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Úvod 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“) pri príprave svojho plánu 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (ďalej len „plánu“) vychádzala zo stratégie Európskej 

komisie pre rovnosť príležitostí na roky 2020 – 20251, z Usmernení k plánu rodovej rovnosti 

(GEP) programu Horizon Europe2, z Výročnej správy SZU za rok 2021 a z Dlhodobého zámeru 

SZU na roky 2022-2028. 

Centrum pre podporu vnútorného systému kvality pripravilo Plán rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí SZU na roky 2022 – 2028, ktorý je pružným prostriedkom s odporúčaniami a cieľmi 

podporujúcimi budovanie organizačnej kultúry SZU založenej na diverzite a inkluzívnosti. 

Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta 

Universitatum, čím sa zaviazala dodržiavať princíp tolerancie a rešpektu, kde prekvitá 

rôznorodosť aspektov a dominuje princíp rovnosti a čestnosti. V zmysle uvedeného SZU 

zabezpečuje presadzovanie rovnosti príležitostí, spravodlivosti a dodržiavanie etických 

a morálnych princípov vo všetkých sférach akademického života vrátane postupov prijímania 

študentov, prijímania do zamestnania a v kariérnom raste. 

Cieľom tohto plánu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave je eliminácia akýchkoľvek existujúcich foriem nerovností a znevýhodňovania žien 

alebo mužov v rámci SZU definovaním cieľov, určením indikátorov pre dosiahnutie cieľov, 

delegovaním tímu zodpovedných pracovníkov a stanovením časového plánu implementácie 

jednotlivých cieľov. 

  

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN 
2 https://op.europa.eu/en/search-
results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteH
ybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Horizon+Europe+guidance+on+gender+equality+plans.&fac
et.collection=EUPub&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Horizon+Europe+guidance+on+gender+equality+plans.&facet.collection=EUPub&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE
https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Horizon+Europe+guidance+on+gender+equality+plans.&facet.collection=EUPub&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE
https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Horizon+Europe+guidance+on+gender+equality+plans.&facet.collection=EUPub&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE
https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Horizon+Europe+guidance+on+gender+equality+plans.&facet.collection=EUPub&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE
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Ciele  plánu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU 
 

1. Vytvorenie štruktúry zodpovednej za spracovanie, implementáciu, monitorovanie 

a hodnotenie plánu a stanovenie jej právomocí. 

Termín plnenia cieľa:   jún 2022 

Zodpovední:   Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Rektor   

Indikátory plnenia cieľa:  

a) delegovanie činnosti spracovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia plánu 

na Centrum pre podporu vnútorného systému kvality ako orgánu zodpovedného za 

spracovanie, implementáciu, monitorovanie a hodnotenie plánu  

b) menovanie zodpovednej osoby – audítora pre implementáciu a dodržiavanie plánu 

rodovej rovnosti 

c) smernica rektora SZU upravujúca spôsob spracovania, implementácie, monitorovania 

a hodnotenia plánu 

2. Identifikovanie najrelevantnejších ukazovateľov pre zber a analyzovanie údajov 

potrebných pre plán  

Termín plnenia cieľa:   august 2022/priebežne 

Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Odbor 

personálno-právny/Pedagogický odbor/Dekanáty fakúlt 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) dotazníky/tabuľky zberu údajov, ktoré sledujú nasledovné ukazovatele: 

o rodová vyváženosť vo vedení a rozhodovaní (vedúce/riadiace funkcie v rámci 
univerzity/Akademický senát a Vedecká rada; a fakúlt – ženy, muži) 

o rodová rovnosť pri personálnom obsadzovaní a kariérnom postupe (kvalifikačná 
štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých fakúlt – ženy, muži) 

o integrácia rodovej dimenzie vo výučbe a výskume (podľa fakúlt, formy štúdia – 

výskumní pracovníci a študenti – ženy, muži) 

o mobilita študentov a zamestnancov SZU (ženy a muži) 

o opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, vrátane sexuálneho obťažovania 
o rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a organizačná kultúra 

b) smernica rektora SZU upravujúca spôsob spracovania, implementácie, monitorovania 
a hodnotenia plánu (vrátane pravidiel  zberu a analyzovania údajov) 

c) integrovanie výsledkov prieskumu/analýzy dát o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  
na SZU do pravidelných hodnotiacich správ na SZU (výročná správa,  webová stránka 
SZU, resp. na iná platforma sociálnej siete)  

3. Vytvorenie databázy relevantných ukazovateľov a systému pravidelnej 

aktualizácie 

Termín plnenia cieľa:   august 2022/priebežne 
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Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Odbor 

personálno-právny /Pedagogický odbor/Dekanáty fakúlt 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) definovanie relevantných ukazovateľov 
b) smernica rektora SZU upravujúca spôsob spracovania, implementácie, monitorovania 

a hodnotenia plánu (vrátane pravidiel  zberu a analyzovania údajov) 
c) integrovanie výsledkov prieskumu/analýzy dát o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  

na SZU do pravidelných hodnotiacich správ na SZU (výročná správa, propagácia týchto 
výsledkov na webovej stránke SZU alebo na inej platforme sociálnej siete a pod.) 

