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Anotácia  
V štúdii sú predovšetkým prezentované výsledky analýzy faktografických údajov o zastúpení muţov 

a ţien v rozhodovacích pozíciách (rôznej úrovne) na trhu práce, a to v členení podľa jednotlivých 

hospodárskych sektorov, odvetví a pod., ako aj podľa príslušnosti muţov a ţien k vekovým skupinám 

a skupinám vzdelania. Štúdia obsahuje tieţ výsledky analýzy mzdových rozdielov medzi muţmi 

a ţenami v rozhodovacích pozíciách (rôznej úrovne) na trhu práce, a to v členení podľa jednotlivých 

hospodárskych sektorov, odvetví a pod., ako aj podľa príslušnosti muţov a ţien k vekovým skupinám 

a skupinám vzdelania. Zdrojom faktografických údajov je databáza štatistických informácií 

Štatistického úradu SR a Treximy Bratislava, spol. s r.o. Štúdia obsahuje aj prehľad niektorých 

základných pojmov, príklady dobrej praxe, ako aj niektoré ďalšie informácie, ktoré napomáhajú 

vytvoreniu si komplexnejšieho obrazu o situácii v zastúpení muţov a ţien v rozhodovacích funkciách.  

 

Kľúčové slová 
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rozdiely, sklenený strop, sklenený útes, sklenený výťah, monitoring muţov a ţien v riadiacich 

pozíciách, ţeny a muţi v riadiacich pozíciách. 

 

Summary 
The study consist of the theoretical and analytical part. The first part contains the selected terms 

relating to gender equality (gender vertical segregation mostly) at the labour market, reasons of lower 

participation of women in decision-making bodies at the labour market and proposals for improvement 

a situation in the area (some recommendations and examples of good practice). Second part deal with 

the monitoring summary results (tables, graphs) concerning men's and women's participation in the 

decision-making bodies (workplaces) at the labour market  (in SR primarily), including their wages 

and gender wage differences.  

 

Key words 
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Úvod 
 

 

Štúdia "Participácia muţov a ţien v rozhodovacích pozíciách"  je určitým príspevkom k 

roku 2007 ako Európskemu roku rovnakých príleţitostí pre všetkých. V tomto kontexte je 

potrebné pripomenúť, ţe rodová rovnosť je jednou z  najdôleţitejších súčastí rovnakých 

príleţitostí. Ţeny napokon predstavujú viac ako polovicu populácie Európskej únie (EÚ). Aj 

závery Európskej rady z 23. aţ  24. marca 2006 povaţujú politiku rodovej rovnosti za dôleţitý 

faktor pre dosiahnutie ekonomického rastu, prosperity a konkurencieschopnosti EÚ. 
 

V mnohých organizáciách existujúci koncept kariéry s jej hierarchickým modelom 

kontinuálnej "sluţby" (práce) a  pravidelnou  podporou  rastu kariéry (spravidla prinášajúci 

prospech muţom) má za následok, ţe kariéry ţien z dôvodov ich prerušenia zamestnania (z 

titulu materstva a výchovy detí) sú s ním v mnohých prípadoch  nekompatibilné. Existujú však 

aj dôkazy o tom, ţe ţeny sú "odblokované" od vyšších riadiacich pozícií aj v takých 

povolaniach (organizáciách a firmách), kde prerušenie kariéry a pruţné pracovné podmienky 

a podmienky zamestnávania (podpora zosúladeniu pracovného a rodinného/osobného ţivota) 

existujúce u zamestnávateľa umoţňujú rast ich kariéry. To je nezriedka aj dôvod, prečo 

niektoré ţeny vedome prijímajú muţský model  "získavania úspechu", čo ich stavia pred voľbu 

buď nemať deti, posunúť narodenie detí na neskoršie obdobie, alebo sa pokúsiť  (tam, kde sa to 

dá) zorganizovať si svoj ţivot tak, aby boli schopné venovať sa popri svojej kariére aj svojej 

rodine. Ak chceme v tomto smere niečo zmeniť, musíme najprv zviditeľniť tento problém, to 

znamená docieliť, ţe si existenciu tohto problému nielen pripustíme, ale si  aj uvedomíme jeho 

široký rozmer, vrátane jeho negatívnych dopadov na spoločnosť. Pre zlepšenie uvedomenia si 

tohto problému však nestačia len verbálne konštatovania, ale je potrebné poskytnúť verejnosti 

aj presvedčivé dôkazy. Jedným z nich je aj prezentácia štatistických údajov so zameraním na 

túto oblasť. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, ţe aj keď sú u nás všeobecne dostupné 

niektoré rodovo členené štatistické údaje (databázy), ktoré  umoţňujú zmapovať participáciu 

muţov a ţien na trhu práce (štúdia z minulého roka je toho svedkom), tieto nie sú dostatočné 

na to, aby  poskytli podrobný (analytický) dôkaz o šírke, intenzite a dôsledkoch tohto problému. 

To je ďalší dôvod prečo je potrebné riešiť aj výskum tohto typu. 

 

Štúdia "Participácia muţov a ţien v rozhodovacích pozíciách" aj keď je výskumným 

výstupom  výskumného projektu  z roku 2007, v skutočnosti predstavuje vlastne pokračovanie 

vo výskume rodovej segregácie na trhu práce v Inštitúte pre výskum práce a rodiny z roku 

2006. Štúdia z roku 2006 "Monitoring rodovej segregácie na trhu práce – analýza dopadov 

transformačných zmien" (Barošová, M.) sa venovala predovšetkým tzv. horizontálnej rodovej 

segregácii, t. j. odlišnej participácii muţov a ţien v jednotlivých hospodárskych sektoroch, 

odvetviach, skupinách povolaní a pod. (vrátane prezentácie indexov rodovej segregácie a 

rodových mzdových rozdielov). Táto štúdia venuje svoju pozornosť tzv. vertikálnej rodovej 

segregácií,  to znamená, ţe odlišnej participácii muţov a ţien v riadiacich pozíciách na trhu 

práce, ktorá je výrazne v neprospech ţien. Treba tieţ poznamenať, ţe takýto pomerne 

komplexný prístup k prezentovaniu tejto problematiky, vrátane prezentovania pomerne 

podrobných faktografických (štatistických) údajov  o  participácii muţov a ţien na trhu práce 

na Slovensku uţ dlho chýbal. Ambíciou tejto štúdie je preto prelomiť  toto "mlčanie" u nás a 

poskytnúť informácie, ktoré doteraz v takomto prevedení neboli prezentované. Vďaka v tomto 

prípade patrí nielen zadávateľovi a odberateľovi tejto štúdie (Odboru rodovej rovnosti a 

rovnosti príleţitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), ale aj 

inštitúciám, ktoré zodpovednej riešiteľke, ktorá je súčasne jedinou riešiteľkou tejto štúdie, 

poskytli potrebné (na základe návrhov zodpovednej riešiteľky) štatistické údaje (Štatistický 

úrad Slovenskej republiky a Trexima Bratislava, spol. s r. o.). 
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Štúdia obsahuje osem samostatných kapitol. Jej súčasťou je aj stručný záver, jedenásť  

príloh a prehľad literatúry. V štúdii je prezentovaných 38 tabuliek a  30 grafov (graf č. 6 

existuje totiţ ako  č. 6/1 a  č. 6/2).   

 

Prvé tri kapitoly majú viac-menej teoretický charakter. Venujú sa teoretickým 

vymedzeniam niektorých pojmov, ale aj niektorým problémom a príčinám najmä nízkej 

participácie ţien v riadiacich pozíciách na trhu práce/v organizáciách (vybrané pojmy, 

sklenený strop ako neviditeľná bariéra brániaca zlepšeniu postavenia ţien, vzťah medzi 

organizačnou teóriou a zastúpením ţien  na najvyšších stupňoch riadenia).  

 

 Štvrtá kapitola sa venuje prezentácii niektorých  príkladov dobrej praxe napomáhajúcich 

lepšiemu začleneniu ţien do riadiacich pozícií rôznych stupňov.  V tomto prípade ide o výber z 

dostupných príkladov viacerých typov (ako ilustrácia určitého pozitívneho prístupu k riešeniu 

tohto problému). To znamená, ţe okrem tu uvedených príkladov existuje  ešte mnoţstvo ďalších 

(našťastie) vynikajúcich príkladov dobrej praxe, ktoré si zaiste nájdu a/alebo našli svoje miesto 

na zviditeľnenie v iných štúdiách, správach, médiách, seminároch, workshopoch, webstránkach 

a pod.   

 

Posledné štyri kapitoly (5.-8.) obsahujú pomerne veľké mnoţstvo faktografických 

(štatistických) údajov o participácii muţov a ţien v riadiacich pozíciách na trhu práce.  

 

Piata kapitola  sa v stručnej forme venuje rovnosti  príleţitosti muţov a ţien na trhu práce 

v EÚ a zastúpeniu muţov a ţien v manaţérskych pozíciách v jednotlivých krajinách EÚ. 

  

 Šiesta kapitola sa zameriava na prezentáciu vybraných  ukazovateľov rodovej rovnosti v 

štatistike Organizácie spojených národov (zastúpenie muţov a ţien v hlavnej triede zamestnaní 

KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci, index rodového rozvoja spolu s 

prezentovaním aj úrovne indexu ľudského rozvoja).  

