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"Súčasná situácia vo svete nás učí,

že to, čo ako neziskovka robíme pre

rodovú rovnosť a zvyšovanie

digitálnych zručností na Slovensku,

nie je len dôležité, ale nevyhnutné."

PREDSLOV

Tretí rok existencie iniciatívy Lean In Network, Slovakia (Košice, Bratislava) a druhý rok pod
hlavičkou občianskeho združenia Ženský algoritmus / Female Algorithm je za nami. Po 14
rokoch práce v IT sfére sa dnes brodím neznámymi vodami neziskového sektora. Zrazu si
vážim všetko, čo som ako zamestnanec brala ako samozrejmosť a ako podnikateľka
dokázala naplánovať vopred. Môj rešpekt patrí všetkým, ktorí vybudovali úspešné neziskovky
z nuly, ako sa o to snažíme my. Tlak z ľudí dostáva to, čo majú ukryté hlboko vo vnútri. Zvládli
sme viac, ako sme verili, že je za daných podmienok možné zvádnuť.

Rast bolí. Ale dospievame a sme stále samostatnejšie. Náš počet v tíme narástol na 19
členiek/členov, z ktorých každá/ý má popri práci u nás buď iný "job", štúdium alebo malinké
deti. Vďaka týmto ľuďom sú naše aktivity také kvalitné a s významným dopadom na
cieľovú skupinu. Robíme to zo srdca. A napriek tomu, aké to bolo náročné, najmä v čase
izolácie a negatívnych správ, si ešte viac cením hodnoty ako sú priateľstvo, ľudskosť a
dôvera. Viacerých z nás tento rok naučil vstávať z popola. Som vďačná za rok 2021. Urobil
nás silnejšími a odolnejšími. 

Prebiehajúca pandémia opäť akcelerovala naše aktivity najmä vo virtuálnom priestore. V
roku 2021 sa nám podarilo zorganizovať 108 podujatí s účasťou 4 939 návštevníkov/
účastníkov vzdelávania, z toho 92% tvorili dievčatá a ženy. 

Ďakujem za podporu všetkým, ktorí nám pomáhajú vytvárať Slovensko, kde môže byť každý
sám sebou a napriek tomu - alebo práve vďaka tomu - uspieť.
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Lenka Hlinková
zakladateľka a riaditeľka združenia

https://www.linkedin.com/company/lean-in-network-slovakia/
https://www.linkedin.com/company/zensky-algoritmus/


TÍM
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Členovia Správnej Rady

Revízor / Ekonómka: Ing. Renáta Hrabkovská

Ing. Lenka Hlinková
Executive Director, štatutárka

Mgr. Zuzana Sotáková
Operations Manager

Ing. Pavol Hlinka
zakladajúci člen

Exekutívny tím

Mgr. Alžbeta Palkoci
Community & Partnership

Development Manager

Ing. Simona Šimovičová
Project Manager

Lean In

Mgr. Magdaléna Jurkemíková
Marketing Manager 

Lean In

Ing. Gabka Koščová
Marketing Manager 
Ženský algoritmus

Kristína Járayová - Instagram Content Manager
Ing. Miroslava Kuľková, PhD. - Internal Lecturer
Mgr. Miroslava Süčová Vernarská, PhD. - Data Scientist
Bc. Ivica Šavel - Community Coordinator

Alina Zemančíková - Graphic Designer
Alžbeta Hasajová - Graphic Designer
Kristína Ovčarová - Web Administrator
Mgr. Lívia Gaľová - Presenter
Mgr. Katarína Trnová - Marketing & PR Consultant, Presenter
Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD. - Internal Lecturer
Soňa Augustovičová - Social Media Manager
Bc. Júlia Sabolová - Back OIffice Manager

Tím



zvýšiť podiel žien medzi špecialistami v IKT na Slovensku na 18% (v roku 2019 bol 14,2%,
v roku 2020 stúpol na 15,8%)
zvýšiť podiel ľudí zamestnaných v IKT sektore na Slovensku na 4,5% (v roku 2019 3,7%,
2020 4,2%)
znížiť rozdiel v platoch mužov a žien, tzv. platovú medzeru, na 12% (v roku 2019 19,4%,
2020 15,8%)
zvýšiť podiel žien v exekutívnych pozíciách na Slovensku zo súčasných 20% na 25%

