
RODOVÁ ROVNOSŤ 
V PROGRAME HORIZONT 
EURÓPA
NEDOKONČENÁ ÚLOHA
Európska komisia predstavila návrh budúceho programu EÚ pre výskum 
a inovácie (2021 – 2027) s názvom „Horizont Európa“. Tento informačný 
dokument je výzvou na prijatie opatrení zameraných na správne 
začlenenie gender mainstreaming do programu Horizont Európa 
na základe dôkazov, ktoré odborníci na rodovú rovnosť a  európski 
zainteresovaní aktéri poskytli v oficiálnych správach a odporúčaniach 
týkajúcich sa rodovej rovnosti vo výskume a  v  inováciách. Cieľom je 
posilniť rodovú rovnosť v komunite a štruktúrach EVP a zároveň inovovať 
vykonávanie politík rodovej rovnosti vo vedeckej oblasti. 

Informačný dokument
č. 1, jún 2018

Rodová rovnosť v programoch 
Horizont 2020 a Horizont Európa: 
výzvy spojené s transformáciou

Program Horizont 2020 sa stal rámcovým 
programom pre výskum a vývoj, ktorý sku-
točne zviditeľnil a zrealizoval gender main-
streaming v európskych politikách v oblasti 
vedy. Program Horizont Európa stojí pred 
výzvou pokračovať v tomto úsilí na trojakom 
základe: 
•	 Rodová	 rovnováha	 vo	 výskumných	 tí-

moch, v kariérach a vo funkciách s roz-
hodovacou právomocou 

•	 Štrukturálne	 zmeny	 v organizáciách	 vy-
konávajúcich výskum a  organizáciách 
financujúcich výskum na dosiahnutie ro-
dovej rovnosti

•	 Začlenenie	analýzy	na	základe	pohlavia/
rodu do obsahu výskumu  
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Horizont 2020 slúži ako referenčný mo-
del pre vnútroštátne politiky týkajúce sa 
žien,	rodovej	rovnosti	a vedy.	Zahŕňal	prob-
lematiku rodovej rovnosti ako prierezovú 
otázku a výskumné témy, ktoré sa výslovne 
zaoberali rodovou dimenziou v obsahu vý-
skumu. Doposiaľ vyvinutá dvojitá stratégia 
zameraná na presadzovanie rodovej rov-
nosti pozostávala z: 1. pravidiel postupu 
na	začlenenie	analýzy	na	základe	pohlavia/
rodu do výskumných návrhov a  na pod-
poru rodovej rovnováhy a  2. konkrétnych 
tém týkajúcich sa financovania vykonávania 
politík rodovej rovnosti vo výskumných in-
štitúciách a výskumu rodových otázok v ob-
lasti výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť 
informačnú	 základňu	 pre	 politiky	 rodovej	
rovnosti. Jej výsledkom sú lepšie plány 
rodovej rovnosti a  ich väčší počet vo vý-
skumných inštitúciách v celej Európe, mier-
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ne zníženie úbytku žien (pozri správu o po-
kroku EVP, 2017) a nárast rodových inovácií 
v   európskej vedeckej produkcii. Okrem 
toho sú vedecká komunita a tvorcovia po-
litík lepšie informovaní o význame rodovej 
rozmanitosti vo výskumných tímoch, v hod-
notiacich komisiách a  správnych radách. 
Hoci tento pokrok smerom k  dosiahnutiu 
rodovej rovnosti prispel k zmene spôsobu, 
akým uvažujeme o  výskume a  inováciách, 
je tu ešte veľký priestor na zlepšenie. 

Skúsenosti získané v súvislosti 
s odbornými znalosťami v oblasti 
rodovej rovnosti

Program Horizont Európa predstavuje jedi-
nečnú príležitosť zaujať vedúce postavenie 
v oblasti gender mainstreaming a začleniť do 
tohto nového rámcového programu niektoré 
z najdôležitejších odporúčaní, ktoré zdôraz-
nila Helsinská skupina a Európska komisia 
v správe o priebežnom hodnotení rodovej 
rovnosti ako prierezovej otázky programu 
Horizont 2020, a to najmä potrebu:
•	 dosiahnuť	 rodovú	 rovnováhu	 vo	 vý-

skumných tímoch a  na vysokých pozí-
ciách (iba 25  % žien v  úlohe vedúcich 
projektu),

•	 vypracovať	 podrobný	 systém	 rodových	
ukazovateľov na monitorovanie pracov-
nej sily vo výskume a v inováciách,

•	 zlepšiť	 rodovú	 rovnováhu	 pri	 rozhodo-
vaní (v súčasnosti 50 % žien v poradných 
skupinách, ale len 37 % v hodnotiacich 
paneloch),

•	 zlepšiť	 začleňovanie	 rodovej	 dimenzie	
do obsahu výskumu (iba 14 % financo-
vaných projektov vykazuje komplexné 
začlenenie rodového hľadiska),

•	 vypracovať	podrobnejšie	kľúčové	ukazo-
vatele	výkonnosti	týkajúce	sa	začleňova-
nia	analýzy	na	základe	pohlavia/rodu	do	
výskumu,

•	 zintenzívniť	 odbornú	 prípravu	 v  oblasti	
rodovej rovnosti v  rámci financovaných 
projektov,

•	 posilniť	 inštitucionálnu	 zmenu	 (plány	
rodovej rovnosti) a  ďalšie projekty za-
merané	 na	 rodovú	 rovnosť	 (RIA,	 CSA,	
	ERA-NET).