 

Siedma kapitola monitoruje účasť ţien v manaţérskych pozíciách  rôznych stupňov na trhu 

práce v Slovenskej republike, a to v členení podľa sektorov, odvetví, veku a vzdelania 

zamestnanca (muţa a ţeny) a pod. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, ţe v štúdii nie sú, na 

rozdiel od predchádzajúcej štúdie, prezentované indexy rodovej segregácie hlavnej triedy 

KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci (je tu prezentovaný len čiastkový 

index segregácie, a to  v rámci celého spektra hlavných tried zamestnaní). Je tomu tak preto, 

lebo indexy segregácie prezentované v predchádzajúcej štúdii sú metodicky nevhodné na 

meranie rodovej segregácie v prípade existencie  veľkých rozdielov v  podiele muţov a ţien na 

celkovom počte monitorovaných pracujúcich (zamestnancov). Podiel  počtu pracujúcich muţov 

a ţien z celkového počtu pracujúcich je totiţ v skúmanej hlavnej triede KZAM1- 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci v roku 2006  72,1% (muţi) :  27,9 % (ţeny). 

 

 Ôsma kapitola štúdie sa zameriava na monitoring mzdových rozdielov medzi muţmi a 

ţenami (rodovými mzdovými rozdielmi), ktoré sú do určitej miery aj dôsledkom intenzity 

vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce, ale aj dôsledkom, či uţ  nevedomých  alebo 

vedomých (diskriminácie) stereotypov na trhu práce a v spoločnosti,  ale aj dôsledkom iných   

faktorov.  
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1. Vybrané pojmy  

 
Desegregácia trhu práce (desegregation of the labour market) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Politiky, prístupy, programy, koncepcie, plány (akčné plány) a pod., ktoré si kladú za cieľ 

obmedziť alebo odstrániť vertikálnu a horizontálnu segregáciu na trhu práce. 

 
Diverzita na pracovisku (workplace diversity) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Znamená typovú rozmanitosť ľudí na pracovisku. Moţno ju chápať ako rôznorodosť 

zamestnancov podľa pohlavia, veku, rasy, náboţenstva, národnosti,  kultúrneho prostredia 

(cultural background), sexuálnej orientácie, rodinného stavu, občianstva, fyzických 

schopností, ako aj rôznorodosť v ostatných atribútoch, ktoré robia z kaţdého človeka 

jedinečnú osobnosť. Kaţdý jednotlivý zamestnanec totiţ môţe predstavovať špecifický prínos 

pre firmu, ktorý sa následne môţe stať inšpiráciou pre ostatných zamestnancov. V súčasnosti 

uţ viacero, najmä nadnárodných firiem, podporuje diverzitu na pracovisku (aj v oblasti 

sluţieb zákazníkom) a zasadzuje sa o vytvorenie komplexného pracovného prostredia, ktoré 

tvorí zázemie pre individuálne a kolektívne úspechy. Uznávanie, oceňovanie a zúročenie 

diverzity na pracovisku znamená pre niektoré firmy totiţ  konkurenčnú výhodu.  

 
Index disimilarity (index rôznosti, Index of dissimilarity, ID)

1
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Index disimilarity je zaloţený na myšlienke, ţe rodová segregácia povolaní/zamestnaní 

znamená rozdielne počty ţien a muţov v jednotlivých skupinách (hlavných triedach)  

povolaní (ale aj povolaniach). Čím viac sú tieto počty muţov a ţien podobnejšie (počty 

muţov a ţien sa pribliţujú), tým je aj úroveň segregácie niţšia. ID meria sumu absolútnych 

rozdielov v počte muţov a ţien v jednotlivých skupinách povolaní (povolaniach).  

Jeho vzorec: 

                   ID  =  
i

ID i,                  pričom     ID i   =  
2

1

F

F

M

M
ii   , 

kde    

M   =  celkový počet  zamestnaných muţov, 

iM  =  počet muţov v i-tej skupine povolaní, 

 F   =  celkový počet zamestnaných ţien,  

iF   =  počet ţien  v i-tej skupine povolaní, 

 N  =  celkový počet zamestnaných (pracujúcich). 
 

Z matematického vzorca je zrejme, ţe ID = 0 v prípade úplnej rovnosti, to znamená, keď 

počet muţov a ţien v jednotlivých skupinách povolaní je rovnaký. ID = 1 v prípade úplne 

rozdielnych počtov muţov a ţien v jednotlivých skupinách (hlavných triedach) povolaní 

(muţi a  ţeny sa nachádzajú v úplne odlišných skupinách povolaní). ID môţe byť 

interpretovaný aj ako podiel (%) zamestnaných osôb, ktoré by mali zmeniť pracovné miesta, 

aby sa odstránila rodová segregácia, pričom  sa berie do úvahy rozdiel v podiele ţien a 

muţov a muţov na celkovej zamestnanosti. Zmena ID je dôsledkom zmeny disimilarity 

(zmien v počtoch muţov a ţien v jednotlivých skupinách povolaní). 

                                                 
1
 Označovaný aj ako Duncanov segregačný index (Duncan,D.-Duncan,B (1955)) Viac o indexe disimilarity 

pozri „Barošová, M.: Monitoring rodovej segregácie na trhu práce - analýza dopadov transformačných zmien. 

(Záverečná správa). Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, december 2006“. 
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Koučing  (coaching) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Koučing je rozvojová metóda na uvoľnenie a vyuţitie vlastného potenciálu človeka na jeho 

rozvoj. Ide o osvedčenú metódu prípravy riadiacich zamestnancov (muţov, ţien), spravidla 

stredného a vyššieho manaţmentu.  Pojem „to coach“ pochádza z angličtiny a okrem iných 

významov znamená neustále sa pripravovať. Pojem koučing má svoj pôvod v športovej 

terminológii, kde bolo jeho cieľom zvyšovanie výkonnosti v jednotlivých športových 

odvetviach. Po určitom čase sa jeho princípy začali pouţívať aj v iných oblastiach, vrátane 

podnikania. Tento trend sa posilnil v čase, keď si spoločnosti/firmy začali uvedomovať, ţe 

predpokladom ich úspechu sú investície do ľudských zdrojov. Neskôr sa preukázalo, ţe 

koučing je vhodným prostriedkom aj pre manaţérov a riadiacich zamestnancov. Manaţér 

v koučovacom procese je riadiaci zamestnanec, dobrovoľne vstupujúci do spolupráce 

s koučom s cieľom zdokonaliť sa a naučiť sa riešiť rôzne problémy. Koučingom je moţné 

riešiť rôzne témy (napr. zvládanie stresu a zodpovednosti na pracovnej pozícii, budovanie 

sebavedomia, výuka k pozitívnemu mysleniu, efektívne riadenie ľudí, vedenie porád, riešenie 

konfliktov na pracovisku, určovanie stratégie firmy a jej súčastí a pod.) Ciele koučingu môţu 

byť pre kaţdú firmu a kaţdého z jej zamestnancov iné. Pre niekoho to môţe byť zlepšenie 

výkonu, pre niekoho to môţe byť príprava na ďalší postup vo firme, pre iného zase adaptácia 

na novom mieste, na ktorom sa od nového manaţéra veľa očakáva. Alebo to môţe byť aj o 

tom, ako pripraviť zamestnanca na riadenie veľkého tímu. Koučing je metóda zameraná na 

prítomnosť a budúcnosť. Nerieši minulosť. Slúţi predovšetkým na to, aby boli zamestnanci  

firmy lepšie pripravení na zvládanie prítomnosti a budúcnosti. Je tieţ jednou z metód ako si 

udrţať zamestnancov. 

 
Mentoring na pracovisku  (mentoring in the workplace, mentoring as workplace learning)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Podstatou mentoringu na pracovisku je, ţe skúsený  zamestnanec (mentor, mentorka)  pomáha 

(spravidla v určitom presne vymedzenom období) neskúsenému alebo menej skúsenému 

zamestnancovi („učňovi“ – mentee) zorientovať sa vo firme a získať potrebné zručnosti pre 

výkon určitej funkcie (určitého druhu práce). Mentor otvára svojmu „učňovi“ (mentee) 

dôleţité kontakty, je mu ochotný v prípade potreby poskytnúť radu a pomáha mu pri  

prípadných ťaţkých rozhodnutiach (najlepšie v rámci dlhodobejšieho programu). Mentoring 

má svoje nezanedbateľné miesto aj v oblasti manaţmentu. Pri mentoringu v prospech 

osvojenia si manaţérskych zručností, skúsený manaţér/manaţérka poskytuje inému 

zamestnancovi konštruktívne rady a podporu na to, aby si mohol dôkladne a v určitom 

vymedzenom čase osvojiť potrebné manaţérske zručnosti. Ide napríklad o poukázanie na 

správne, ale aj nesprávne riešenia rôznych problémov. Základným konceptom mentoringu je 

obojstranná úcta, dôvera, rešpekt a spoločné ţelanie sa navzájom obohatiť. Mentor/mentorka 

často odovzdáva nielen svoje profesijné skúseností a zručností, ale poskytuje mentee aj také 

rady, ktoré slúţia rozvoju jeho/jej osobnosti. Formy nadobúdania (vzdelávania) vedomostí zo 

strany mentee (od mentora/mentorky) sú pritom veľmi rôznorodé: siahajú od získavania 

nových skúseností, cez spoznávanie nových ľudí, rozšírenie si vlastného vnímania, aţ po 

reflexie skutkov a rozhodnutí iných. 

Existujú dva typy mentoringu – formálny a neformálny. Neformálny mentoring je  

dobrovoľný, neformalizovaný spôsob poskytovania podpory a pomoci inej osobe v jej rozvoji 

kariéry. Formálny mentorig je zaloţený na formalizovaných vzťahoch mentora/mentorky 

a mentee; ide často o osobitné programy mentoringu v organizácii určené na podporu rozvoja 

zručností zamestnancov.  

Je poľutovaniahodné, ţe táto metóda nie je v odborných  kruhoch veľmi populárna. Podľa 

Gruber & Partner Marketing und Consulting iba 20 % firiem na Slovensku uplatňuje túto 
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metódu ako moţnosť výchovy svojich nových zamestnancov. Ako alternatívnu metódu 

školenia ju pouţíva  40 % firiem. 

