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A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

1. INFORMACIE O ZIADATELOVI   

Obchodné meno/názov: 
Stredisko pre štúdium práce a rodiny 

PSČ Obec (mesto) Ulica, číslo domu Sídlo/Adresa: 

812 41 Bratislava Špitálska 6 

Právna forma1 Štátna príspevková organizácia 

IČO2 308 47 451 DIČ 3  

Platca DPH                áno   nie 

Telefón (aj predvoľbu) štatutár. zást. 02/59752515 
zodp. riešiteľ  02/59752317 
proj. manažér 02/59752519 

Fax  02 / 5296 6633 

E-mail štatutárny zástupca repkova@sspr.gov.sk
zodpovedný riešiteľ perichtova@sspr.gov.sk
projektový manažér rasova@sspr.gov.sk  

 
 

                                                 
1, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, 

európske hospodárske záujmové združenie, neinvestičný fond, záujmové združenie právnických osôb (podľa paragrafu 20 
písm. f O.Z.), nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (podľa zákona 13/2002), nadácia, vysoká ško-
la, občianske združenie, pozemkové spoločenstvo, odborové organizácie, iné právnické osoby verejného práva (komory, fon-
dy, ...), vyššie územné celky, obce, orgány štátnej správy 

2 Uvedie inštitúcia resp. právnická osoba (PO) 
3 Uvedie právnická osoba (PO) 
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B. PROJEKT – PODROBNÝ POPIS PROJEKTU  

1. NAZOV PROJEKTU  
Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce 
 

 
 

2. PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE 
Názov programového  
dokumentu  
Iniciatívy Spoločenstva 

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL 

Názov priority Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporo-
vanie desegregácie 

Názov opatrenia 4.1 Rodový výskum, rodový audit a rodová senzibi-
lizácia ako prostriedky dosiahnutia rovnosti žien 
a mužov na trhu práce 

Názov schémy pomoci de 
minimis 

 

 

3. ÚZEMIE REALIZÁCIE PROJEKTU 
(UVEĎTE MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU A % PROSTRIEDKOV VYMEDZENÝCH Z ROZPOČTU)  

Cieľ 1 
(v % z rozpočtu) 

80 % 

Cieľ 3 
(v % z rozpočtu) 

20 % 

 

4. CIELE PROJEKTU 4  
(HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU, ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU A ICH PREVIAZANIE SO ŠPECIFICKÝMI CIEĽMI VÝ-
ZVY A  SÚVISLOSŤ S GLOBÁLNYM CIEĽOM PROGR. DOKUMENTU ) 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie fungujúceho nadnárodného partnerstva zameraného 
na identifikáciu pracovných podmienok determinujúcich rodovú nerovnosť v praxi zamest-
návateľských subjektov ako príspevku k cielenému monitoringu situácie v rovnosti žien 
a mužov na trhu práce. Súčasťou projektu bude vypracovanie odporúčaní pre rodovú sen-
zibilizáciu zohľadňujúcu špecifiká pracovných podmienok a spoluúčasť na realizácii týchto 
odporúčaní. 
Špecifické ciele projektu sú štruktúrované tak, aby sa využili dostupné možnosti a pro-
striedky na dosiahnutie jeho hlavného cieľa: 

A. Identifikácia podmienok práce prispievajúcich alebo brániacich rovnosti príležitostí 
mužov a žien na trhu práce, 

                                                 
4 Uveďte ciele projektu, ktorými budete podporovať silné stránky, odstraňovať  slabé,  využívať príležitosti a eliminovať ohroze-

nia.  

- 2 - 



Iniciatíva Spoločenstva    
 

B. Doplnenie rodovo diferencovaných údajov z oblasti pracovných podmienok patria-
cich do rámca faktorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

C. Komparácia získaných poznatkov s výsledkami prieskumu v tejto oblasti v krajinách 
EÚ, 

D. Vypracovanie návrhov eliminačných opatrení vedúcich k rodovo neutrálnym pod-
mienkam práce a otestovanie  možností ich implementácie do praxe, 

E. Rodová senzibilizácia zamestnávateľov, zamestnancov a následne aj odborníkov 
BOZP, služieb zdravia pri práci, zástupcov zamestnancov a verejnosti formou popu-
larizačných akcií (konferencie, semináre, workshopy), poskytovaním poradenských 
služieb, vytvorením permanentnej informačnej platformy apod. 

F. Zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov i zamestnávateľov v tejto oblasti. 
G. Vytvorenie optimálnych foriem spolupráce zainteresovaných partnerov 

a predstaviteľov cieľových skupín v oblasti monitorovania pracovných podmienok 
ako determinant rodovej nerovnosti na trhu práce a v oblasti poradenstva pre im-
plementáciu odporúčaných opatrení do systémov riadenia podnikateľských subjek-
tov. 

Hlavným cieľom Iniciatívy Spoločenstva EQUAL je vývoj, overovanie a aplikovanie no-
vých inovatívnych  riešení a prístupov zameraných na  elimináciu a odstraňovanie všet-
kých foriem diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Projekt „Pracovné podmienky ako 
determinanty rodovej nerovnosti práce“ si kladie za cieľ rozvinúť národnú a nadnárodnú 
partnerskú spoluprácu v oblasti rodovo senzibilného výskumu so zámerom  doplniť do-
teraz nepostačujúce databázy z hľadiska pracovných podmienok a identifikovať mož-
nosti optimalizácie a zvýšenia ústretovosti pracovných podmienok k rovnosti príležitostí 
na trhu práce z hľadiska rodového. 
Realizácia hlavného cieľa sa uskutočňuje v rámci opatrenia 4.1 - Rodový výskum, rodo-
vý audit a rodová senzibilizácia ako prostriedky na dosiahnutie rovnosti žien a mužov 
na trhu práce. Špecifické ciele projektu predstavujú súbor opatrení, ktorých splnením sa 
vytvorí predpoklad postupného monitorovania podmienok práce z rodového hľadiska 
a včlenenie tejto problematiky do riadiacich systémov organizácií. 
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5. AKTIVITY RÚVZ A ÚVZSR NA DOSIAHNUTIE CIELOV PROGRAMOVEHO DOKUMENTU 
INICIATIVY SPOLOCENSTVA EQUAL 
(SPRACOVAŤ ZA KAŽDÚ AKTIVITU SAMOSTATNE) 

Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce 
________________________________________________________________________ 
Aktivita č. 2 : Manažment projektu 
_______________________________________________________________________ 

CIEĽ AKTIVITY 
Koordinácia všetkých aktivít a krokov na realizácii projektu s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu 
efektívnosť riešenia i racionálnosť spolupráce. 

VYMEDZENIE AKTIVITY  (obsahové vymedzenie aktivity, najmä prostredníctvom definovania činností, ktoré 
budú súčasťou realizácie aktivity ako i vymedzenie podstaty inovatívnosti prístupu riešenia v rámci danej aktivity) 
Organizačná príprava pracovných stretnutí s partnermi, respondentmi i ďalšími spolupra-
covníkmi vrátane prekladateľskej prípravy. Zabezpečovanie spracúvania a distribúcie prí-
slušných dokumentov (odporúčaní a príručiek). Organizačné zabezpečovanie popularizač-
ných akcií (konferencie, semináre). Pravidelné sledovanie a hodnotenie uzavretých dohôd 
o partnerstve, plnenia jednotlivých etáp projektu, časového harmonogramu a účelného a 
adresného využívania finančných prostriedkov. Sledovanie dosiahnutých výsledkov a pod-
pora ich trvalej udržateľnosti. 

Vzhľadom na odstúpenie predchádzajúceho zodpovedného riešiteľa 
z projektu bola potrebná modifikácia niektorých aktivít z vecného aj časového 
hľadiska v záujme dodržania záväzných termínov realizácie projektu. 
 
Postup  realizácie  
1.     Vypracovanie podrobnej špecifikácie projektu a časového harmonogramu  

  jednotlivých realizačných krokov. 
 

2.  Určenie miery účasti jednotlivých partnerov- spoluriešiteľov, špecifikácia podielu 
činností, formy kooperácie metódy postupu a miery zodpovednosti za jednotlivé aktivi-
ty, vrátane počtu zahrnutých osôb na projekte. 

  
2.1.  Štruktúra zamestnávateľských subjektov a respondentskej základne.  

RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Bratislava, RÚVZ Košice, RÚVZ Rožňava a ÚVZSR 
Bratislava sa budú podieľať na terénnom výskume formou previerok v podnikoch  vy-
braných odvetví ekonomickej činnosti, ktoré pokryjú oblasť regiónov západného, 
stredného a východného Slovenska ( tab. č. 1). 
 