CIELE DO ROKU 2025

VÍZIA, CIELE, HODNOTY

inovatívne vzdelávame ženy a dievčatá 

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

BÚRAME STEREOTYPY

v oblasti technológií a líderstva

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

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



Názov aktivity VýsledkyPopis 

Lean In Slovakia
(celoročne)

Workshopy a webináre prevažne online,
na témy: #IamRemarkable
(sebaprezentácia), leadership,
podnikateľky, emocionálna inteligencia,
diverzita & inklúzia, nevedomé
predsudky, kritické myslenie, design
thinking, trendy na pracovisku,
produktivita, digitálna sebaobrana, ako
si založiť Lean In Circles. Aktívna tvorba
blogu. Materiálna zbierka (Arcidiecézna
charita). Bezplatné pre verejnosť,
spoplatené pre firmy v rámci
podnikateľskej činnosti združenia. 

47 webinárov
2 228 účastníkov
35 blog. článkov na web
(22 v roku 2020)
1410 odberateľov
newslettera (270 v 2020)
3019 sledovateľov na soc.
sieťach Lean In (1280 v
2020)

ČINNOSŤ A VÝSLEDKY
Hlavnú činnosť občianskeho združenia Ženský algoritmus v roku 2021 tvorili programy Lean In Slovakia,
Coding Camp, vzdelávanie firiem a verejnosti v oblasti diverzity, inklúzie a nevedomých predsudkov a
ďalšie online vzdelávanie v oblasti digitálnych a mäkkých zručností. Celkovo sme v tomto roku
zrealizovali 108 eventov (minulý rok 73), ktorých sa zúčastnilo 4 939 účastníkov (minulý rok 1 022). 
Už po tretíkrát sa nám podarilo zorganizovať materiálnu vianočnú zbierku pre o.z. z východného
Slovenska, ktoré sa venuje ženám zažívajúcim násilie, tentokrát pre Arcidiecéznu charitu v Košiciach (v r.
2019 ProgresFem, Poprad, v roku 2020 Fenestra, Košice). 
Koncom roka sme realizovali prieskum Ženy v IKT so zameraním na Košický kraj, výsledky ktorého sme
publikovali v štúdii, ktorá je dostupná bezplatne na stránke zenskyalgoritmus.sk/prieskumy.

Coding Camp
(júl 2021)

5-dňový bezplatný prímestský tábor 
pre dievčatá od 11-18 rokov v Košiciach
na tému vývoja webu. Predstavenie
vzorov žien v IT, Scrum, tréning
sebaprezentácie. 
www.zenskyalgoritmus.sk/coding-camp

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

10 darovaných kníh
Ženský algoritmus

v štúdiu informatiky

H20:
Zaslúžiš si hýčkanie,
oddych a opateru
(marec 2021)

2-dňový bezplatný online event na
podporu mentálneho zdravia, rozvoja
zručností a udržateľný životný štýl.
11 eventov, medzi účinkujúcimi aj
influencerky: Kristína Tormová,
Kristiana Kóňa, Zuzana Mračková,
Andy Štěch, Karolína Farská. Event
financovaný z našich vlastných
zdrojov, organizovaný
dobrovoľnícky. www.leanin.sk/h2o

11 online eventov
664 účastníkov
79 odoslaných balíčkov
výherkyniam plných
produktov od
slovenských eko-
výrobcov  
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Názov aktivity VýsledkyPopis 

Digitálna bezpečnosť
(celoročne)

Bezplatné online webináre v oblasti
internetovej bezpečnosti
pre študentov, učiteľov,
ženy na materskej, rodičov,
dôchodcov.

5 online eventov
187 účastníkov
935 sledovateľov soc.
sietí Ženský algoritmus

ČINNOSŤ A VÝSLEDKY

Inclusive Mindset
(máj - jún 2021)

4-týždňový bezplatný vzdelávací
program pre verejnosť: Emocionálna
inteligencia, digitálna bezpečnosť,
diverzita a inklúzia, kritické myslenie.
www.leanin.sk/inclusive-mindset

47 účastníkov od 16-56r.
75% navštívilo aspoň 3
zo 4 eventov
18 získalo certifikát
spokojnosť 4.93 z 5

Aplauz ženám v IT
(apríl 2021)

Bezplatný online event pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien
v IT, s cieľom propagovať ženské
vzory v IT, priblížiť dievčatám a
ženám prácu na rôznych pozíciách v
IT prostredníctvom moderovaných
diskusií s jednotlivými hosťkami v
breakout rooms (Zoom).
www.leanin.sk/post/spoznaj-svoj-
zensky-vzor-v-it. 