 
Rodové  stereotypy  (gender stereotypes)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Predstavujú všeobecne (prevaţujúco) prijaté presvedčenie o vlastnostiach, charakteristikách 

a aktivitách, ktoré sú vhodné pre muţov a ţeny. Sú rigidné a hovoria o tom, akí by vlastne 

muţi a ţeny mali byť. Roly muţov a ţien sú často prezentované ako dané a nemenné (na 

základe ich biologických vlastností), a to aj napriek tomu, ţe  tieto sa v čase (historicky) 

menia. Takéto nazeranie na roly muţov a ţien má často svoj odraz v rozdielnom prístupe k 

osobám muţského a ţenského pohlavia a v prisudzovaní určitých tradičných vlastností 

jednotlivým pohlaviam (muţom, ţenám). Stručne povedané, rodové stereotypy sú reflexiou 

prevaţujúcich názorov (postojov, predsudkov) spoločnosti na rolu (úlohu) muţa a ţeny v 

rodine, v zamestnaní a v spoločenskom ţivote.  

 
Rodový mzdový rozdiel   (gender pay gap, gender wage gap, GPG, GWG) ) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Priemerná mzda ţien (za SR ako celok, podľa sektorov, odvetví, vzdelania, skupín zamestnaní 

a pod.) býva spravidla niţšia ako priemerná mzda muţov. (Spravidla je v centre našej 

pozornosti hrubá priemerná mesačná mzda.). To je aj dôvod prečo aj ukazovateľ -  podiel 

priemernej mzdy ţien na priemernej mzde muţov v percentách (Wf / Wm) x 100 alebo 

slovensky (MZDţ / MZDm) x 100, a to za  SR ako celok,  podľa sektorov, odvetvia, vzdelania, 

skupín zamestnaní a pod. má spravidla hodnotu ‹ 100 %. Rozdiel (matematický rozdiel) 

medzi 100 % (neexistuje ţiadna nerovnosť) a podielom priemernej mzdy ţien na priemernej 

mzde muţov v % (za SR ako celok, podľa odvetví, podľa vzdelania, podľa hlavných tried 

zamestnaní a pod.) sa začal u nás v poslednom období niektorými odborníkmi pomenovávať 

ako rodový mzdový rozdiel (niekedy aj ako rodová mzdová priepasť). Pre odlíšenie od 

absolútneho rodového mzdového rozdielu (rozdielu medzi priemernou mzdou muţov a ţien v 

Sk)  je vhodnejšie ho pomenovať ako relatívny rodový mzdový rozdiel. Moţno ho vypočítať aj 

ako podiel absolútneho rodového mzdového rozdielu a  priemernej mzdy muţov  v  %,  t. j.  

(Wm – Wf  / Wm ) x 100 alebo slovensky (MZDm – MZDţ / MZDm) x 100. Je ukazovateľom 

(indikátorom) beţne pouţívaným aj v medzinárodných porovnaniach (anglicky ako gender 

pay gap alebo gender wage gap alebo niekedy aj ako female-male pay gap). 

 
Rovnaké príležitosti pre mužov a ženy (rovnosť príleţitostí muţov a ţien) 

(equal opportunities for men and women) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Chápeme pod tým neexistenciu ţiadnych prekáţok pre účasť na ekonomickom, politickom 

a sociálnom ţivote spoločnosti na základe pohlavia. Pod rovnosťou príleţitostí si netreba 

predstavovať rovnaké podmienky pre všetkých, pretoţe s ohľadom na vek, pohlavie, 

zdravotné postihnutie, vzdelanie, rodinné povinnosti a ďalšie faktory treba na zabezpečenie 

rovnakých príleţitostí a ich vyuţívanie vytvárať spravidla rôzne podmienky (odstraňovať 

existujúce bariéry pre rovnosť príleţitostí muţov a ţien). Dôleţitým kritériom pri hodnotení 

skutočnej rovnosti príleţitostí je hodnotenie výsledku. Rovnosť príleţitostí  pre muţov a ţeny 

je len vtedy zabezpečená, ak sú garantované rovnaké výsledky pre obe pohlavia. 

 

 

 

 
 

http://slovnik.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=156
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Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami (equal treatment for men and women) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Znamená to zabezpečiť, aby neexistovali akékoľvek formy diskriminácie na základe pohlavia. 

Podľa tzv. antidiskriminačného zákona
2
 „Dodrţiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 

spočíva v zákaze  diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v súlade 

s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je moţné 

prijatie takýchto opatrení poţadovať vzhľadom na konkrétne okolnosti a na moţnosti osoby, 

ktorá má povinnosť túto zásadu dodrţiavať.“ (§ 2 ods. 1). V tomto zákone (pozri § 2 ods.2 aţ 

8) sa definujú také formy diskriminácie, ako je priama a nepriama diskriminácia, obťaţovanie 

a neoprávnený postih, ale aj také formy diskriminácie ako je pokyn a nabádanie na 

diskrimináciu. Rovnaké zaobchádzanie sa v tomto zákone definuje širšie, teda nielen k rodu, 

ale aj v kontexte s inými charakteristikami, akými sú napríklad rasa, vek, náboţenské 

vyznanie, zdravotné postihnutie atď.   

 
Rodová segregácia (gender or sex segregation) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rodová segregácia je oddeľovanie (separácia), alebo segregácia, ľudí podľa  pohlavia/rodu.  

 
Rodová segregácia na trhu práce  (sex/gender segregation of the labour market) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Segregácia na trhu práce je oddeľovanie (separácia) ľudí podľa pohlavia/rodu v rámci 

jednotlivých aspektov trhu práce (v oblasti zamestnávania, vzdelávania, rekvalifikácie, 

pracovných podmienok a pod.). Pri skúmaní rodových nerovností je dôleţitý koncept deľby 

práce, ktorý rozlišuje medzi horizontálnou rodovou segregáciou a vertikálnou rodovou 

segregáciou. 

 
Rodová segregácia horizontálna  (horizontal sex/gender segregation) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Horizontálna segregácia znamená distribúciu (zastúpenie, koncentráciu) muţov a ţien v 

jednotlivých povolaniach v rámci celkového trhu práce (ide o segregáciu medzi rôznymi 

povolaniami), pričom moţnosti ţien bývajú obmedzenejšie ako moţnosti muţov. Inak 

povedané poukazuje na distribúciu (zastúpenie, rozloţenie, rozdelenie) muţov a ţien 

v priereze jednotlivých povolaní (cez celé spektrum).  

 
Rodová segregácia vertikálna  (vertical sex/gender segregation) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vertikálna segregácia spočíva v zastúpení muţov a ţien na určitých pozíciách v rámci jednej 

kategórie povolaní, a to čo sa týka úrovne zodpovednosti a významnosti pracovnej pozície 

(čím vyššie a zodpovednejšie pracovné pozície, tým je v nich menej ţien). Inak povedané, 

poukazuje na distribúciu (počty) muţov a ţien v rámci tých istých povolaní, pričom jeden 

z rodov má väčšiu pravdepodobnosť mať vyšší status povolania/byť na vyššom riadiacom 

stupni. 

 
Sklenený strop (glass ceiling) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Koncept skleneného stropu predstavuje „neviditeľné, umelé, ťaţko prekonateľné prekáţky“ 

(tradičné postoje, predsudky  a hodnoty), ktoré bránia  zlepšeniu  postavenia ţien  v smere ich 

plnej účasti na ţivote spoločnosti. Vo všeobecnosti si moţno predstavu o sklenenom strope 

                                                 
2
 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 
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urobiť uţ na základe samotného názvu. Ide o prenesenie mena veci na základe zhody v 

empirickom vnímaní jeho vlastností. Ak by sme boli v beţnom ţivote konfrontovaní so 

stropom zo skla,  zistili by sme, ţe hoci môţeme cez tento strop hľadieť a dívať sa na druhú 

stranu, pričom si ani nemusíme uvedomovať jeho prítomnosť, nemôţeme cez neho prejsť. 

Nemôţeme sa dostať nad jeho úroveň. So skleneným stropom vo firemnom/manaţérskom 

prostredí je to podobne. Niekedy sa vznik skleneného stropu ako neviditeľnej bariéry 

povaţuje za dôsledok podvedomého, hlboko zakoreneného psychologického a kultúrneho 

dedičstva muţskej dominancie v spoločnosti. Existencia skleneného stropu v organizácii sa 

teda prejavuje vylúčením alebo obmedzením neprivilegovanej skupiny zamestnancov v 

kariérnom postupe do vyšších pozícií. Podnik/firma, ktorý rozvoj svojich zamestnancov 

podriaďuje tomuto princípu sa vystavuje riziku, ţe s vysokou pravdepodobnosťou nebude 

schopný v krátkom čase konkurovať tým firmám, ktoré pri kariérnom postupe svojich 

zamestnancov berú do úvahy výlučne objektívne merateľné výkonnostné pracovné 

charakteristiky. Odchodom kvalifikovaných (neraz rovnako výkonných alebo talentovaných) 

zamestnancov (ţien a menšín rôzneho druhu) z firiem, ktoré obmedzujú ich kariérny postup, 

tak tieto firmy strácajú vo vzťahu k vonkajšiemu konkurenčnému prostrediu komparatívnu 

výhodu. Strata s tým spojená môţe byť z dlhodobého hľadiska  pre mnohé  takéto organizácie 

veľmi nákladná. (Viac o tomto pojme je uvedené v samostatnej časti -  v časti 2). 

 
Vyrovnaná účasť žien a mužov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rovnaký alebo podobný podiel  (40 – 60 % zastúpenie jedného alebo druhého pohlavia) na 

moci a rozhodovacích právomociach medzi muţmi a ţenami, a to v kaţdej oblasti ţivota. 

