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"Neexistuje univerzálny recept, ktorý
ženy dovedie do IT alebo 
na manažérske kreslo. 

Keď sa nám podarí zbaviť spoločnosť
hlboko zakorenených predsudkov 
a dievčatá sa budú môcť 
s chlapcami postaviť na rovnakú
štartovaciu čiaru, budú do cieľa
dobiehať skôr. A spojenie geniálna
žena už viac nebude oxymoron."

PREDSLOV

Príbeh nášho občianskeho združenia je spätý s dvoma knihami. Po viac než 10 rokoch práce v IT
som sa začala viac zaujímať o to, prečo je v sfére informačných technológií tak málo žien a môj
súkromný prieskum aj s odporúčaniami, prečo a ako to zmeniť, vyústil do populárno-náučnej
publikácie. Kniha Ženský algoritmus sa vďaka vydavateľstvu Slovart už tretí rok dostáva do rúk
ženám, dievčatám aj mužom, ktorí sa zaujímajú o kariéru v IT alebo chcú pomôcť k dosahovaniu
rodovej rovnosti na Slovensku. 

Náš tím sa pôvodne sformoval z prvého Lean In circle v Košiciach, ktorý som spolu-založila, a ku
ktorému ma priviedla kniha s rovnomenným názvom. Rozhodla som sa ale o rodovej rovnosti 
a potrebe digitálneho vzdelávania menej písať či hovoriť a viac konať. Naša činnosť sa začala
dobrovoľnícky v apríli 2018. Formálne sme organizáciu zastrešili pod o.z. až v októbri 2020.

Koronavírus naše aktity ešte viac akceleroval. So 14-členným tímom sa nám v roku 2020 podarilo
zorganizovať 73 podujatí, na ktorých sa aj vďaka online formátu zúčastnilo vyše 1000 ľudí.
Slovenky si stále viac uvedomujú potrebu zlepšovania svojich digitálnych zručností pre uplatnenie
sa na trhu práce a stereotyp, že ženy a technika k sebe nepatria, sa pomaly láme. Sme hrdé, že sa
nám každým rokom darí prakticky pomáhať dievčatám a ženám k spravodlivejším príležitostiam a
k rovnejšiemu zaobchádzaniu na celom Slovensku. 

V tejto výročnej správe sme zhrnuli výsledky našej minuloročnej práce a veríme, že pod záštitou
občianskeho združenia sa nám podarí prispieť k pozitívnym zmenám ešte intenzívnejšie.
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Lenka Hlinková
zakladateľka a riaditeľka združenia



TÍM
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Členovia Správnej Rady

Revízor / Ekonómka: Ing. Renáta Hrabkovská

Ing. Lenka Hlinková
predseda, riaditeľka

Mgr. Zuzana Sotáková
Back Office Manager

Ing. Pavol Hlinka
zakladajúci člen

Členky pracovného tímu

Mgr. Katarína Trnová
Marketing & PR Director

Mgr. Šárka Patkošová
Learning & Development

Manager

Mgr. Alžbeta Palkoci
Community & Partnership

Development Manager

Ing. Iveta Tonhauserová - full stack developer, odborný garant pre Coding Camp a stáže

Mgr. Lívia Gaľová - dizajnérka

Mgr. Simona Šimovičová - marketingová asistentka

Mgr. Kristína Jaray - manažérka sociálnych sietí, dizajnérka

Mgr. Miroslava Kuľková, PhD. - interná lektorka

Mgr. Miroslava Süčová Vernarská, PhD. - dátová analytička

Lívia Lippaiová - marketing. asistent 

Mgr. Ivana Nováková - externá konzultantka



zvýšiť podiel žien medzi špecialistami v IKT na Slovensku zo 14% (údaj z roku 2019) na
18%
zvýšiť podiel ľudí zamestnaných v IKT sektore na Slovensku zo súčasných 3,7% (2019) na
4,5%
znížiť rozdiel v platoch mužov a žien, tzv. platovú medzeru, zo súčasných 19,4%̌ na 15%
zvýšiť podiel žien v exekutívnych pozíciách na Slovensku zo súčasných 20% na 25%

CIELE DO ROKU 2022

VÍZIA, CIELE, HODNOTY

inovatívne vzdelávame ženy a dievčatá 

šírime osvetu o nevedomých predsudkoch,
potrebe diverzity a inklúzie
podnecujeme spoločesnkú diskusiu 

BÚRAME STEREOTYPY

v oblasti technológií a líderstva

na rodové témy

Výročná správa 2020 5

medzi ženami a ich ambíciami
budovaním inkluzívnejšej spoločnosti
pre všetkých
prepájaním neziskového sektora,
súkromných firiem a škôl

STAVIAME MOSTY

NAŠE HODNOTY

ČESTNOSŤ - zaleží nám na
našej reputácii, budujeme
dôveru v organizácii aj
navonok, vysoko si ceníme
poctivosť, férovosť,
charakter, svedomitosť a
strážime si autenticitu