2.2.   Zameranie previerok. 
         Previerky  sa  budú realizovať v zmysle obsahu a zamerania štátneho zdravotného 

dozoru podľa zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, nariadeniach vlády a 
vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR vymedzujúcich požiadavky na ochranu zdra-
via pred rizikami súvisiacimi s chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri prá-
ci. Súčasťou každej previerky bude navrhnutý dotazník pre zamestnávateľov 
a zamestnancov zameraný na získanie informácií o zdravotných rizikách pri práci 
s ohľadom na rodové odlišnosti mužov a žien. Každý partner vykoná previerky podľa 
rozpisu v tab.1. Výber zamestnávateľských subjektov bude pokrývať malé, stredné 
a veľké podniky, zároveň spracuje analýzu jedného, resp. dvoch vybraných rezortov 
podľa schémy v tab.2.  
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2.3.   Na riešení spolupracujú: 
RÚVZ Banská Bystrica: 

      MUDr. Ľubica Hettychová – zodpovedný riešiteľ, odborná príprava projektu, odbor-
ných podkladov, dotazníka a manažovanie aktivít spoluriešiteľov 

      MUDr. Jarmila Beláková – výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy 
Ing. Martina Kováčová -   výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy       

      RNDr. Andrea Žiarovská -  výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy      
      Mgr. Miriam Kočtúchová Blažinová – výkon previerok, príprava odb. podkladov, ana-

lýzy       
      Dagmar Knoppová –     administratívne práce na projekte, výkon previerok 

   Bc. Zuzana Macková -  administratívne práce na projekte, spracovanie výsledkov a 
podkladov 

   RNDr. Hrubá,  Ing. Námešná, Mgr. Vojteková – štatistika, vyhodnotenie dotazníkov 
   JUDr.Klajban, JUDr.Porubská,  Vigašová, Sedliaková – personálno- právne aspekty 

a zdravotno-právne aspekty 
   Ing. Ema Drobová – ekonóm projektu 
   Ing. Ján Villim – manažér projektu 
   Mgr. Marie Sršňová – dokumentačno-knižničné podklady 
 
   ÚVZSR Bratislava:  
   MUDr. Ľudmila Ondrejková - výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy       
   MUDr. Miloš Janoušek -         výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy       
   MUDr. Daniela Križanová -    výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy       
   RÚVZ Bratislava: 
   MUDr. Soňa Kristiánová – výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy       
  RÚVZ Košice: 
  MUDr. Dana Tarabčáková – výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy        
  RÚVZ Rožňava: 
  RNDr. Štefan Roda –      výkon previerok, príprava odb. podkladov, analýzy      

        individuálni odborníci – špecialisti v jednotlivých medicínskych odboroch – lekári 
klinického pracovného lekárstva a toxikológie, genetickej toxikológie, zdravotníckej 
štatistiky, epidemiológii, revízni lekári. 

 
3.     Časový harmonogram 
3.1.   Príprava vecných a finančných podkladov na realizáciu jednotlivých krokov   projektu, 

prijatie dohôd s určením vecných a personálnych väzieb. Vypracovanie dotazníka. 
   T: 5.10.2006    
 

3.2. Ďalšie spoločné pracovné porady 1x za štvrťrok : december 2006, marec 2007, jún 
2007, september 2007, december 2007, marec 2008. 

   Priebežná komunikácia podľa potreby so spoluriešiteľmi, národným zodpovedným 
 riešiteľom, NIP. 

T:  priebežne do 31.3.2008 
    

3.3 Pracovná porada riešiteľov (RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Bratislava, RÚVZ Košice, 
RÚVZ Rožňava a ÚVZSR Bratislava) na prezentáciu projektu a jeho postupu, spolu-
práce a časového harmonogramu. 

        T:  3.10.2006 
         
3.4.Vykonanie previerok u vybraných zamestnávateľských subjektov. 

T: 31.12.2006 
 

3.5. Vyhodnotenie výsledkov terénneho výskumu. 
T: 31.3.2007 
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3.6.   Vypracovanie návrhu opatrení na ich prípadné využitie pre výkon ŠZD, zmeny  
      legislatívnych úprav alebo v podnikových riadiacich systémoch. 

T: 15.5.2007 
3.7.   Vypracovanie podkladov pre záverečnú správu. 