Táto deľba predstavuje dôleţitú podmienku rovnosti medzi muţmi a ţenami. 
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2.  Sklenený strop (glass ceiling) ako neviditeľná bariéra brániaca     

      zlepšeniu postavenia ţien. Čo s tým ?  

 
Pojem „sklenený strop"  (glass ceiling) ako "neviditeľný strop“ sa ako osobitný výraz 

najčastejšie pouţíva pre označenie prekáţok (súboru bariér) zaloţených na subjektívnych 

a inštitucionálnych (štrukturálnych, organizačných) prekáţkach, ktoré bránia ţenám ako celku 

v ich postupe na stredné alebo vyššie riadiace pozície (vertikálna rodová segregácia). Tento 

termín sa prvýkrát objavil v roku 1984. V literatúre bol tento  výraz  prvýkrát pouţitý pred 

viac ako 20 rokmi, a to v americkom časopise Wall Street Journal.
3
 

 

 Sklenený strop predstavuje istú formu diskriminácie ţien. Nepredstavuje fyzickú 

prekáţku, ale skôr  prekáţku subjektívnu (štrukturálnu), spravidla zaloţenú na zauţívaných 

(neuvedomovaných) stereotypoch a mylných predstavách o muţoch a ţenách a ich rolách 

v rodine a v spoločnosti.  

 

Sklenený strop je zo strany feministiek povaţovaný za jednu z príčin nízkeho zastúpenia 

ţien na najvyšších riadiacich pozíciách firiem (organizácií).  Ich názor je, ţe nie vţdy je tomu 

tak len v dôsledku neuvedomovaných stereotypov, ale často ide o cielene obmedzovanie 

a podceňovanie ţien ako zamestnankýň zo strany predstavenstva firiem (organizácií) a o 

upevňovanie prístupu privilegovanej skupiny k najvyšším riadiacim postom, ktorú stotoţňujú 

so skupinou muţských zamestnancov firmy. Podľa ich názoru sa tento prístup najčastejšie 

uplatňuje tam, kde v demograficky nehomogénnom pracovnom prostredí dochádza k 

vyprofilovaniu dominantnej skupiny (spravidla muţskej), ktorá zaujme najvyššie miesta v 

organizačnej hierarchii a začne uprednostňovať resp. presadzovať v kariérnom postupe tých 

jednotlivcov, ktorí v jej vnímaní do tejto skupiny patria, a to na úkor tých, ktorí do nej 

nepatria.  

     

V súvislosti s pojmom sklený strop sa v literatúre vyskytujú aj ďalšie dva pojmy, a to 

sklenený výťah a sklenený útes.  

 

Sklenený výťah (glass elevator/glass escalator) 
4
 sa definuje ako prudké povýšenie člena 

privilegovanej skupiny na manaţérsku pozíciu na úkor iného zamestnanca, a to spravidla v 

takých oblastiach, kde neprivilegovaná skupina tvorí majoritné zastúpenie. 

 

 Sklenený útes (glass cliff) 
5
  úzko súvisí so skleneným stropom. Je pojmom relatívne 

novým. Hovoríme o ňom vtedy, keď člen neprivilegovanej skupiny je povýšený do náročnej -  

riskantnej pozície, na ktorej je pravdepodobnosť  budúceho zlyhania vysoká. Prostredníctvom 

tohto typu povyšovania ţien sa totiţ prekrýva “realita“ a vytvára sa tak negatívny dojem 

o výkone ţien na vyšších riadiacich pozíciách. Sklenený útes moţno definovať aj ako 

vyuţívanie ţien v top manaţmente v čase, keď je daná firma v kríze a je potrebné ju z nej 

efektívne dostať. Ţena sa v tomto prípade stáva veľmi vhodnou alternatívou, akousi 

poslednou voľbou. Keď sa ţene nepodarí dostať firmu z krízy a priviesť ju v krátkodobom 

horizonte k rastu, ţena spravidla odchádza. A dôsledok ! Firma tak navţdy prichádza o jej 

talent. A niekedy to môţe byť aj „dobrý spôsob“ ako povedať, ţe ţeny nie sú vhodné na 

vyššie riadiace pozície, ţe svoju prácu nezvládajú, ţe na ňu vlastne ani nestačia. 

 

                                                 
3
  Muţi a ţeny. Zpravodaj. Duben 2007. http://www.muziazeny.cz/zpravodaj.php?idz=8 

4
  http://www.wisegeek.com/what-is-the-glass-ceiling.htm 

5
  http://psy.ex.ac.uk/seorg/glasscliff/   a   http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_cliff 
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 „Ako sa teda dá vyhnúť efektu  skleneného útesu ? V prvom rade priebeţným sledovaním 

ţenských talentov na úrovni stredného manaţmentu a sledovaním ich "mobility" na  pozíciách 

vo firme. Zároveň je potrebné zaviesť „sklenený útes“ do terminológie rozvoja ľudských 

zdrojov vo vnútri firmy/organizácie. Inými slovami: „Ţena by nemala byť v duchu búrania 

skleneného stropu „vynesená“ na vrchol, aby z neho bola následne rýchlo odstránená, 

v prípade, ţe nedokázala rýchle zareagovať a uplatniť svoje manaţérske schopnosti.“ 
6
  

 
Sklenený strop nie je len problémom ţien. Stretávajú sa s ním aj príslušníci rôznych 

etnických alebo národnostných menšín (ale aj iných, spravidla znevýhodnených  skupín), pre 

ktorých predstavuje prekáţku v kariérnom postupe rovnako ako pre ţeny.  

 
Medzi bariéry skleného stropu vo vzťahu k rodu (muţ, ţena) môţeme zariadiť nasledovné 

faktory:  
 

1. nedostatok vôle zo strany manaţmentu ustanoviť systémy, politiky a prax, ktoré by 

podporovali rodovú diverzitu (a/alebo diverzitu vôbec), flexibilitu  a rast mobility, 

2. nerovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu a/alebo prácu rovnakej  hodnoty,  

3. rodové stereotypy a  obťaţovanie (sexual harassment),  

4. neférové praktiky pri prijímaní do zamestnania,  

5. nedostatočnú politiku v oblasti zosúlaďovania práce a rodinného ţivota,  

6. odlišné zaobchádzanie s ľuďmi s rodičovskými povinnosťami a  s ľuďmi bez 

rodičovských povinnosti na trhu práce a 

7. obmedzené moţností (príleţitostí) pre pracovný postup na riadiace pozície.  

 
Uvedené typy bariér teda uţ vopred znemoţňujú ţenám vyuţiť celý svoj potenciál v rámci 

firiem (organizácií). V tejto súvislosti treba uviesť, ţe existujú aj aktivity, ktoré majú pozitívny 

vplyv na podporu inkluzívneho trhu práce a diverzity trhu práce. Môţeme medzi ne zahrnúť 

nasledovné prístupy/aktivity. 
 

1. podpora kariérneho vývoja ţien, 

2. zabezpečenie prístupu k zamestnaniu a viditeľnosť,  

3. zabezpečenie pracoviska  bez predsudkov, 

4. zabezpečiť, aby talentované ţeny mali moţnosť  pracovného postupu a  

5. programy zamerané na mentoring, koučing a pod. 

 
Uvedené prístupy majú svoje racionálne dôvody. Veľa firiem totiţ uţ pochopilo, ţe na 

rozdiel od minulosti  budú  uţ budúce  pracovné sily výrazne diverzifikované a ţe značný 

počet nových zamestnancov budú predstavovať práve ţeny. V mnohých krajinách sa začína 

prejavovať stále väčší nedostatok kvalifikovaných zamestnancov (často najmä v dôsledku 

migrácie zamestnancov). Pre získanie a udrţanie si najtalentovanejších zamestnancov budú 

preto spoločnosti/firmy/organizácie nútené meniť svoje podnikateľské stratégie. Pre mnohé 

firmy je však stratégia diverzifikácie ľudských zdrojov kritickým bodom ich podnikateľskej 

stratégie. Existuje totiţ mnoho firiem (organizácií), ktoré nie sú schopné dosahovať tieto 

ciele, pretoţe nie sú schopné so znalosťou vecí a otvorene diskutovať o rodových otázkach (aj 

otázkach diverzity).  
 

                                                 
6
 Neil Cocroft, Seniour Vice President v sekcii Diversity & Talent, Citigroup, 20.4. 2006  na konferencii 

„Genderové aspekty Společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli být ?“  

http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=1902980&als%5Bnm%5D=1902919 
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O čom je teda potrebné diskutovať  (čo sa povaţuje za „nediskutovateľné): 

 

1. Je dôleţité priznať a akceptovať základné biologické rozdiely medzi ţenami a muţmi. 

Tehotenstvo a narodenie potomka sú pre ţeny jedinečné záţitky a treba počítať s tým, ţe   

väčšina ţien bude mať (má) v ţivote dieťa. Uznanie tohto prirodzeného procesu a jeho  

zakomponovanie do jasnej a celkovej politiky v oblasti zosúladenia pracovného 

a rodinného ţivota umoţní spoločnostiam (firmám) udrţať si najschopnejšie ţeny. 

Existujú názory, ţe samotná skutočnosť, ţe ţeny majú deti, nezmení ich väzbu (oddanosť) 

na prácu alebo kvalitu ich práce v tom prípade, keď je materstvo akceptovateľné  

(ţelateľné), plánované a riadené. 