TRANSPARENTNOSŤ -
budujeme radikálne
otvorené vzťahy, prehľadne
komunikujeme o chode
organizácie, pestujeme
úprimné vzťahy v tíme, s
partnermi aj donormi

SPOLUPRÁCA - náš úspech je
tímový šport, kladieme dôraz na
rešpekt a súdržnosť, aktívne
budujeme spolupráce s
organizáciami aj jednotlivcami
(dobrovoľníkmi) s podobnými
hodnotami a cieľmi

VPLYV - naše aktivity majú
za cieľ priniesť viditeľnú
pozitívnu spoločenskú
zmenu, veríme v silu
komunity a rozvíjame ľudský
potenciál, sústredíme sa na
výsledky a dopad



Hlavná činnosť ŠtatistikyPopis aktivít

Lean In Slovakia

Workshopy a webináre prevažne
online, na témy: #IamRemarkable
(sebaprezentácia), leadership,
podnikateľky, emocionálna
inteligencia, diverzita & inklúzia,
design thinking, trendy na pracovisku,
produktivita, digitálna sebaobrana,
ako si založiť Lean In circle. 
Materiálna zbierka (Fenestra),
prieskum Čo ťa brzdí v napredovaní.
Stali sme sa signatármi Charty
diverzity. 

48 online eventov
623 účastníkov
>75% spokojnosť 
nárast počtu Lean In
circles z 21 na 30
22 blog. článkov na web,
30 rozdaných kníh Lean In
270 odberateľov
newslettera
1280 sledovateľov na soc.
sieťach
webináre pre 8 firiem

ČINNOSŤ A VÝSLEDKY
Hlavnú činnosť občianskeho združenia Ženský algoritmus v roku 2020 tvorili programy Lean In Slovakia,
Coding Camp a Women TechMakers. Doplnkovou činnosťou bolo bezplatné vzdelávanie firiem v oblasti
diverzity, inklúzie, nevedomých predsudkov a mäkkých zručností. Celkovo bolo v tomto roku
zrealizovaných 73 eventov, ktorých sa zúčastnilo 1022 účastníkov. 
V novembri sme sa stali signatármi Charty diverzity a pridali sa tak k vyše 80 firmám, ktoré sa verejne
zaviazali budovať inkluzívnejšie pracoviská na Slovensku. Už po druhýkrát sa nám podarilo zorganizovať
materiálnu vianočnú zbierku pre o.z. z Východného Slovenska, ktoré sa venuje ženám zažívajúcim násilie,
tentokrát pre o.z. Fenestra v Košiciach (v r. 2019 ProgresFem, Poprad). 
V decembri sme zrealizovali komunitný prieskum, kde sme skúmali, čo brzdí ženy v napredovaní, aby sme
tak vedeli lepšie merať dopad svojej činnosti a zároveň nasmerovať budúce aktivity na reálne potreby.

Coding Camp

5-dňový bezplatný prímestský tábor
pre dievčatá od 11-18 rokov v
Košiciach na tému vývoja webu.
Predstavenie vzorov žien v IT, 3D
tlač, tréning sebaprezentácie. 

10 účastníčiek vo veku
11-18rokov
100% spokojnosť
90% chce pokračovať 

10 darovaných kníh
Ženský algoritmus

v štúdiu informatiky

Women TechMakers

Workshopy a webináre zamerané na
informačné technológie, digitálnu
bezpečnosť. Sprostredkovanie stáží
v IT firmách, podiaľanie sa na
organizácií Dňa otvorených dverí v IT
firmách pre učiteľov informatiky,
odborný mentoring.

24 online eventov
389 účastníkov
z toho min. 80 učiteľov,
min. 250 študentov do
18 rokov
40 darovaných kníh
Ženský algoritmus
Dve 6-mes. technické
stáže, 4 absolventky, z
toho 3 sa uplatnili v IT
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ČINNOSŤ A VÝSLEDKY

Hore: bezplatný workshop
#IamRemarkable v PwC, Bratislava

Vpravo: vzdelávací / networkingový
event s ukážkou Lean In circles,
Košice

Dole: vzdelávací / networkingový
event s ukážkou Lean In circles,
Bratislava
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"Osobne sa veľmi teším, že sa téma
diverzity začala čoraz viac otvárať a
diskutovať aj v našom prostredí. Prednáška
Nevedomé predsudky podnietila u nás
záujem o tému a tak horúcu diskusiu, ktorá
len podčiarkla potrebu pracovať na našich
nevedomých predsudkoch a prostredí,
ktoré bude smerovať k väčšej tolerancii 
a podpore rôznorodosti každého z nás."