T: 20.11.2007 
3.8. Organizačné zabezpečenie ďalších spoločných pracovných stretnutí, seminárov  (uve-

dených v aktivite č.8) so spoluriešiteľmi, s lead partnerom, NIP,  zamestnávateľskými 
subjektami, zdravotnými službami, pravidelné sledovanie a hodnotenie dohôd, plnenie 
jednotlivých etáp projektu podľa časového harmonogramu a využívania finančných 
prostriedkov, koordinácia aktivít uvedených v aktivitách č.9-15 projektu. 

  T: od 1.10.2006  do  31.3.2008 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 8 : PERMANENTNÁ ODBORNÁ KOMUNIKAČNÁ PLATFORMA 

CIEĽ AKTIVITY 

Platforma pre získavanie a aktívnu výmenu vedomosti a praktických skúseností odborníkov 
zúčastňujúcich sa na projekte so zainteresovanou verejnosťou. 

 
VYMEDZENIE AKTIVITY   
Platforma sa vytvorí organizovaním konferencií, seminárov a workshopov, ktoré budú výz-
namnou profesionálnou formou diseminácie výsledkov výskumu a tiež vytvorením interne-
tovej stránky projektu ako aj uverejňovaním informácií na internetovej stránke SZU a NIP, 
čím vznikne informačný most medzi účastníkmi riešenia projektu a dôležitý informačný a 
poradenský servis pre verejnosť. Predpokladá sa prepojenie internetovej stránky s interne-
tovou stránkou nadnárodného partnera/partnerov. 
Predpokladá sa aktívne pôsobenie platformy aj po ukončení riešenia projektu. 
V rámci nadnárodnej spolupráce sa predpokladá prezentovanie poznatkov na seminároch, 
resp. iných fórach organizovaných  zahraničnými partnermi. Rovnako sa predpokladá spo-
lupráca s nadnárodnými partnermi pri vytváraní edukačných a dokumentárnych materiálov. 

INOVATÍVNOSŤ 

Uvedenou aktivitou sa vytvorí základňa, ktorá priamym komunikatívnym spôsobom spro-
stredkuje tok odborných informácií, a to v oblasti, kde je ich citeľný nedostatok. Zároveň 
aktivita umožní ovplyvniť podnikovú sféru realizovateľnými a efektívnymi príkladmi dobrej 
praxe. 
 
Postup realizácie: 
1. Uvádzanie informácií o projekte na internetové stránky na sprostredkovanie toku infor-

mácií pre odbornú aj laickú verejnosť. Permanentné obnovovanie údajov prebiehajúcich 
v rámci projektu. 
T: 31.12.2006 

2.  Spolupráca na príprave odborných podkladov z výsledkov terénneho výskumu na semi-
náre, workshopy a záverečnú konferenciu v spolupráci s lead partnerom a NIP v súlade 
s aktivitami projektu. 
T:  priebežne do 31.3.2008 

       

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 9 : REALIZÁCIA VÝSKUMU 

CIEĽ AKTIVITY 

Vykonanie terénneho výskumu vo vybranej štruktúre zamestnávateľských subjektov a re-
prezentatívnom súbore individuálnych respondentov. 

 
Vymedzenie aktivity   
Zber relevantných údajov o situácii v uplatňovaní rodového  hľadiska pri tvorbe podmienok 
práce zamestnávateľmi. Získané údaje sa využijú na tvorbu a doplnenie relevantných data-
báz pracovných podmienok. 

INOVATÍVNOSŤ 

Integrovaný prístup výskumných, edukačných, inšpekčných a dozorných inštitúcií, vytvára-
júcich rozvojové partnerstvo, pri dopĺňaní relevantných databáz. Spoločným prístupom 
z hľadiska pracovných podmienok, pracovno-bezpečnostných aspektov a zdravotných as-
pektov prezentovaným jednotlivými inštitúciami rozvojového partnerstva sa vytvára širší 
základ pre dosiahnutie projektom sledovaného cieľa. 
 
Postup realizácie aktivity 
1. Aktívny terénny výskum u zamestnávateľských subjektov sa uskutoční formou previerok 

na vybraných pracoviskách rezortov podľa rozpisu v tab.1 ( aktivita č. 2). Výber podni-
kov  zahŕňa aj malé a stredné podniky. Spolu sa vykoná 28 previerok. 