4. Budovanie povedomia o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU. 

Termín plnenia cieľa:  december 2022/priebežne 

Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Odbor 

personálno-právny /Rektor 

Indikátory plnenia cieľa:  

a) informačný materiál/webinár o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU – raz 

ročne 

b) integrovanie výsledkov prieskumu/analýzy dát o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  
na SZU do pravidelných hodnotiacich správ na SZU (výročná správa, propagácia týchto 
výsledkov na webovej stránke SZU  alebo na inej platforme sociálnej siete a pod.) 

5. Podpora rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí prostredníctvom postupného 

vytvárania otvoreného a inkluzívneho prostredia pre zosúlaďovanie medzi 

pracovným a súkromným životom  

Termín plnenia cieľa:  priebežne 

Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Odbor 

personálno-právny /Pedagogický odbor 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) úprava kolektívnej zmluvy – implementácia plánu 

b) úprava pracovného poriadku – implementácia plánu 

c) úprava pracovných podmienok v zmysle plánu (oblasť zosúlaďovania pracovného 

a súkromného života na SZU, využitie „home office“, možnosti čiastočného úväzku pre 

zamestnankyne na materskej alebo zamestnancov na rodičovskej dovolenke, zavedenie 

možnosti výučby v popoludňajších hodinách) 

6. Podpora rodovej vyváženosti vo vedení a v rozhodovaní. 

Termín plnenia cieľa:    október 2022 (pravidelne - raz ročne) 

Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Odbor 

personálno-právny/Rektor 
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Indikátory plnenia cieľa: 

a) vývoj proporcionality zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v rámci univerzity 

a fakúlt (komparácia vývoja sledovaných ukazovateľov) 

b) špecializované školenia pre personálne oddelenie SZU a osoby s rozhodovacou 

právomocou – prispôsobenie procesu výberu a menovania zamestnancov v jednotlivých 

vedúcich pozíciách tak, aby sa zabezpečila vyváženosť medzi ženami a mužmi 

7. Podpora rodovej vyváženosti pri personálnom obsadzovaní pozícií a kariérnom 

postupe 

Termín plnenia cieľa:  november 2022/pravidelne - raz ročne 

Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Odbor 

personálno-právny/Rektor 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) revízia vnútorného predpisu upravujúceho zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 

b) vytvorenie/revízia vnútorných predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov - 

zapojenie audítora pre implementáciu a dodržiavanie plánu rodovej rovnosti do komisií 

pre výberové konania a tých, ktoré rozhodujú o kariérnom postupe 

c) proaktívne identifikovanie žien/mužov v nedostatočne zastúpených oblastiach 

d) vytvorenie/revízia vnútorných predpisov upravujúcich plánovanie pracovnej záťaže v 

rámci SZU 

8. Integrácia rodovej dimenzie a rovnosti príležitostí vo vzdelávacej a výskumnej 

činnosti SZU. 

Termín plnenia cieľa:   december 2022/neskôr priebežne 

Zodpovední: Prorektor pre pregraduálne štúdium/Prorektor pre vedu a 

výskum 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) vytváranie predpokladov zabezpečenia rodovej dimenzie a rovnosti príležitostí na 

základe analýzy rodovej rovnosti vo vzdelávacej a výskumnej činnosti SZU 

b) informačný materiál o podpore mladých výskumných pracovníčok/pracovníkov 

c) popularizačné aktivity o príkladoch dobrej praxe podporujúcich rozvoj kariéry mužov 

a žien na SZU 

9. Zvyšovanie povedomia o rodovo motivovanom násilí, vrátane sexuálneho 

obťažovania. 

Termín plnenia cieľa:  priebežne 
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Zodpovední: Etická komisia SZU/Centrum pre podporu vnútorného systému 

kvality 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) Informačný materiál o rodovo motivovanom násilí, vrátane sexuálneho obťažovania 

zverejnený na webovej stránke SZU 

b) webinár k danej problematike minimálne raz ročne 

10. Zverejnenie plánu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU na webovej 

stránke univerzity. 

Termín plnenia cieľa:  máj 2022 

Zodpovední: Centrum pre podporu vnútorného systému kvality/Oddelenie 

informačných technológií a IT servisu 

Indikátory plnenia cieľa: 

a) umiestnenie „dlaždice“ na webovej stránke týkajúcej sa rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí na SZU 

b) minimálne 5 postov ročne 
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Záver 

Tento plán rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU bol schválený rektorom 

univerzity. 

 

Tento plán rodovej rovnosti je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU 
v Bratislave a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU 
www.szu.sk. 
 
 
V Bratislave, dňa 9. mája 2022 

 
 
 
 

     Dr.h.c.  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.  
                   rektor SZU 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.szu.sk/