Marieta
Strategy Development Specialist
Deutsche Telekom IT Solutions

"Počas webináru pre líderky som si
uvedomila, že nestačí iba pracovať
a plniť si úlohy na 100%. Rozhodla
som sa o svojej práci dať vedieť
ostatným a nájsť si
podporovateľov."

anonymná účastníčka workshopu
pre líderky



ČINNOSŤ A VÝSLEDKY
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Hore: slávnostné ukončenie Lean In
circle pre manažérky v AT&T, Košice

Vpravo: bezplatný workshop
sebaprezentácie #IamRemarkable
pre verejnosť, Košice

Dole: 5-dňový prímestský tábor pre
dievčatá Coding Camp, Košice

"Prezentácie boli fakt super a
prezentačné zručnosti a osobný
prístup lektoriek bol tiež na
vysokej úrovni. Tento tábor som si
veľmi užila a som vďačná že som
sa ho mohla zúčastniť :)"

anonymná účastníčka tábora
Coding Camp



ČINNOSŤ A VÝSLEDKY

Hore: odovzdanie materiálnej zbierky pre
o.z. Fenestra, Košice
Vpravo: ukážky z online webinárov,
ktorými sme počas korony školili
účastníkov z celého Slovenska
Dole: Lean In circle stretávajúci sa počas
covidu v parku
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"Keď jedna z nás čelí novej výzve,
ostatné sme jej „cheerleaderky“ a
podporujeme ju na jej ceste. Ak
niektorá naopak bojuje s vnútorným
kritikom, ostatné sú zase tým hlasom,
ktorý jej pripomenie všetky úspechy,
ktoré už dosiahla."

Martina
Líderka circle Women in CN Group

"Som dospelá a tiež sa mi to zdá stále
neuveriteľné. Nikdy pre nás nikto nič
také neurobil, a nikdy sme ani nič
nevyhrali, tak budeme na to vždy
spomínať."

anonymná klientka o.z. Fenestra, ktoré
sa venuje ženám a deťom zažívajúcim
domáce násilie, po odovzdaní
materiálnej zbierky od nás

Fotografie str. 7-9: archív združenia



American Spaces Košice

Bc. Richard Kráľovič

Bc. Eva Hrabkovská

BTcheck, s.r.o.

Business Leaders Forum

Google Slovakia / Grow With Google

GROWni

indexmag.sk

Ing. Andrej Rybovič

Ing. Lucia Skraková

Ing. Mária Virčíková, PhD. 

Ing. Patrícia Trnková

Ing. Pavol Mirossay

Ing. Zuzana Madárová

IT Akadémia

Katarína Sabo, MBA

Košice IT Valley z.o.

Kristína Zimmerová, MSc.

LeanIn.org

Lemur s.r.o.

Martin Majling

MiniTech MBA

Mgr. Zuzana Kravecová

Patrícia Kráľovičová

Podcast Volafka

Podcast Ženy v biznise

Rada mládeže Košického kraja

Rare Crew s.r.o.

Resonate Services s.r.o.

Štátna vedecká knižnica Košice

T-System Slovakia

a ďalším.

PODPORILI NÁS

Výročná správa 2020 10

V mene nášho tímu, dievčat a žien, ku ktorým predovšetkým smerujú naše aktivity, ďakujeme
všetkým, ktorí nám počas roka akýmkoľvek spôsobom pomohli. 



FINANČNÁ SPRÁVA
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Občianske združenie Ženský algoritmus vzniklo formálne dňa 16.10.2020. Dovtedy boli aktivity
zoskupenia dobrovoľníckeho charakteru, čiastočne dotované firmou BTcheck, s.r.o., ktorej vlastníkom
je zakladateľka združenia. 

Počas 1,5-mesačnej existencie združenia bol tok finančných prostriedkov minimálny. 
O.z. účtuje v systéme podvojného účtovníctva. 

VÝNOSY 2020

Tržby z predaja služieb (charitatívna reklama)..............................100%....................7 000 €

NÁKLADY 2020

0

PLÁN VÝNOSOV 2021
 
Tržby z predaja služieb.......................................................................0,9%....................1 000 €
Podnikateľská činnosť (mimoškolská vzdel. činnosť).....................5,5%....................6 000 €
Dotácie.................................................................................................90,9%.............100 000 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane (nemáme ešte nárok)..............0%............................0 €
Príspevky od fyzických osôb...............................................................1,8%...................2 000 €
Príspevky z verejných zbierok.............................................................0.9%...................1 000 €
SPOLU..........................................................................................................................110 000 €

ZAMESTNANCI
 
2020: 0
2021: plánujeme zamestnať na trvalý prac. pomer min. 5 osôb



Ženský algoritmus o.z.
Pri nemocnici 7
040 01  Košice

www.zenskyalgoritmus.sk
info@zenskyalgoritmus.sk
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IČO: 53284135
DIČ: 2121377346
IBAN: SK3383300000002501889556
Fio Banka
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Nie sme platcami DPH


