčat
Úloha
Indikátor
Termín
Gestor
Navrhnúť novelizáciu antidiskriminačného zákona z Návrh novelizácie
2025
MS SR
pohľadu požiadaviek rovnosti žien a mužov a ďalších
súvisiacich právnych predpisov

74.

Vyrovnanie účasti na preventívnych prehliadkach tehotných Identifikácia a odstránenie
žien a detí z marginalizovaných skupín na majoritu
prekážok v prístupe k
preventívnym prehliadkam

75.

Pristupovať k zvyšovaniu kvality v sociálnych službách
podporou a modernizáciou dodržiavania kvality
poskytovanej sociálnej služby, modernizáciou hodnotenia
kvality poskytovanej sociálnej služby, vrátane sociálnych
služieb krízovej intervencie, a stimuláciou previazanosti a
účinnosti kontrolných a dohliadacích pôsobností príslušných
orgánov vo veciach sociálnych služieb
Zaoberať sa prípadmi diskriminácie a trestných činov z
nenávisti a usilovať o strategické súdne konania

76.

8.
77.

2027

modernizácia poskytovanie Priebežne
sociálnej služby

MPSVR SR,

Spolupracujú
ce subjekty

Spolugestor
MPSVR SR,
SNSĽP,
VOP, MNO
a iné
relevantné
rezorty
Organizácia
Zdravé
regióny,
MNO, cirkvi

MPSVR SR

Monitoring

Priebežne

MPSVR SR, SNSĽP,
MS SR
MNO,
relevantné
subjekty

Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc
Úloha
Indikátor
Uplatňovať rovnosti príležitostí ako prierezovej témy v Monitoring
aktivitách rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Termín
priebežne

Gestor
MZVEZ SR,

Spolugestor

78.

79.

80.
81.
82.

83.

Pri tvorbe prípadne aktualizácii strategických materiálov v
oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci naďalej
presadzovať rovnosť príležitostí ako prierezovú tému
Vykazovať aktivity rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci SR v oblasti rodovej rovnosti v súlade s
konvergovanými štatistickými smernicami OECD DAC

Ostatné
Zrealizovať výskum o prekážkach, s ktorými sa ženy
stretávajú pri kariérnom postupe
Pokračovať v monitorovaní rovnosti žien a mužov
vydávaním štatistickej ročenky SR
Analýza Zákonníka práce vo vzťahu k účinnosti dosahovanie
rovnosti žien a mužov na pracovisku s cieľom predstaviť
nové opatrenia, ak z analýzy vyplynie takáto potreba

Vytvorenie/aktualizácia
strategických materiálov

MZVEZ SR

Prehľad
bilaterálnej každoročne
rozvojovej
spolupráce
zameranej
na
rovnosť
príležitostí v rámci správy o
rozvojovej spolupráci SR za
príslušný rok

MZVEZ SR

Zverejnenie
výstupu 2025
z výskumu
Ročne
Štatistická ročenka SR

MPSVR SR

Analýza
opatrení

MPSVR SR

Vypracovať analýzu dopadov pandémie Covid 19 na ženy Analýza
a ich rodiny.

a návrh

nových 2025

1. polrok
2022

ŠÚ SR

IVPR
MPSVR SR

NIP, IVPR,
MNO
Relevantné
rezorty
MS SR, NIP,
SNSĹP,
MNO,
relevantné
rezorty
relevantné
rezorty a IFP

Pod pojmom „relevantné rezorty“ máme na mysli Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej
republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

ZOZNAM SKRATIEK
MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MF SR Ministerstvo financií SR
MH SR Ministerstvo hospodárstva SR
MK SR Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MS SR Ministerstvo spravodlivosti SR
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR Ministerstvo vnútra SR
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu
SAV Slovenská akadémia vied
SR Slovenská republika
SNSĽP Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
VÚC Vyšší územný celok
ŠÚ SR Štatistický úrad SR
ÚV SR Úrad vlády SR

VÚC Vyšší územný celok
NIP Národný inšpektorát práce
KMC Koordinačno metodické centrum pre prevenciu násilia na
ženách
IVPR Inštitút pre výskum práce a rodiny
NKS Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky
násilia na deťoch
ZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií),
ISP MPSVR SR Inštitút sociálnej politiky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
MNO Mimovládne neziskové organizácie
IFP Inštitút finančnej politiky
ŠPÚ Štátny pedagogický ústav
BSK Bratislavský samosprávny kraj
ÚPSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚSVRK Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
JA Justičná akadémia
VOP Verejná ochrankyňa práv