1.2. Pri každej previerke sa použije dotazník pre zamestnávateľov a zamestnancov na 
monitorovanie uplatňovanie rodového hľadiska pri ochrane zdravia pri práci 
a identifikáciu príčin spočívajúcich v podmienkach práce. Vypĺňanie dotazníka bude 
formou riadeného interview. 

1.3.  Počet respondentov sa vyberie tak, aby v každom rezorte bolo zahrnutých minimálne 
20 respondentov, t.j. spolu 370 – 400 respondentov ( tab.2, aktivita č.2). Reprezentatív-
na vzorka by mala zohľadňovať disparitu žien. Výber respondentov bude zahŕňať ria-
diacich pracovníkov, zástupcu zamestnancov za BOZP a väčšinu zamestnancov. 

2.   Previerky  budú zamerané na kontrolu  dodržiavania právnych predpisov na ochranu 
zdravia pri práci pri zamestnávaní žien a mužov. 

      S prihliadnutím na článok 6základných zásad Zákonníka práce, podľa ktorého majú 
ženy aj muži právo na rovnaké zaobchádzanie, kontroly budú zamerané na kontrolu de-
terminantov rodovej nerovnosti v oblasti: 

 
 
2.1.  Zdravie pri práci 
       
2.1.1. Zákon č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov   -      § 19  - ods. 1, ods.2, ods.3, ods.4 
§ 20 
§ 22 
§ 23 
§ 25 
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2.2.     Posudzovanie a kontrola zdravotných rizík 
2.2.1. Posudzovanie a kontrola zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia 
• NV č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci  ( osobitne § 4 písm. f ) a prílohy  
• NV č. 356/ 2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s ex-

pozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci ( § 3 ods. 4) a prílohy 
• NV č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou biologickým faktorom pri práci ( § 3, § 15 ) 
• NV č. 359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci 
• NV č. 391/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
• NV č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami 
• NV č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

práci so zobrazovacími jednotkami 
• NV č. 247/2006 Z.z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a 

chladom pri práci 
• NV č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

azbestu pri práci 
• NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
• NV č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hlu-

ku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii
• NV č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného prostredia vo 

vzťahu ku kategorizácii pracovných činnosti a o náležitostiach návrhu na zaradenie pra-
covných činností do kategórii z hľadiska zdravotných rizík 
 T:  31.12.2006 

3. Vytvorenie databázy vybraných podnikov v  PC a programu na  spracovávanie dotazní-
kov.  
T: 31.12.2006 

4. Získavanie a vyhodnocovanie ďalších vybraných informácií z oblasti vplyvu pracovných 
podmienok na zdravie mužov a žien podľa hodnotenia rizík pracovných činností, eko-
nomických odvetví, chorobnosti. Zber a analýza údajov bude zahŕňať: 

4.1. počet exponovaných mužov a žien podľa faktorov, profesii (KZAM, 2001), rezortov ( 
OKEČ), vlastníctva v rámci SR a porovnanie s vybranými rezortmi ( posledné 3 roky, r. 
2004 – 2006) 

4.2. počet chorôb z povolania podľa faktorov, profesií a OKEČ vo vybraných rezortoch a SR 
( posledné 3 roky, r. 2004 – 2006) 

 Údaje v bode 4.1. budú vychádzať z programu ASTR ( RÚVZ v SR, ÚVZSR celoštátna 
štatistika), v bode 4.2. zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 

4.3. Chorobnosť mužov a žien na vybrané ochorenia spojené s PN – celoštátna štatistika 
NCZI ( r. 2004 – 2006), CINDI. 

       T: 30.9.2007 
5. Zber a analýza údajov na deskripciu vybraných rezortov podľa zamestnanosti mužov 

a žien, charakteristík pracovných činností, rizík, vzdelania; výber rezortov na spracova-
nie pre riešiteľov podľa rozpisu v tab.2 ( aktivita č.2). 

      T: 30.9.2007 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č.10 : VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU 

CIEĽ AKTIVITY 

Vyhodnotenie získaných údajov z terénnych sledovaní 

VYMEDZENIE AKTIVITY   
 
Vyhodnotenie získaných údajov z terénnych sledovaní a identifikovanie pracovných pod-
mienok spolupôsobiacich na vytváraní predpokladov rodovej nerovnosti na trhu práce. Do-
plnenie relevantnej informačnej databázy ako podkladu pre vypracovanie návrhov optimali-
zácie pracovných podmienok z rodového hľadiska.  
Získané informácie budú predmetom  workshopu so zástupcami (zamestnávateľmi i za-
mestnancami) zamestnávateľských subjektov zapojených do projektu, s predstaviteľmi ďal-
ších cieľových skupín, ako aj  s partnermi nadnárodnej spolupráce. 
Predpokladá sa vzájomná výmena výsledkov výskumu a údajov nadnárodných partnerov 
s cieľom ich komparácie. 

