
  
 

Barcelona zorganizovala prvé stretnutie v rámci projektu Európskej komisie 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave na 

štartovacom stretnutí projektu EQUAL4EUROPE, ktorý podporuje 

rodovú rovnosť vo výskumných centrách a akademických 

inštitúciách 
 

 Projekt EQUAL4EUROPE, ktorý je financovaný z programu Európskej komisie 

Horizont 2020, sa zameriava na vypracovanie plánov rodovej rovnosti pre európske 

výskumné a vysokoškolské inštitúcie s dosahom na ich riadiace stratégie a plány 

diverzity. 

 

 

 Vysoká škola podnikovej správy a riadenia (ESADE) preto vedie medzinárodné 

konzorcium zložené z univerzít  a vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú zamerané 

a humanitné a spoločenské vedy, medicínu, ekonomické a právne vedy.  

 

 Barcelona, 18. február 2020 – otvorenie EQUAL4EUROPE, výskumného projektu 

financovaného Európskou komisiou, ktoré sa odohralo v Barcelone, sa zúčastnili 

výskumníčky, učitelia a expertky v oblasti rodovej rovnosti z rôznych medzinárodných 

univerzít a biznis škôl. Cieľom projektu, ktorý vedie ESADE, je identifikovať zmapovať 

existujúcu situáciu v oblasti rodovej rovnosti a vypracovať plány rodovej rovnosti, ktoré si 

nájdu uplatnenie v rámci riadiacich stratégií týchto inštitúcií a ich plánov diverzity. 

 

Tento zámer má naplniť konzorcium ôsmich partnerských inštitúcií, a to  Erazmovej univerzity 

v Rotterdame a konzultačnej organizácie PNO (Holandsko), Univerzity Komenského v 



  
 

Bratislave (Slovensko), Školy manažmentu IEDC v Blede (Slovinsko), Európskej školy 

manažmentu  a technológií v Berlíne (Nemecko), Európskeho inštitútu obchodu 

a podnikania INSEAD (Francúzsko), Európskej nadácie pre rozvoj manažmentu EFMD 

(Belgicko) a  Vysokej školy podnikovej správy a radenia ESADE (Španielsko). Ich cieľom je 

identifikovať a využiť nástroje, ktoré umožnia začleniť rod do vzdelávania a výskumu, znížiť 

rodovú nerovnováhu v rozhodovacích orgánoch a odstrániť pretrvávajúce prekážky v 

kariérnom postupe žien. 

 

 

Podľa koordinátorky EQUAL4EUROPE a docentky z ESADE Anny Ginès, „Čím vyššia pozícia     v 

rámci európskych univerzít a výskumných centier, tým menej žien ju zastáva.“ „Je to ako deravé 

potrubie,“ varovala. „Ženy síce tvoria 47 % študentov doktorandského štúdia, no vo výskume sa 

uplatní 33 % z nich a do oblasti výučby na plný úväzok prenikne 20 % žien. Pokiaľ ide o riadiace 

orgány, iba jednu z piatich európskych inštitúcií v každej oblasti vedú ženy.“ 

 

 

Ako uviedla vedúca slovenského tímu Mariana Szapuová,  horizontálna a vertikálna rodová 

segregácia, nerovnaké možnosti kariérneho postupu, nižšie zastúpenie žien na vyšších 

rozhodovacích pozíciách sú fenomény, ktoré sú identifikovateľné aj v prostredí slovenských 

vysokých škôl. Podľa nej je dôležité si uvedomiť, že využitie tvorivého potenciálu žien a mužov bez 

obmedzení rodovými rolami je kľúčom k zabezpečeniu konkurencieschopnosti vedy a výskumu.  

 

 

Akademická expertíza popredných medzinárodných expertov a expertiek  

 

Konzorcium EQUAL4EUROPE, ktoré získalo finančnú podporu vo výške tri milióny eur, je 

súčasťou programu Európskej komisie Horizont 2020. V priebehu nasledujúcich štyroch rokov 

sa projekt zameria na niekoľko výskumných tém aj praktických akcií, do ktorých zapojí nielen 

vyučujúcich a výskumníkov a výskumníčky, ale aj študentov a študentky a manažment 

inštitúcií, a to v záujme zlepšenia situácie v oblasti rodovej rovnosti.   

 

Projekt koordinovaný ESADE poslúži aj ako fórum na výmenu a šírenie poznatkov a zistení. 

Zároveň umožní vznik európskej siete univerzitných funkcionárov a funkcionárok  pre rodovú 

rovnosť, ktorá bude nápomocná výskumným a vysokoškolským inštitúciám pri výmene 

skúseností s praktickou implementáciou projektových plánov a odporúčaní. 

 

 

 

 