101 účastníčok
8 speakeriek z rôznych
oblastí IT
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The European Female
Leaders Conference
(september 2021)

2-dňová bezplatná európska
konferencia pre líderky / manažérky z
celej Európy. 12 slovenských a
zahraničných speakeriek na rôzne
aktuálne témy, online networking,
súťaž, realizovaný prieskum Aké
prekážky brzdia líderky v Európe a čo
im pomáha v napredovaní. 
www.leanin.sk/eu-fem-leaders-
conference

11 online webinárov
360 účastníkov z viac
ako 18 krajín
1 online networking

Ženy v IKT štúdia
(september 2021)

Realizovaný prieskum a vypracovanie
štúdie s použitím dát o zamestnaní
na Slovensku (TREXIMA), publikovaný
v slovenskom a anglickom jazyku. 
www.zenskyalgoritmus.sk/prieskumy

publikovaná štúdia v
rozsahu 40 NS v
slovenskom a anglickom
jazyku ako e-book a v
printovej forme.
Nepredajná.



Názov aktivity VýsledkyPopis 

Inkluzívne pracovisko
(sept - okt 2021)

Séria 6 bezplatných vzdelávacích
webinárov pripravených v spolupráci s
Nórskym centrom pre rovnosť a
inklúziu. Úspešní absolventi získali
certifikát a mohli sa stať
ambasádormi diverzity a inklúzie vo
vlastnej organizácii. 
www.leanin.sk/inkluzivne-pracovisko

5 vzdelávacích webinárov
1 panelová diskusia
107 účastníkov
34 ambasádorov
60 získalo certifikát
ďalších 250 ľudí
vyškolených ambasádormi
e-book Inkluzívne
pracovisko

ČINNOSŤ A VÝSLEDKY

Back In Business 1,2
(apr-jún 2021, 
nov 2021-jan 2022)

3-mesačný vzdelávací online
program per mamy vracajúce sa do
práce po materskej dovolenke.
Interaktívne online webináre,
kariérny koučing, pomoc s úspravou
CVčka, nakopnutie strateného
sebavedomia. www.leanin.sk/back-
in-business

52 účastníčok
49 získalo certifikát
6 lektoriek, 3 kouči/ky
e-book
14 vzdelávacích stretnutí
11 personalizovaných
spätných väzieb na CV

Viac slow, menej slov
(november 2021)

6 Instagramových talkov so
slovenskými influencermi na témy
uvedomelého životného štýlu a
ekologického prístupu. Hostia: Martina
Dudová (Kvitok), Zuzana Slivenská
(SWAP Košice), Dominika Horňáková
(Šumné), Michal Szabo, Zuzana
Stefanides (ZuzStories), Katarína
Peterová (LaFlorita). Súčasťou
projektu bola aj materiálna zbierka
pre Arcidiecéznu charitu v Košiciach.
www.leanin.sk/viac-slow-menej-slov

6 Instagramových
talkov, stále
dostupných na našom
Instagrame v InstaTV
1113 pozretí
5 vriec oblečenia,
kuchynských a
hygienických potrieb
vyzbieraných pre
Arcidiecéznu charitu
v Košiciach
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Vianočná trilógia
(dec 2021)

Online podujatie "Chcela by som
pracovať v IT" organizovaný v
spolupráci s Košice IT Valley,
pozostávajúci z blokov Zorientuj sa v
IT, Ako na úpravu CV a úvod do
Canvy, panelová diskusia s
personalistami - najčastejšie chyby a
dobrá prax na pohovoroch do IT.
Súčasťou projektu bola
personalizovaná spätná väzba na CV
účastníčok dodatočne po evente. 

70 účastníkov
20 životopisov, na
ktoré sme poskytli
personalizovanú
spätnú väzbu,
kariérne konzultácie



ČINNOSŤ A VÝSLEDKY

5-dňový coding camp pre dievčatá
leto 2021
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"Som veľmi spokojná, tábor prekonal
všetky moje očakávania. Spôsob, akým
lektorky prezentovali, bol pútavý a taký
nenútený, necítila som sa, ako keby som
počúvala prednášku v škole."