INOVATÍVNOSŤ 

Uvedená aktivita v súvislosti s predchádzajúcimi aktivitami predstavuje logické vyústenie 
a zahŕňa v sebe rozšírenie poznatkovej bázy o determinácii rovnosti žien a mužov na trhu 
práce pracovnými podmienkami chápanými v širokom zmysle slova. 

POSTUP REALIZÁCIE AKTIVITY  
1.     Vyhodnotenie získaných údajov z terénnych výskumov a vypracovanie podkladov 

pre čiastkovú správu ( lead partnerovi ) na prípravu workshopu. 
2.       Vyhodnotenie podľa bodu 1 bude zahŕňať informácie. 
2.1.    počet kontrolovaných subjektov spolu podľa:  
2.1.1  jednotlivých odvetví ( OKEČ ) 
2.1.2  formy vlastníctva 
2.1.3  počtu zamestnancov ( malé, stredné, veľké podniky ) 

2.2. Vyhodnotenie zistených nedostatkov podľa zákona č. 126/2006 Z.z. a ostatných  
          všeobecne záväzných predpisov. 
2.3. Vyhodnotenie dotazníkov. 
2.4    Vypracovanie čiastkovej správy. 
T:      31.3.2007 
  

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 11 : VYPRACOVANIE NÁVRHU OPATRENÍ 

CIEĽ AKTIVITY 

Vypracovanie návrhu súboru opatrení na úpravu a tvorbu ústretových podmienok práce 
z rodového hľadiska. 

VYMEDZENIE AKTIVITY   
 
Vypracovanie návrhu súboru opatrení na úpravu a tvorbu ústretových podmienok práce 
z rodového hľadiska a návrhu na ich disemináciu a implementáciu do spoločensko-
ekonomickej sféry (do praxe výroby, prevádzky a služieb). 
Výsledkom bude návrh mechanizmu tvorby optimálnych pracovných podmienok pre reali-
záciu predpokladov rovnosti príležitostí pre mužov a ženy. 
Využiteľnosť návrhu opatrení bude predmetom testovania vo vybraných zamestnávateľ-
ských subjektoch.  
Predpokladá sa výmena poznatkov s nadnárodnými partnermi v rámci organizovania „ok-
rúhlych stolov“. 

INOVATÍVNOSŤ 

Inovatívnosť prístupu vychádza z využitia získaných poznatkov a ukazovateľov pracovných 
podmienok v procese ovplyvňovania systému práce s cieľom prispieť k dosiahnutiu rodovej 
rovnosti na trhu práce. 

POSTUP REALIZÁCIE AKTIVITY  
 
1. Vypracovanie návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených: 
1.1. pri výkone previerok ( najmä ustanovenia § 37 ods. 4 písm. f, § 39 ods. 2, 

     § 40 ods.2  - správne delikty) 
1.2. z dotazníkov  
1.3. a ďalších významných informácií na optimalizáciu ochrany zdravia pri práci z rodového 

hľadiska ( rovnosť v zdieľaní pri práci ). 
 
2. Posúdenie využiteľnosti návrhu opatrení na účely: 
2.1. štátneho zdravotného dozoru a intervenčných programov 
2.2. zmeny legislatívnych predpisov  
2.3. zavedenie do podnikových riadiacich systémov 

 
T:     31.5.2007 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 12 : PRÍPRAVA TESTOVANIA VÝSLEDKOV OPATRENÍ 

CIEĽ AKTIVITY 

Vypracovanie metodiky testovania a príprava terénu na testovanie 

VYMEDZENIE AKTIVITY   
Vypracovanie metodiky testovania a výber testovaných zamestnávateľských subjektov. 
Realizácia workshopu pre účastníkov testovania z radov manažérov, odborných pracovní-
kov BOZP a zástupcov zamestnancov dotknutých subjektov. 