Odporúčania na posilnenie rodovej 
rovnosti vo výskume a v inováciách

Ciele	programu	Horizont	Európa	sa	dosiah-
nu len v prípade, že dôjde k správnemu 
začleneniu rodovej rovnosti, pretože:
•	 na posilnenie vedeckej a technologic-

kej základne EÚ sú nevyhnutné metó-
dy analýzy na základe pohlavia/rodu, 
pomocou ktorých možno odstrániť 
rodové predsudky,

•	 na zvýšenie inovačnej kapacity, kon-
kurencieschopnosti a  počtu pracov-
ných miest Európy je nevyhnutná 
kvalitná politika v  oblasti ľudských 
zdrojov, t.  j. politika, ktorá nepremárni 
talent polovice obyvateľstva,

•	 plnenie priorít občanov a  udržanie 
nášho sociálno-ekonomického modelu 
a hodnôt si vyžaduje rodovú rovnová-
hu v  rozhodovaní, rovnováhu medzi 
pracovným a  súkromným životom 
a odstránenie prekážok, ktorým čelia 
ženy vo výskume.

Horizont 2020 –  
Priebežné hodnotenie  
rodovej rovnosti, 2017

25 % podiel žien medzi  
vedúcimi projektov

50 % podiel žien v poradných 
skupinách

14 % financovaných projektov 
s integráciou rodovej  

dimenzie 
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Keďže cieľom programu Horizont Európa je 
okrem	iného	dosiahnuť	ciele	OSN	v oblasti	
udržateľného rozvoja, osobitná pozornosť 
by sa pri získavaní poznatkov a tvorbe ino-
vácií v Európe mala venovať piatemu cie-
ľu udržateľného rozvoja zameranému na 
dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie 
postavenia všetkých žien a dievčat. 

Všeobecné odporúčania na lepšie 
začlenenie a  zviditeľnenie cieľov v  oblasti 
rodovej rovnosti a rodovej dimenzie  v ob-
sahu	výskumu	a inovácií	zahŕňajú:
•	 pridanie	rodovej rovnosti ako osobit-

nej oblasti intervencie a financovania 
do	klastra	Inkluzívna	a bezpečná	spoloč-
nosť	(II. pilier – Globálne	výzvy	a priemy-
selná konkurencieschopnosť),

•	 účinné	 začlenenie hľadiska rodovej 
rovnosti ako prierezovej otázky do 
rámcového programu,

•	 posilnenie rodovej rovnováhy a rodo-
vej rovnosti v obsahu výskumu v rámci 
pravidiel postupu pre program Horizont 
Európa,

•	 preskúmanie	formulácie	a uplatňovania 
hodnotiacich kritérií z rodového hľadis-
ka,

•	 zabezpečenie	 toho,	 aby	 sa odborné 
znalosti v  oblasti rodovej rovnosti 
využívali v  skupinách odborníkov, vý-
skumných tímoch, hodnotiacich komisi-
ách a poradných skupinách, a čo je ešte 
naliehavejšie, počas rokovaní o progra-
me Horizont Európa,

•	 zabezpečenie účasti žien a  zaintere-
sovaných aktérov v  oblasti rodovej 
rovnosti na konzultáciách s občianskou 
spoločnosťou s cieľom vymedziť „misie“ 
programu Horizont Európa,

•	 zachovanie	 osobitného financovania 
pre rodovú rovnosť v  rámci piliera 
„Posilnenie európskeho výskumného 
priestoru“.

Závery

Pri navrhovaní programu Horizont Európa 
sa veľký význam pripisoval väzbám medzi 
inkluzívnymi spoločnosťami, výskumom 
a inováciami	a globálnymi	výzvami.	Rodo-
vá dimenzia je rozhodujúcim aspektom pri 
navrhovaní inkluzívnych spoločností, ako aj 
pri zavádzaní zodpovedného výskumu a ino-
vácií, pričom sama osebe predstavuje glo-
bálnu	výzvu,	ako	sa	uvádza	v cieľoch	OSN	
v oblasti udržateľného rozvoja. Program 
Horizont Európa by nemal prísť o túto dy-
namiku potrebnú na dosiahnutie pokroku 
v oblasti rodovej rovnosti, aby investície 
do výskumu a inovácií mohli zabezpečiť 
inkluzívnejšiu budúcnosť založenú na  lep-
šej vede a inováciách.
 

II. Pilier – Globálne 
výzvy a priemyselná 

konkurencieschopnosť
Klaster „Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť“

Demokracia
Hospodárska a sociálna 

transformácia
– Rodová rovnosť –

Ochrana a bezpečnosť
Kultúrne dedičstvo

Spoločnosť odolná proti 
katastrofám
Kybernetická  
bezpečnosť
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Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu na základe dohody o grante č. 741466.
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