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12. ročník súťaže  

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí 
máj 2014 
 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo, 

zorganizovalo a vyhodnotilo už 12. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.  

 

Základné ciele súťaže: 
 

• zvýšiť spoločenskú a „zamestnávateľskú“ citlivosť k otázkam vzájomného vzťahu 

práce a rodiny 

• motivovať zamestnávateľov k  zavádzaniu opatrení ústretových k rodine 

• rozširovať uplatňovanie nových modelov podnikovej kultúry 

• šíriť myšlienky o ústretovosti a ich efekte na zvýšenie produktivity, kreativity, lojality, 

spokojnosti a spoľahlivosti zamestnancov/kýň 

• zvýšiť informovanosť o pružnej a flexibilnej organizácii práce a pracovného času, 

prorodinného sociálneho programu vrátane služieb pre rodiny, ako aj  spoločenskej 

zodpovednosti firiem 

• propagovať rodovú rovnosť v prístupe ku zamestnaniu, pracovným podmienkam, 

odbornému rastu a kariérnemu postupu, odmeňovaniu, odstraňovať rodové stereotypy 
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Ako priority pre tento ročník boli zvolené oblasti podpory rodiny a zosúladenia 

rodinného a pracovného života a podpory rodovej rovnosti, konkrétne rodovo vyváženého 

zastúpenia žien v manažmente. 

 

Pre prihlasovanie zamestnávateľských organizácií do súťaže platil rovnaký postup ako 

v predchádzajúcich ročníkoch: za prihlásenú sa považovala organizácia, ktorá do 30.4.2014 

odovzdala osobne alebo zaslala (poštou, e-mailom, službami rýchleho doručenia) prihlášku 

a vyplnený dotazník na určenú adresu (IVPR). Prihlášky sú registrované podľa dátumu 

doručenia. Evidenciu a archiváciu dotazníkov vykonáva podľa pravidiel súťaže Inštitút pre 

výskum práce a rodiny. Na adresu IVPR bolo od 25.2.2014 do 17.4.2014 doručených 21  

vyplnených dotazníkov /prihlášok do súťaže. 

 

Na základe pravidiel súťaže schválených Komisiou na vykonanie súťaže 

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí boli dotazníky 

výskumne vyhodnotené v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pri spracovaní a archivácii  

boli dodržané všetky štandardné pravidlá ochrany údajov. Na zasadaní Komisie dňa 

15.5.2014  boli schválené návrhy ocenených na prvých dvoch miestach  v dvoch 

kategóriách a špeciálne ocenenie. 

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky p. Ján Richter ocenil 

a ceny v 12. ročníku súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí odovzdal št. tajomník MPSVR p. J. Burian nasledujúcim zamestnávateľským 

organizáciám na sprievodnej konferencii, ktorá sa konala dna 22.5. v Bratislave. 

 

I. kategória - oblasť podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného 
života 

1. miesto  

Lenovo Slovakia, s.r.o.  
 

• za uplatňovanie work /life balance ako kritéria úspešnosti v práci 

• za využívanie KPI  (kľúčových  ukazovateľov výkonnosti - key performance 

indicator) 
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• za poskytovanie komplexných poradenských „zosúlaďovacích“ služieb - Human 

Dynamic 

• za samozrejmú ústretovosť voči požiadavkám na flexibilitu po návrate z materskej  

• a rodičovskej dovolenky 

• za firemnú kultúru podporujúcu rodovú diverzitu a zastúpenie žien v manažmente  

• za finančný benefit pri narodení dieťaťa a uzavretí manželstva - 322 eur 

• za podporu otcovstva - tri dni plateného voľna navyše pre otcov, ktorým sa 

narodilo dieťa 

 

2. miesto  

Heineken Slovensko, a.s. 
 

• za podnikové jasle, podnikovú škôlku, prednostné prijímanie detí 

zamestnancov/kýň do Materskej školy v Bratislave 

• za smernicu „Rodičovský kódex“ - zvýhodnenie osamelých rodičov pri 

rozhodovaní o rozviazaní prac. pomeru 

• za záruku úpravy pracovného času pre tehotné ženy, ženy aj mužov trvale sa 

starajúcich o deti do 15 rokov 

 

II. kategória - oblasť podpory rodovej rovnosti  a rodovo vyváženého zastúpenia 
žien v manažmente 

1. miesto  

Accenture Slovensko 
 

• detský kútik pre deti zamestnancov/zamestnankýň s dennou prevádzkou od 14.00 

do 19.00   

• opatera s pedagogickým vzdelaním, detské sprchy + toalety 

• za materský bonus do výšky 4 násobku mesačného platu 

• „Definuj úspech svojim spôsobom“- globálny program na podporu žien v rozvoji 

ich kariéry 

• firemný Women CluB 
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2. miesto  

Camfil, s.r.o. 
 

• za projekt Camfil/Kód základných hodnôt - rešpektovanie rôznorodosti, BOZP, 

talentu, životnej rovnováhy, výkonu 

• za internú politiku zameraná proti obťažovaniu na pracovisku 

• za flexibilný pracovný čas pre všetkých/všetky 

• za špeciálne pracovné podmienky pre ženy po návrate z rodičovskej dovolenky  

 

Špeciálne ocenenie: za podporu viacnásobne znevýhodnených žien 
v podmienkach „malej firmy“ /chránená dielňa 

Wellnea, s.r.o. 
                

Chránená dielňa (s „podnikovou“ škôlkou a jasľami..), ktorá zamestnáva 8 

viacnásobne znevýhodnených  žien (zdravotne postihnuté, absolventky bez praxe, ženy 

v preddôchodkovom veku, na/po MD/RD...). 