INOVATÍVNOSŤ 

Uvedená aktivita súvisí s aktivitou č. 11 a znamená aktívne zapojenie riadiacich a odbor-
ných zamestnancov zamestnávateľských subjektov do praktického overovania navrhova-
ných optimalizačných opatrení. 

POSTUP REALIZÁCIE AKTIVITY  
1. Vypracovanie metodického postupu intervencie a  výber testovaných  zamestnávateľ-

ských subjektov. 
T: 30. 6. 2007 

2. Príprava a realizácia workshopu s vybranými riadiacimi a odbornými zástupcami za-
mestnávateľov a zamestnancov na aktívnu účasť praktického overenia  navrhnutých 
optimalizačných opatrení. 

       T:     15.7.2007 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 13 : TESTOVANIE VÝSLEDKOV OPATRENÍ 

CIEĽ AKTIVITY 

Overenie adekvátnosti navrhnutých mechanizmov tvorby ústretových rodovo neutrálnych 
pracovných podmienok. 

VYMEDZENIE AKTIVITY   
 
Realizácia testovania vo vybraných subjektoch, vyhodnotenie výsledkov a následná korek-
cia navrhnutých mechanizmov tvorby ústretových rodovo neutrálnych pracovných podmie-
nok. 

INOVATÍVNOSŤ 

Riešený projekt vychádza z predpokladu určitej determinovanosti rodovej nerovnosti na 
trhu práce pracovnými podmienkami. Aktivita v podnikovej praxi overí možnosti tvorby ro-
dovo  neutrálnych až ústretových podmienok práce na podnikovej úrovni začlenením opti-
malizačných opatrení do riadiacich systémov zamestnávateľských subjektov. 

POSTUP REALIZÁCIE AKTIVITY  
1. Aplikácia vypracovaných intervencií vo vybraných zamestnávateľských subjektoch. 

T: 16.7. – 15.9.2007 
 

2. Následné získavanie informácií o účinnosti daných intervencií. 
      T:     30.9.2007 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 14 : VYPRACOVANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY 

CIEĽ AKTIVITY 

Vypracovanie záverečnej správy projektu 

VYMEDZENIE AKTIVITY   
Vypracovanie záverečnej správy z riešenia výskumnej časti projektu s uvedením návrhov 
na realizáciu aktuálnych opatrení v spoločensko-ekonomickej praxi. 

INOVATÍVNOSŤ 
Aktivita predstavuje z metodologického hľadiska nevyhnutný krok sumarizujúci získané 
poznatky. Predstavuje rozšírenie poznatkovej základne, aplikačných možností dobrej praxe 
a tvorí inšpiračný a iniciačný základ ďalších výskumov v predmetnej oblasti. 

POSTUP REALIZÁCIE AKTIVITY  
 

Vypracovanie podkladov pre záverečnú správu. 
      T:     20.11.2007 

 
      Výstupy do záverečnej správy budú obsahovať analýzy, podľa obsahového  
      zamerania aktivity č. 9, závery a odporúčania: 
 
1. Počet mužov/žien v podniku podľa profesií ( KZAM) odvetví ( OKEČ) typu  
            vlastníctva. 
2. Identifikácia všetkých zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia vo 

vybraných podnikoch, kategorizácia prác ( 1. – 4. kategória). 
3.       Počet exponovaných mužov a žien v 3. a 4. kategórii podľa faktorov, profesií,  
           odvetví (OKEČ) a typu vlastníctva. 
 
4. Analýza uplatňovania rodovo citlivého prístupu  zamestnávateľa pri posudzovaní 

zdravotných rizík z fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pri práci žien 
a mužov s ohľadom na efektívnu prevenciu ( v súlade s platnou legislatívou a sú-
časnými poznatkami ) najmä: 

4.1. riziko ionizačného žiarenia – vplyv na reprodukčné zdravie pre mužov a ženy vo 
fertilnom veku 

4.2. riziko nebezpečných chemických faktorov – karcinogénov, mutagénov a chemických 
faktorov ovplyvňujúcich reprodukciu ( R45, R46, R48, R49, R60-64) pre mužov 
a ženy vo fertilnom veku. 