 

2. Zamestnávatelia potrebujú akceptovať rodičovstvo ako súčasť ich stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov. Zamestnávatelia by sa mali teda snaţiť vo svojej podnikateľskej 

stratégii zabezpečiť takú úroveň flexibility v prístupe k zamestnaniu a v zamestnaní, aby 

tak muţi ako aj ţeny mohli byť nielen produktívnymi zamestnancami, ale aj aktívnymi 

a zodpovednými rodičmi vo svojej rodine. Istou bariérou pre takýto prístup je skutočnosť, 

ţe v praxi nezriedka aj naďalej pretrvávajú rozdielne očakávania vo vzťahu 

zamestnávateľa a zamestnanca–muţa a zamestnávateľa a zamestnanca–ţeny. Aj napriek 

tomu, ţe stále viac a viac muţov preberá aktívnu rodičovskú rolu, na ţeny sa stále nazerá 

tak akoby práve oni v prvom rade mali preberať úlohu starostlivosti o rodinu a 

domácnosť. Politika flexibility v oblasti  prístupu k zamestnaniu a v zamestnaní vo väzbe 

na materstvo, rodičovstvo (pruţný pracovný čas, práca z domu/telework a pod.),  

rodičovskú dovolenku a podporu opätovného návratu zamestnanca-rodiča do práce je 

práve tou správnou politikou, ktorá napomáha „legitimizovať“ rodičovstvo 

prostredníctvom jeho zakomponovania do podnikateľského prostredia firmy (treba 

povaţovať ho za nutnosť, prirodzenosť, prirodzené právo).   

 

3. Firmy (organizácie) by mali pochopiť (uznať), ţe tradičné pracovné prostredie nie je  

ţiadnym veľkým lákadlom pre ţeny ! V prevaţne muţsky dominantných kultúrach 

(prostrediach), či uţ v rámci akademickej obce alebo priemyslu a pod., výrazná 

diskriminačná politika, a existujúci reţim práce spôsobujú ţenám stres a vytvárajú bariéry 

pre ich postup v kariére. Existujúce postoje, predsudky a stereotypy o ţenách ako 

pracovnej sile vytvárajú subjektívne bariéry a nepriaznivú klímu pre ţeny. Firmy by mali 

brať na vedomie novú - nepriaznivú demografickú realitu (pokles pôrodnosti, starnutie 

obyvateľstva a pod.), a teda mali by vo svojej podnikateľskej činnosti zabezpečiť potrebné 

predpoklady pre slušné zaobchádzanie s muţmi a ţenami na pracovisku  (povaţovať to za 

nutnosť). Muţi by mali byť poučení (senzibilizovaní) o tom, aby nepouţívali 

neuvedomelé a negatívne praktiky voči ţenám a ţe sexuálne obťaţovanie  na pracovisku 

nie je tolerovateľné. 

 

4. Treba tieţ otvorene priznať, ţe ţeny čelia v porovnaní s muţmi tvrdšiemu odmietaniu, ak 

sa chcú dostať do spoločnosti (firiem) s dominanciou muţov. Ţeny sú často  

začiatočníčkami vo svete muţského podnikania, pretoţe ich tradičná socializácia ich 

nedostatočne pripravuje na tento nový svet. Ţeny sú často izolované, a preto sa pomalšie 

učia "nepísané pravidlá", ktoré by im zabezpečili spoločenský úspech. Preto by 

manaţment firmy (organizácie) mal pochopiť svoju zodpovednosť za poskytnutie 

osobitnej formy ďalšieho vzdelávania a za alokovanie finančných prostriedkov 

potrebných na získanie vysokej výkonnosti ţien. Ţeny teda potrebujú mentoring a 

koučing tak ako aj muţi. Správanie (konanie), ktoré obyčajne charakterizuje úspešných 
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muţov musí byť pre ţeny  podnetným a manaţment firmy sa má postarať o to, aby tieto 

metodiky boli pre ţeny ţelateľné a dostupné.   

 

5. Na záver treba uviesť, ţe najvyššie vedenie firmy (organizácie) by malo vyuţiť svoje 

vlastnícke práva k firme a postarať sa o to, aby aj ţeny participovali na vedení firmy, a to 

pri dodrţaní zásady rovnakých príleţitostí pre ţeny a muţov v rámci spoločnosti (firmy).  

Mali by sa usilovať zaviesť taký systém kariérnych dráh, ktorý by poskytoval príleţitosť 

aj pre rozvoj kariéry ţien. Mali by tieţ venovať pozornosť osvete a vzdelávaniu personálu 

firmy v oblasti rovnosti príleţitosti muţov a ţien a diverzity na pracovisku, aby tak  

eliminovali pretrvávajúce archaické rodové predsudky. Je potrebné tieţ monitorovať 

dôsledky svojich stratégii v oblasti ľudských zdrojov na zabezpečenie rovnakého prístupu 

ţien ku rozvoju ich kariéry a v prípade  potreby robiť  korekcie tejto stratégie. 

 

V súvislosti s podporou vyrovnanejšieho zastúpenia ţien na riadiacich pozíciách sa 

nezriedka hovorí aj o potrebe zavedenia pozitívnych opatrení (akcií), resp. vyrovnávacích 

opatrení, ktoré by mali vytvoriť rovnaké šance tak pre muţov ako aj pre ţeny čo sa týka 

prístupu k riadiacim pozíciám v organizácii (firme). Kritici pozitívnych akcií tvrdia, ţe tieto 

direktívne zásahy signalizujú, ţe ţeny nie sú dostatočne schopné, aby dosiahli rovnaké  

postavenie  aj bez týchto opatrení. V tomto prípade sa však nesleduje to, aby sa neschopné 

ţeny mohli dostať na miesta schopných muţov. Ide len o zabezpečenie toho, aby mali 

rovnako schopné ţeny rovnakú  šancu získať  miesto  v príslušných riadiacich pozíciách. 

 

Inými, ktorí neschvaľujú prijatie legislatívy vedúcej k zvýšeniu počtu ţien v riadiacich 

funkciách, sú obhajcovia tých spoločností/firiem (spravidla veľkých firiem), ktorí sú zásadne 

proti akejkoľvek regulácii, pretoţe ju povaţujú za pokus vládnucich politických reprezentácii  

zvýšiť ich náklady práce (cestou ďalších nákladov práce) a tak  ich  „poloţiť  na lopatky“,  

pretoţe by im, podľa ich názoru, nepriniesli adekvátny zisk. V praxi tomu tak nebýva. Celý 

rad akademických štúdií dokázal, ţe firmy, ktoré majú vo vedení ţeny, sú povaţované za 

spravodlivejšie, dosahujú  lepšie hospodárske výsledky a ich kapitál má vyššiu hodnotu ako 

spoločnosti s čisto muţským vedením.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

3. Vzťah medzi organizačnou teóriou a zastúpením ţien na najvyšších  

     stupňoch riadenia. 
7
 

 
Existujú rôzne prístupy k výskumu ţien v riadiacich funkciách. Jedným z nich je aj 

skúmanie vzťahu medzi organizačnou teóriou a participáciou ţien na najvyšších stupňoch 

riadenia. Výskum teda odchádza od skúmania ţien ako jednotlivcov a manaţérov  k skúmaniu   

vzťahov medzi príslušnosťou k ţenskému alebo muţskému pohlaviu a riadiacimi funkciami 

(prístupom k nim) v jednotlivých organizáciách. V minulosti totiţ teória organizácie nebrala 

do úvahy príslušnosť k pohlaviu, nakoľko  tento problém nebol vo výskume organizácií vôbec 

vnímaný ako niečo problematické. Takýto prístup k výskumu organizácií mal svoje  negatívne 

dopady pri samotnom formovaní teórie organizácie. Ukazuje sa totiţ, ţe prezentovanie 

organizácií ako neutrálnych jednotiek (čo sa týka  rodovej príslušnosti   zamestnancov v 

štruktúre organizácií) poskytuje neadekvátny a  skreslený obraz skutočnosti. Vnesením 

rodovej perspektívy do organizácií sa otvárajú nové príleţitosti výskumu ich  fungovania.  

Oblasť výskumu  teda prestáva byť limitovaná len na niektoré presne vymedzené otázky, ale 

nastoľuje nové otázky, a to v súvislosti s celou oblasťou organizácie a manaţmentu. Súčasne 

tým  poskytuje aj odlišný rámec interpretácie tohto problému.  Výskum  organizácií sa teda 

často sústreďoval len  na to, aké sú ţeny vo vedúcich postaveniach, alebo na to, prečo je  ich 

na najvyšších manaţérskych postoch tak málo. Najmä nízky počet ţien na najvyšších postoch 

poukazuje na súvislosť tohto problému s organizačnou teóriou. Ukazuje sa totiţ, ţe faktory 

súvisiace s organizačnými štruktúrami, organizačnou kultúrou a mocenskými vzťahmi môţu 

vrhnúť viac svetla na dôvody, pre ktoré nie sú ţeny adekvátne zastúpené na najvyšších 

riadiacich postoch. Inak povedané, pre zisťovanie súvislosti medzi vyššie uvedenými faktormi 

je potrebná znalosť organizačných teórií, zaloţených na rodovom prístupe. Rodovo neutrálne  

organizačné  teórie totiţ zakrývajú tie faktory, ktoré by mohli vniesť svetlo do tradične 

nízkeho zastúpenia ţien na riadiacich postoch (najmä na najvyšších) v organizáciách. 

 
3.1. Predslov 

 

Svet je šerosvit pravdy a klamov. Jav odkrýva svoju podstatu a súčasne ju aj zahaľuje. To 

znamená, ţe to čo vidíme, keď sa okolo seba pozrieme, a ako tomu rozumieme, závisí od 

našich predchádzajúcich poznatkov a konceptov (predstáv), ktoré sme si osvojili a prijali.  

Spôsoby vnímania je teda moţné vyuţívať a manipulovať nimi. Zároveň však vymedzujú 

hranice pre to, čo ţeny a muţi vedia, čo sú schopní robiť a čo by mali robiť. 