 Okrem toho Chránená dielňa založila dcérsku spoločnosť, kde zamestnáva výhradne 

matky po materskej dovolenke. Chránená dielňa založila aj občianske združenie, ktoré 

pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. 

 


	12. ročník súťaže
	Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
	máj 2014
	Základné ciele súťaže:
	I. kategória - oblasť podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života
	1. miesto
	Lenovo Slovakia, s.r.o.
	2. miesto
	Heineken Slovensko, a.s.

	II. kategória - oblasť podpory rodovej rovnosti  a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente
	1. miesto
	Accenture Slovensko
	2. miesto
	Camfil, s.r.o.
	Špeciálne ocenenie: za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach „malej firmy“ /chránená dielňa
	Wellnea, s.r.o.



	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo, zorganizovalo a vyhodnotilo už 12. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 
	 zvýšiť spoločenskú a „zamestnávateľskú“ citlivosť k otázkam vzájomného vzťahu práce a rodiny
	 motivovať zamestnávateľov k  zavádzaniu opatrení ústretových k rodine
	 rozširovať uplatňovanie nových modelov podnikovej kultúry
	 šíriť myšlienky o ústretovosti a ich efekte na zvýšenie produktivity, kreativity, lojality, spokojnosti a spoľahlivosti zamestnancov/kýň
	 zvýšiť informovanosť o pružnej a flexibilnej organizácii práce a pracovného času, prorodinného sociálneho programu vrátane služieb pre rodiny, ako aj  spoločenskej zodpovednosti firiem
	 propagovať rodovú rovnosť v prístupe ku zamestnaniu, pracovným podmienkam, odbornému rastu a kariérnemu postupu, odmeňovaniu, odstraňovať rodové stereotypy
	Ako priority pre tento ročník boli zvolené oblasti podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života a podpory rodovej rovnosti, konkrétne rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente.
	Pre prihlasovanie zamestnávateľských organizácií do súťaže platil rovnaký postup ako v predchádzajúcich ročníkoch: za prihlásenú sa považovala organizácia, ktorá do 30.4.2014 odovzdala osobne alebo zaslala (poštou, e-mailom, službami rýchleho doručenia) prihlášku a vyplnený dotazník na určenú adresu (IVPR). Prihlášky sú registrované podľa dátumu doručenia. Evidenciu a archiváciu dotazníkov vykonáva podľa pravidiel súťaže Inštitút pre výskum práce a rodiny. Na adresu IVPR bolo od 25.2.2014 do 17.4.2014 doručených 21  vyplnených dotazníkov /prihlášok do súťaže.
	Na základe pravidiel súťaže schválených Komisiou na vykonanie súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí boli dotazníky výskumne vyhodnotené v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pri spracovaní a archivácii  boli dodržané všetky štandardné pravidlá ochrany údajov. Na zasadaní Komisie dňa 15.5.2014  boli schválené návrhy ocenených na prvých dvoch miestach  v dvoch kategóriách a špeciálne ocenenie.
	Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky p. Ján Richter ocenil a ceny v 12. ročníku súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí odovzdal št. tajomník MPSVR p. J. Burian nasledujúcim zamestnávateľským organizáciám na sprievodnej konferencii, ktorá sa konala dna 22.5. v Bratislave.
	 za uplatňovanie work /life balance ako kritéria úspešnosti v práci
	 za využívanie KPI  (kľúčových  ukazovateľov výkonnosti - key performance indicator)
	 za poskytovanie komplexných poradenských „zosúlaďovacích“ služieb - Human Dynamic
	 za samozrejmú ústretovosť voči požiadavkám na flexibilitu po návrate z materskej 
	 a rodičovskej dovolenky
	 za firemnú kultúru podporujúcu rodovú diverzitu a zastúpenie žien v manažmente 
	 za finančný benefit pri narodení dieťaťa a uzavretí manželstva - 322 eur
	 za podporu otcovstva - tri dni plateného voľna navyše pre otcov, ktorým sa narodilo dieťa
	 za podnikové jasle, podnikovú škôlku, prednostné prijímanie detí zamestnancov/kýň do Materskej školy v Bratislave
	 za smernicu „Rodičovský kódex“ - zvýhodnenie osamelých rodičov pri rozhodovaní o rozviazaní prac. pomeru
	 za záruku úpravy pracovného času pre tehotné ženy, ženy aj mužov trvale sa starajúcich o deti do 15 rokov
	 detský kútik pre deti zamestnancov/zamestnankýň s dennou prevádzkou od 14.00 do 19.00  
	 opatera s pedagogickým vzdelaním, detské sprchy + toalety
	 za materský bonus do výšky 4 násobku mesačného platu
	 „Definuj úspech svojim spôsobom“- globálny program na podporu žien v rozvoji ich kariéry
	 firemný Women CluB
	 za projekt Camfil/Kód základných hodnôt - rešpektovanie rôznorodosti, BOZP, talentu, životnej rovnováhy, výkonu
	 za internú politiku zameraná proti obťažovaniu na pracovisku
	 za flexibilný pracovný čas pre všetkých/všetky
	 za špeciálne pracovné podmienky pre ženy po návrate z rodičovskej dovolenky 
	               
	Chránená dielňa (s „podnikovou“ škôlkou a jasľami..), ktorá zamestnáva 8 viacnásobne znevýhodnených  žien (zdravotne postihnuté, absolventky bez praxe, ženy v preddôchodkovom veku, na/po MD/RD...).
	Okrem toho Chránená dielňa založila dcérsku spoločnosť, kde zamestnáva výhradne matky po materskej dovolenke. Chránená dielňa založila aj občianske združenie, ktoré pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