4.3. riziko nadmernej fyzickej záťaže ( preťaženia ) – vplyv na vznik muskuloskeletálnych 
ochorení: 
- pri nevhodnom ergonomickom usporiadaní pracoviska u mužov a žien  

 -pri neprijateľných pracovných polohách z hľadiska fyziológie práce( dlhodobá práca 
v stoji, v sede, vynútené polohy ) u mužov a žien  

 - pri monotónnej práci ( organizácia práce, práce pri páse, lokálnej svalovej záťaži 
spojenej s nadmerným dlhodobým, jednostranným zaťažením (mužov a žien) 

 - pri prenášaní bremien ( dodržanie limitov pre mužov a ženy ) 
4.4.      riziko senzorickej záťaže, najmä zrakovej a sluchovej ( subjektívne hodnotenie –

zraková únava, zrakové ťažkosti, objektívne zistené meraním, hluková  
            záťaž,tepelná záťaž a energetický výdaj mužov a žien 
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4.5.     riziká pre tehotné ženy, pre matky do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiace ženy –
dodržiavanie zákazu vybraných prác spojených s rizikom pri zamestnávaní týchto 
žien. 

5. Počet zistených nedostatkov v podnikoch v oblasti ochrany zdravia pri práci a  
      posudzovanie zdravotných rizík. 

6. Charakteristika ekonomického odvetvia z hľadiska pracovno -lekárskej problematiky.
7. Prehľad rizikových prác podľa faktorov, profesii, odvetví, typu vlastníctva ( SR, 
8.  2004 -2006). 
9. Výskyt chorôb z povolania podľa sektorov ( OKEČ ), profesií, pohlavia, vlastníctva 
           ( SR, 2004-2006). 
10. Prevalencia rizikových faktorov životného štýlu v populácií žien a mužov ( SR,  
            2006 –CINDI ). 
11. Vývoj chorobnosti na vybrané ochorenia u mužov a žien v SR ( 2004 -2006 ). 
 
 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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AKTIVITA Č. 15 : PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU 

CIEĽ AKTIVITY 

Prezentácia výsledkov projektu cieľovým skupinám, odbornej a laickej verejnosti  

VYMEDZENIE AKTIVITY   
 
Záverečná konferencia projektu s účasťou zástupcov riešiteľskej organizácie, rozvojových 
partnerov, expertov zahraničných partnerov, respondentov, Konfederácie odborových zvä-
zov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskej obchodnej a priemyslo-
vej komory, Agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a ďalšími predstaviteľmi 
cieľových skupín. Cieľom bude najmä propagovať zistené skutočnosti a ukázať, ako pro-
stredníctvom racionálnej úpravy pracovných podmienok je možné dosiahnuť rodovú neutra-
litu práce. 
Prezentácia  výsledkov projektu na stretnutí členov FÓRA BOZP, na osobitnej internetovej 
stránke projektu i na stránkach partnerov projektu. 
Publikácia výstupov výskumu v odbornej tlači a ostatných prostriedkoch masovej komuni-
kácie, ich popularizácia členmi rozvojového partnerstva na seminároch, workshopoch a 
podobných akciách. 
Uvedenými opatreniami sa sleduje dosiahnutie senzibilizácie cieľových skupín, zvýšenie ich 
právneho vedomia, urýchli sa odovzdanie výsledkov pre ich uplatnenie v zamestnávateľskej 
praxi a zabezpečí sa trvalá udržateľnosť výsledkov projektu. 

INOVATÍVNOSŤ 

Urýchlenie odovzdávania získaných poznatkov odbornej a zainteresovanej verejnosti. Oča-
kávané výsledky zamerané na optimalizáciu podmienok práce z rodového hľadiska majú 
predpoklad byť aktuálne začlenené do zavádzaných systémov riadenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj do systémov inšpekcie práce  a štátneho zdravotného 
dozoru. 

POSTUP REALIZÁCIE AKTIVITY  
1. Prezentácia výsledkov projektu na internetovej stránke riešiteľov. 
      T:  od 1.12.2007 
2.   Popularizácia výsledkov na seminároch, workshopoch. 
      T:   priebežne od 1.12.2007 
3.   Publikácia výstupov výskumu v odbornej tlači. 
      T:   od  1.12.2007 
4.   Príprava odborných podkladov pre záverečnú konferenciu. 
      T:     31.3.2008 

  

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITU 

RÚVZ BANSKÁ BYSTRICA 
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6. ČASOVÝ PREDPOKLAD REALIZACIE PROJEKTU 
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 
(dd.mm.rrrr) 

05.10.2006 

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu (počet 
mesiacov) 

18 mesiacov 

Predpokladané ukončenie projektu (dd.mm.rrrr) 31.03.2008 
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