"Veľmi sa mi páčil úvod do UX a UI, tie prvé
prezentácie a bezpečnosť na internete, pretože
som si utvorila základný obraz o webových
stránkach, bezpečnosti a lepšie som všetko
pochopila."

"Najviac sa mi pačila HTML a Javascript,
najmenej nebolo nič, všetko bolo
zaujímavé, privítala by som viac možností
sa vzdelavať - krúžky!"

"Páčilo sa mi, ako jednoducho a
pochopiteľne bolo všetko vysvetlené."



ČINNOSŤ A VÝSLEDKY
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"Otvárate témy, ktoré naša
spoločnosť potrebuje počuť,
vnímať, pochopiť a posunúť
ďalej. A robíte to nenútene,
skromne, otvorení spätnej väzbe a
ľuďom. Len tak ďalej!"

účastník programu Inclusive
Mindset

Ďakujem za tento program! Pomohli ste mi
psychicky sa nastaviť 
na návrat do práce s množstvom praktických
rád (vytvorenie životopisu super),
modelových situácií pri pohovore, nácvik
rozmýšľania v angličtine, zlepšenie
komunikácie. Určite ho odporučím
kamoškám pred návratom do práce.

účastníčka programu Back In Business Denisa,
35 rokov, 2 deti

Váš program mi otvoril oči, zistila som, že som
všetko nezabudla, že mám čo ponúknuť
novému zamestnávateľovi. Prekopala som
CV-čko na jednoduchý a prehľadný životopis.
Som šťastná, že som našla ženy, ktoré majú
rovnaké pocity ako ja, aj keď každá sme iná,
riešime rovnaké problémy a nepripadala som
si tak sama. Rozhovor s koučkou bol
podnetný, bolo to pre mňa také nastavenie
zrkadla a nakopnutie, ako ďalej. Celý program
hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam
všetkými desiatimi.

účastníčka programu Back In Business 
Andrea, 36 rokov, 1 dieťa



Accenture 

Active Citizens Fund

Algoritmus s.r.o.

American Spaces Košice

CEE HER

CIPE - Center for International Provate Entreprise

Charta diverzity

Globsec

Google Slovakia / Grow With Google

GROWni

indexmag.sk

Infobip

IUVENTA

Kingdom of Netherlands, Slovakia

Košice IT Valley z.o.

LeanIn.org

Lemur s.r.o.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia Pontis

Nadácia SPP

PwC Slovensko

Resonate Services s.r.o.

Štátna vedecká knižnica Košice

VIA Carpatia

Youth Impact

a ďalším.

PODPORILI NÁS
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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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O.z. účtuje v systéme podvojného účtovníctva. 

VÝNOSY 2021

Tržby z predaja služieb (hlavná nezdaň. činnosť).........................43 %....  ............22 908 €
Tržby z predaja služieb (podnikateľ. zdaň. činnosť)....................7,5 %.... .............3 977 €
Prijaté dary........................................................................................1,5 %.... .............730 €
Dotácie..............................................................................................48 %..................25 642 €
SPOLU..................................................................................................................53 257 €

NÁKLADY 2021

Spotreba materiálu...........................................................................2,7 %.... ............1 329 €
Ostatné služby...................................................................................87 %.... ............42 887 €
Mzdové náklady.................................................................................7,9 %.... ...........3 909 €
Zákonné soc. a zdrav. poistenie.......................................................2,3%..................1 137 €
Náklady na reprezentáciu.................................................................0,04 %..................58 €
Cestovné.............................................................................................0,04 %..................55 €
Iné ostatné náklady............................................................................0,02 %.................25 €
SPOLU..................................................................................................................49 400 €

PLÁN VÝNOSOV 2022

SPOLU..........................................................................................................................110 000 € 

ZAMESTNANCI 
 
2020: 0
2021:  4 (ostatní členovia tímu: 6 dobrovoľníčiek, zvyšok na základe autorských zmlúv
alebo zmlúv o dielo)
2022: 7 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 2021 

Činnosť hlavná nezdaňovaná (4 744 €) + zdaňovaná (-887 €)...................................3 857 € 



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