 

Existuje mnoţstvo pokusov o vysvetlenie a/alebo zdôvodnenie nízkej participácie ţien v  

riadiacich pozíciách. V tejto súvislosti sa zvykne hovoriť, ţe príčina je vlastne v ţenách 

samotných, v ich ţivotných prioritách a postojoch. Ţeny vraj nechcú vykonávať tento typ 

práce, pretoţe dávajú prednosť rodine pred prácou a kariérou. Zdôvodňuje sa to tieţ  tým, ţe 

ţeny nemajú často to „správne“ vzdelanie, neprejavujú taký záujem o rozširovanie si 

vedomosti (vo forme kurzov, školení, stáţi a pod.) ako muţi.  Netreba vari ani pochybovať, ţe 

takéto názory sú v zásade odrazom muţského chápania dôvodov pre nízke zastúpenie ţien v 

riadiacich pozíciách (funkciách). Ţeny majú na to spravidla iný názor. Za hlavnú príčinu 

takéhoto stavu povaţujú nedocenenie ich schopnosti a ich nedostatočné vyuţívanie. Za  

príčinu povaţujú aj muţský konzervatívny prístup k riadeniu organizácií, hierarchické 

                                                 
7
Spracované podľa Wahl, A. (ed.): Men´s Perceptions of Women and Management 1995, Stockholm 1995, pp. 

120, ISBN 38-30722-7. (Ako muţi vnímajú ţeny na manaţerských   postoch – Slov. preklad: 
www.addprojekt.sk/docs/stud_mat/ako_vnimaju_muzi_zeny.doc) 
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štruktúry v pracovnom ţivote a tradičné systémy organizácie práce. To bol aj dôvod prečo sa 

na dosiahnutie ďalšieho pokroku  v tejto oblasti  odporúča  odklon od starých škôl myslenia 

a ich konceptov, ktoré v skutočnosti nikdy neposkytli adekvátny priestor pre rodovú 

problematiku. Inak povedané, ak chceme začať vnímať postavenie muţov a ţien v inom 

kontexte, musíme myslieť novým spôsobom. 
8
 

 

Snaha o dosiahnutie zmien, ktoré by znamenali zlepšenie situácie ţien, je zameraná na 

poukázanie – zviditeľnenie viacerých výhod, z ktorých profitujú muţi (rodové stereotypy 

a pod.).  Muţi však tieto výhody neradi priznávajú. Povaţujú ich totiţ za prirodzený stav – za 

dôsledok neutrálneho – rovnakého prístupu muţov a ţien k pracovnému postupu. Podľa 

väčšiny muţov nízky počet ţien v  riadiacich pozíciách je  hlavne preto, lebo ţeny majú svoj 

„biologický hendikep“ (rodia deti) a dávajú prednosť svojim rodinám pred prácou a kariérou. 

Niektorí muţi v manaţérskych pozíciách si často myslia, ţe ţeny vlastne ani netúţia po 

pracovnom postupe. Traduje sa tieţ (bez akéhokoľvek hlbšieho skúmania), ţe vydaté ţeny nie 

sú mobilné. Práca manţela sa spravidla automaticky povaţuje za prácu prvoradú, pretoţe muţ 

je vo vedomí  mnohých ľudí  stále ešte povaţovaný za hlavného (niekedy aj jediného) ţiviteľa 

rodiny.  

 

Iniciatívy na presadzovanie rovnakých príleţitostí muţov a ţien, ktorých výsledkom by 

bolo zlepšenie situácie ţien, sú často povaţované len za diskrimináciu namierenú proti 

muţom. Spájajú sa s tvrdením, ţe ţenám sa poskytujú osobitné a nespravodlivé výhody. Preto 

sa takýto program zmeny častokrát stretáva s odporom alebo je jednoducho ignorovaný. Treba 

preto pamätať na to, ţe zmena v tomto smere bude dlhodobým procesom. Dá sa totiţ presadiť, 

aby legislatíva bola antidiskriminačná (podporovala rovnaké zaobchádzanie s muţmi 

a ţenami). Ale to nestačí na to, aby došlo k určitej výraznejšej zmene v praxi, pretoţe zmena 

musí najskôr nastať v „hlavách“ ľudí. A to je tá najťaţšia cesta -  je to „beh na dlhé trate“.
9
 

 
3.2.  Niektoré závery výskumov 
 

Niektoré výskumy teda potvrdili súvislosť medzi organizačnou teóriou (organizačné 

štruktúry, organizačná kultúra a mocenské vzťahy) a zastúpením (počtom) ţien na najvyšších 

stupňoch riadenia. Organizačné štruktúry sa teda nepovaţujú za niečo samozrejmé a navţdy 

dané, ale za niečo čo je vytvorené. Nízky počet ţien na vyšších riadiacich stupňoch sa 

prisudzuje štrukturálnym prekáţkam, s ktorými sa ţeny stretávajú z dôvodov svojej 

príslušnosti k pohlaviu (pretoţe sú ţenami). Jedným z  príkladov je teória skleneného stropu 

(o ktorej stručné informácie sme uviedli v časti 1 a 2). Sklenený strop ako „neviditeľný strop“ 

nedovoľuje ţenám dosiahnuť tie najvyššie pozície v organizácii. Nie je individuálnou 

bariérou zaloţenou na individuálnych nedostatkoch, pokiaľ ide o schopnosti alebo 

charakterové vlastnosti ţien. Sklenený strop predstavuje prekáţku, na ktorú naráţajú ţeny ako 

kategória. Sklenený strop je v rôznych organizáciách na rôznej úrovni, ale vţdy je tam 

prítomný. Ţeny ako manaţérky sú stále porovnávané, akoby existovala nejaká správna 

                                                 
8
 “Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: 

väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje." 
 
(Albert Einstein).  "Pre ľudí nie je ťaţké prijať nové 

myšlienky, ale zabudnúť na staré." (John Maynard Keynes) "Ľudia majú oneskorené zapaľovanie: všetko 

pochopia aţ v budúcej generácii."  (Stanislaw Jerzy Lec) "Úspešná spoločnosť sa mení skôr ako sa musí."  

(Jonas Ridderstrale)  
9
 "Ţivot je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, moţno len častými      

  zmenami." (John Henry Newmann)  

 " Doba je zlá? Je to moţné - ste tu však preto, aby ste ju zmenili." (Thomas Carlyle)   

http://sk.wikiquote.org/wiki/Schopnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nahlas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prejav
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1zor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Protiklad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Predsudok
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%A4%C4%8D%C5%A1ina
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
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odpoveď. Ţeny sú buď rovnaké ako muţi, alebo sú odlišné od muţov. To znamená, ţe ţeny 

sú vţdy porovnávané z pohľadu muţov (benchmarking). 

 

 Niektoré výskumy (menšín a väčšín v organizáciách) tieţ dokazujú, ţe na to ako sa 

s určitou skupinou zaobchádza má výrazný vplyv aj jej početnosť v organizácii. Ţeny na 

vyšších riadiacich pozíciách sú často na tejto pozícii osamotené – sú „symbolom“. Keď sa 

niekto dostane do pozície symbolu, má to za následok tri rôzne efekty (dôsledky): 

viditeľnosť, kontrast a asimiláciu. Tieto efekty zas vedú k tomu, ţe symbol je povinný 

správať sa určitým spôsobom. 

 

Viditeľnosť znamená, ţe ţeny si iní všímajú viac ako muţov (sú viditeľnejšie  -  sú „viac 

na očiach“). Ţena teda nereprezentuje len samu seba ako jednotlivca, ale reprezentuje ţeny 

ako kategóriu. Okrem toho ţena v pozícii symbolu musí často dosahovať lepšie výsledky ako 

jej muţskí kolegovia, ak chce, aby sa jej schopnosti  povaţovali za dostatočné a uznávané. Na 

druhej strane efekt viditeľnosti spôsobuje, ţe ţeny sa obávajú dosahovať také výsledky, 

ktorými by mohli zatieniť muţov vo svojom okolí. Je to tak preto, lebo ţeny, ktoré sú 

povaţované za príliš chytré, príliš „agresívne“, sú odmietané. V dôsledku tohto typu  

viditeľnosti sú  ţeny „prinútené“ udrţiavať rovnováhu medzi týmito dvoma faktormi. Musia 

dosahovať lepšie výsledky ako muţi, ale nie aţ tak dobré, aby ohrozili svoju prijateľnosť 

v očiach  muţskej skupiny. 

 

Efekt kontrastu znamená, ţe väčšina, t. j. muţi, si citlivejšie uvedomujú vlastnú kultúru,  

v prípade, keď vstúpi do skupiny niekto iný, t. j. ţena. Reakciou muţov  na  vstup ţeny/ţien  

do ich muţského prostredia je obava zo straty ich vlastnej kultúry. To vedie k tomu, ţe 

„preháňajú“ (nadhodnocujú) rozdiel, ktorý existuje medzi väčšinou (muţmi) a menšinou 

(ţenami). Muţi zvyčajne dávajú symbolu jasne najavo, ktorá kultúra je dominantná, ako aj 

podmienky, za ktorých je jej dovolené participovať. Reakcia muţov je spravidla taká, ţe ţeny 

sú prakticky úplne vylúčené z neformálnejších vzťahov, ktoré však môţu mať veľký význam 

pre daný výkon práce. Ţeny v postavení symbolu obyčajne muţská väčšina vystavuje 

skúškam lojality. Napríklad na to, aby mohla byť ţena akceptovaná muţskými kolegami, je 

dôleţité, aby dokázala, ţe nie je lojálna k iným ţenám. Ţeny, ktoré sú symbolom, často 

končia vo funkciách „vrátnikov“,  to znamená, ich úlohou je zabrániť ďalším ţenám vstúpiť  

do skupiny. 

 

Asimilácia znamená, ţe symboly nikdy „nesmú“ byť jednotlivcami, lebo ich je príliš 

málo. Namiesto toho sú vţdy posudzované na základe stereotypov
10

 a zovšeobecnení, ktoré sú   

pripisované ţenám. To často núti ţeny prijať uţ vopred určenú rolu, čo väčšina z nich  

pociťuje ako veľké obmedzenie. V organizáciách sa totiţ niektoré funkcie povaţujú za 

vhodné pre ţeny len v tom prípade, ak tieto funkcie zastávali ţeny uţ v minulosti, alebo 

pokiaľ zodpovednosť spojená s týmito funkciami sa tradične spájala so ţenami, napríklad 

práca v oblasti ľudských zdrojov. Stereotypy majú teda v organizáciách významný vplyv. 

Rozdielne zaobchádzanie s muţmi a ţenami ako zamestnancami teda závisí od  toho, aké  

stereotypy pouţíva vyšší manaţment, pokiaľ ide o deľbu práce na ţenskú a muţskú prácu. 

                                                 
10

 "V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, ţe zlé sa povaţuje za dobré a falošné je povaţované za  

     pravdu." (Georg Christoph Lichtenberg)  
   "Nech zamýšľam ísť kamkoľvek, najprv sa musím zbaviť prekáţok návykov, pretoţe tak  úporne blokujú všetky  

    naše cesty."  (Michel Eyquem de Montaigne)   

   " Premôcť zlé návyky môţeme len dnes, nikdy nie zajtra." (Konfucius) 

   "Dokonalosť je norma nebies, ľudské normy vyţadujú doplnenie." (Johann Wolfgang von Goethe)   

  " Kaţdý, kto sa nevyvíja,  zakrpatie." (Matthias Claudius)   

http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1vyk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dnes
http://sk.wikiquote.org/wiki/Konfucius
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Rozhodnutia o povýšení, prijatí do zamestnania a vývoji kariéry sú často zaloţené na 

stereotypnom posudzovaní muţov a ţien namiesto toho, aby vychádzali z objektívneho 

hodnotenia dotyčných osôb. Svoju úlohu tu zohráva aj zhoda muţských stereotypov 

s existujúcimi predstavami o nevyhnutných charakteristických črtách vyššieho manaţmentu. 

A ţenské stereotypy sú často opakom muţských stereotypov ! 

  

Muţi povaţujú za samozrejmosť, ţe sú to práve oni, kto určuje aký by mal byť manaţér a 

ako by  organizácie mali byť riadené. Muţi v riadiacich pozíciách si často ani neuvedomujú, 

ţe sa dáva prednosť práve ich vnímaniu. Svoje nároky a predstavy povaţujú za rodovo 

neutrálne. Povaţujú totiţ za úplnú samozrejmosť, ţe pri výbere uchádzačov do riadiacich 

pozícií sa prihliada na schopnosti jednotlivých uchádzačov, ale čo tieto schopnosti naozaj 

znamenajú (v čom spočívajú), to uţ nie je vţdy jasne definované. Dôsledkom takéhoto 

prístupu je, ţe muţi majú väčšiu šancu byť povaţovaní za schopných ako ţeny. Ţeny však 

povaţujú nedostatok vedomostí na strane muţov za problém. No čo je ešte horšie, muţi to za 

problém nepovaţujú. Väčšina muţov v riadiacich pozíciách si myslí, ţe veci fungujú dobre 

tak, ako sú. Nie sú prístupní ţiadnym zmenám. To, ţe na úrovni vyššieho manaţmentu je 

málo ţien, nepovaţujú za problém, ktorým by sa mali v spoločnosti (organizácii, firme) 

zaoberať, a nemyslia si, ţe by to malo mať nejaký vplyv (negatívny vplyv) na aktivity v rámci 

ich organizácie ako aj  na jej efektívnosť. V tejto súvislosti sa vynára potreba diskusie o tom, 

čo vlastne schopnosti znamenajú. Muţi v riadiacich pozíciách sa pozerajú na pojem 

schopnosti, ako by to bolo niečo objektívne. Akoby tento pojem nemal byť definovaný alebo  

nejakým spôsobom objasnený. Schopnosti sú predsa schopnosti ! Je to niečo raz a navţdy 

dané ! V skutočnosti je však často pojem schopnosti  determinovaný predstavami o význame 

manaţmentu, ktoré sú zas zaloţené na tom, ţe manaţér je profesia, v ktorej prevládajú muţi, 

v prostredí, v ktorom prevládajú muţi. Zdá sa, ţe schopnosťami sa iba zriedkakedy chápu 

formálne schopnosti, t. j. schopnosti získané nejakým školením či odbornou prípravou. 

 

Z niekoľkých výskumov tieţ vyšlo najavo, ţe tlak vyvíjaný na ţeny vo vedúcom postavení 

je väčší ako tlak vyvíjaný na muţov. Ţeny vo vedúcom postavení, ktoré sú vydaté a majú deti, 

zaţívajú veľký stres z titulu konfliktu ich rolí, trpia chronickým pocitom viny a chronickým 

nedostatkom času. Aj slobodné ţeny sú pod väčším tlakom ako ich muţskí kolegovia ! Vo 

svojom okolí sú často povaţované za zvláštne, aţ čudné, keďţe normou v organizáciách je ţiť 

ako pár. Ţeny vo vedúcom postavení zaţívajú okrem tlaku v práci aj stres z toho, ţe sú 

symbolom v organizácii, a ďalší stres z domácich prác a výchovy detí. Stáva sa tieţ, ţe ţeny 

vo vedúcom postavení sa cítia izolované. Fungujú v organizáciách, ktoré sú bez vzorov. 

(Ţeny ako „úspešné“ manaţérky sa predstavujú skôr ako výnimky.) To vytvára osobitný druh 

stresu, pretoţe ţeny musia vynakladať väčšie úsilie ako muţi na to, aby sa dostali do skupín 

a štruktúr, ktoré sú v organizácii dôleţité.  

 

Okrem súvislosti medzi organizačnou štruktúrou, organizačnou kultúrou a počtom ţien na 

manaţérskych pozíciách existuje ešte súvislosť medzi počtom ţien na manaţérskych pozíciách 

a statusom organizácie. Muţský imidţ, málo ţien v manaţérskom postavení a vysoký status 

organizácie idú dohromady, podobne ako ţenský imidţ, relatívne veľký počet ţien na 

manaţérskych postoch a nízky status organizácie. Ţeny majú väčšie príleţitosti v tých 

organizáciách, ktoré sa vyznačujú horizontálnym členením a ktoré sú zamerané na projekty, 

zatiaľ čo moţnosti ţien v prísne hierarchických organizáciách boli horšie. 

 

Príslušnosť k pohlaviu môţe byť tieţ povaţovaná za symbolický aspekt manaţmentu. 

Pohlavie sa často chápe ako asymetrický vzťah, t. j. muţi sú tí, ktorí sú  „dominantní“ a ţeny 

sú  ich „podriadené“, a to aj  čo sa týka manaţmentu. Preto je problém, keď ţeny zaujímajú 
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vedúce pozície. Ţeny vo vedúcich pozíciách vytvárajú neistotu tým, ţe narušujú ustálené 

predstavy o tom, čo je to vodcovstvo a čo je to ţenskosť. Jedným z dôsledkov takejto situácie 

je, ţe ţeny  pouţívajú rodovo neutrálne stratégie, t. j. naznačujú, ţe pokiaľ ide o manaţment, 

na pohlaví nezáleţí. Rodová identita muţských manaţérov je sústavne potvrdzovaná tým, ţe 

patria do muţskej väčšiny. Potvrdenie, ktoré počas svojej kariéry dostávajú muţi, je preto 

celistvejšie, zatiaľ čo ţeny so svojou rodovo neutrálnou stratégiou sú do určitej miery nútené 

zapierať samy seba. Manaţérske pozície sú charakterizované ako typicky muţské pozície, 

zatiaľ čo, napríklad, sekretárske a úradnícke pozície sú povaţované za typicky ţenské. Toto 

rozdelenie na ţenské a muţské pracovné miesta, kde muţnosť a ţenskosť sú spájané s určitým 

druhom prác (často navzájom sa vylučujúcich), má pre ţeny, ktoré porušia tento model, 

nepriaznivé dôsledky. Preto ţeny často končia na pozíciách, kde majú len veľmi malé 

moţnosti kariérneho postupu. Má to vplyv aj na to na aké manaţérske posty sa ţeny dostanú. 

Ţeny – manaţérky často skončia v manaţérskych pozíciách s veľmi malým priestorom na 

postup a rozvoj. Je to tak preto, lebo tieto posty  sú povaţované za vhodnejšie pre ţeny. 

 

Manaţérske pozície sú charakterizované muţmi a konformitou. Existujú „mocné sily“, 

ktoré pracujú v záujme homogenity a konformity, t. j., ţe muţi si vyberajú do riadiacich 

pozícií  muţov, pretoţe sú im podobní (ľudí „na svoj obraz“). Takto je názor, ţe manaţéri by 

mali mať určité charakteristické črty, určité správanie, atď. opakovane potvrdzovaný (stáva sa 

zauţívaným stereotypom). Muţi  pri tomto výbere teda  postupujú pragmaticky – stereotypne. 

Keďţe komunikácia predstavuje značnú časť manaţérskej práce, je pre muţov oveľa 

jednoduchšie (prirodzenejšie) vybrať si iných muţov, teda osoby, ktoré hovoria tým istým 

jazykom ako oni - jazykom, ktorému oni rozumejú. Jedným z dôvodov je aj poţiadavka 

úplnej oddanosti práci, ktorú manaţér vykonáva. Keď človek dáva svojej práci jasnú prioritu 

nad všetkým ostatným v ţivote,  tak sa to povaţuje za prejav „vyššej“ lojality a vzbudzuje to 

dôveru. V skutočnosti sa vyţaduje, aby si manaţér takmer nič iné ani nevšímal. Je to prijatá 

kultúra medzi manaţérmi, ktorá potenciálne (a väčšinou aj prakticky) vylučuje ţeny 

z dôvodov predpokladu ich „niţšej“ lojality. Niektoré ţeny totiţ celkom otvorene dávajú 

najavo, ţe existujú v ţivote aj iné dôleţité povinnosti, akými sú, napríklad, starostlivosť 

o rodinu a o deti a pod. To je aj dôvod prečo sa takéto ţeny zvyknú povaţovať za „neisté 

karty“ a ich lojalita voči spoločnosti môţe byť spochybňovaná. Všetky tieto tri „mocné sily“, 

teda neistota, komunikácia a úplná oddanosť práci, prispievajú k pokračujúcej reprodukcii 

homogenity a konformity medzi manaţérmi. 

 

Odpor voči tomu, aby ţeny zastávali vyššie riadiace pozície, závisí teda od kultúry 

organizácie.
11

 V organizáciách s tolerantnejšou kultúrou, dokonca aj s početným muţským 

personálom, bolo moţné ľahšie presadiť, aby muţi pozitívne reagovali na zvýšený počet ţien 

v riadiacich pozíciách. Muţi na  „ospravedlnenie“ svojho „ľahšieho“ (pravdepodobnejšieho) 

prístupu k pracovnému postupu hľadajú rôzne prijateľné zdôvodnenia. Napríklad, medzi 

muţmi prevláda názor, ţe ţeny a muţi súťaţia za rovnakých podmienok, a to je značný 

problém. Takýto prístup má samozrejme aj svoje dôsledky, a to aj  pri navrhovaní (prijímaní)  

vyrovnávacích opatrení v prospech vyššieho zastúpenie ţien na riadiacich pozíciách. To 

znamená, ţe snaha o vytvorenie väčších moţností  (rovnakých príleţitostí) pre ţeny v rámci 

organizácií (pre vyrovnanie šancí) sa stretáva s protestmi a nesúhlasom muţov. Muţi  takéto 

opatrenia povaţujú za diskrimináciu, a preto sú viaceré iniciatívy tohto typu ignorované alebo 

negované. Jediné vysvetlenie, ktoré muţi majú pre horšie postavenie ţien v rámci organizácií, 

je, ţe ţeny majú biologický hendikep, t. j. ţe ţeny rodia deti a dávajú prednosť rodinám. Pre 

niektorých muţov, najmä v organizáciách s výraznou muţskou kultúrou, je náročné 

                                                 
11

 Pod kultúrou organizácie sa rozumie prevaţujúci, typický spôsob prístupu k riešeniu úloh, problémov  

     a situácií.( http://www.lesy.sk/files/lesnik/2006/Lesnik%207-8_2006/vnutorna.htm) 
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akceptovať ţeny v pozícii autority. Ţeny, ktoré zastávajú vyššie riadiace funkcie bývajú často 

predmetom rôznych komentárov a nepriateľstva (znevaţovania).
12

  Nezriedka sa hovorí, ţe na 

svoje posty sa dostali len v dôsledku snahy poskytovať im rovnaké príleţitostí, t. j. nie vďaka 

svojim schopnostiam. Často sa o nich hovorí, ţe sú tvrdé a nemilosrdné. Vzťah ţien k moci je 

teda z pohľadu muţov problematický. Je tomu tak často aj z pohľadu ţien. Keďţe ţeny vo 

vyššom postavení sú povaţované za tvrdé a muţné, iné ţeny to odrádza od takéhoto druhu 

práce. Na druhej strane zas, keď ţeny vo vyšších riadiacich funkciách prijali existujúcu 

kultúru, čo spravidla museli urobiť, pokiaľ sa tam chceli dostať, tak boli vnímané ako ţeny, 

ktoré prebrali muţské vzory správania a muţské „hodnoty“, čo pôsobilo na ostatné ţeny 

v organizácii ako sklamanie a/alebo ako negatívny vzor. 

  

Dôsledkom toho, ţe muţi si vyberajú na riadiace pozície väčšinou muţov je pretrvávanie  

vertikálnej segregácie na pracovisku. Ţien na riadiacich pozíciách je často tak málo, ţe na 

manaţérskej úrovni prevláda jasná muţská dominancia. Je viac ako beţným javom, ţe 

funkcie vo vyššom manaţmente a v správnych radách zastávajú spravidla muţi. Takýmto 

spôsobom je norma, ţe manaţérmi sú muţi, reprodukovaná a posilňovaná. Keďţe sa navyše 

nerobí z toho ţiaden veľký problém, ani sa o tom otvorene nediskutuje, táto norma sa potichu 

a nenápadne stále znova a znova obnovuje a upevňuje. Zloţenie skupín vyššieho manaţmentu 

a  správnych rád je prezentované ako výsledok rodovo neutrálneho prístupu. Neprítomnosť 

ţien v týchto pozíciách umoţňuje, aby sa šírili rôzne názory bez akéhokoľvek obmedzenia. 

(Ţeny nechcú, ţeny sa neodváţia, ţenám chýba sebadôvera. Ţeny vychovávajú deti a ţeny 

dávajú rodine vyššiu prioritu ako kariére.) Manaţment je v skutočnosti manaţmentom, ako ho 

sformovali muţi. Vyšší manaţment je teda zaloţený na vzťahoch medzi muţmi. Pokiaľ sa 

ţeny aj vyskytujú na manaţérskych pozíciách, najčastejšie je to v menších organizáciách 

a v pozíciách s menším vplyvom. Odrazom toho sú aj značné mzdové rozdiely medzi platmi 

muţov a ţien v manaţérskych pozíciách. 

 

Muţi situáciu často vnímajú tak, ţe ţeny vlastne ani nechcú postupovať vo svojej kariére, 

a/alebo ţe sa vlastne ani nechcú dostať do manaţérskych pozícií.
13

 Jedným z moţných 

vysvetlení takéhoto chápania je, ţe ţenský vzorec kariéry sa odlišuje od muţského, resp. je v 

podstate neznámy. Veľa ţien sa vyjadrilo v tom zmysle, ţe by radšej pracovali ako manaţérky 

v organizáciách typu demokratickej spolupráce, ako v organizáciách so striktne hierarchickou 

štruktúrou. Niektoré výskumy potvrdili, ţe ţeny mali väčšie príleţitosti v organizáciách, ktoré 

sa vyznačovali dynamickejšou štruktúrou (v kontraste k  statickým organizáciám). V 

dynamických organizáciách sa vodcovstvo chápe ako spôsob riadenia vyznačujúci 

sa delegovaním autority, vzájomnou spoluprácou a inšpiráciou. Niektorí autori uvádzajú, ţe 

fakt, ţe ţeny sa nevyvíjajú po stránke kariéry dostatočne, súvisí s tým, ţe ţenský vzorec 

kariéry je odlišný, čo sa často interpretuje tak, ţe ţeny vlastne ani nechcú alebo nie sú 

schopné napredovať.
14

 

 
3.3.  Ako dosiahnuť zmenu ?  
 

Napriek pochmúrnemu obrazu, ktorý vyplýva zo štatistík a niektorých prieskumov 

v skutočnosti existuje určitý pozitívny vývoj, čo sa týka  zastúpenia ţien v manaţérskych 

                                                 
12

  Zosmiešňovanie a znevaţovanie ţien je jednou z metód muţskej dominancie nad "ţenskou kultúrou". Takýto  

      prístup k ţenám na trhu práce sa  povaţuje za jednu z foriem diskriminácie ţien. 
13

 „Omylom človeka je to, ţe vţdy hľadá vysvetlenia, ktoré podporujú jeho spôsob myslenia, jeho pohľad na  

     svet.“  (Nagal Théun Mares, „Return of the Warriors“) 
14

 Vidíme to, čo chceme vidieť, čo očakávame.  

    "Najhorší je sebaklam, lebo ten kto vás klame, je stále s vami." (Platón). 
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pozíciách. V niektorých organizáciách totiţ existuje vôľa na dosiahnutie zmeny. A existujú aj 

ľudia, ktorí intenzívne  pracujú na testovaní, vývoji a šírení myšlienok o tom, ako zvýšiť 

počet ţien na manaţérskych pozíciách. Táto časť sa venuje práve takejto práci na 

dosiahnutí zmeny. Vychádza z deviatich interview, ktoré boli vedené s tzv. agentkami pre 

zmenu v tejto oblasti.  Pod výrazom agentky pre zmenu sa myslia ľudia, ktorí do značnej 

miery, často na plný úväzok, pracujú na vývoji programov, ktorých cieľom je, okrem iného, 

dosiahnuť zvýšenie počtu ţien na riadiacich pozíciách. V tejto súvislosti je potrebné tieţ 

poznamenať, ţe nie je vţdy bezpodmienečne nutné, aby tieto programy existovali  

samostatne, ale ţe je moţné ich viac-menej spojiť s inými aktivitami zainteresovaných 

organizácií (integrovať ich do iných programov). 

 

Existuje veľa dostupných metód, ako pracovať na dosiahnutí zmeny.
15

 V uskutočnených  

interview agentky opísali rôzne spôsoby, ktoré aj samé vyskúšali. Niektorým témam, ako 

napríklad, programom mentoringu a manaţérskym školeniam pre ţeny, sa venovalo viac 

agentiek. Nepoţadovalo sa však, aby ich forma bola jednotná. Treba však upozorniť na 

skutočnosť, ţe okrem samotného programu alebo projektu, ktorý agentka organizuje, je  

potrebné vykonať aj mnoho ďalšej práce, ktorá s tým súvisí. Patrí k tomu, napríklad, aj 

získanie určitej podpory pre daný projekt v organizácii (často na základe početných diskusií), 

ako aj ďalšie aktivity. Väčšina z tých, s ktorými sa viedlo interview, zdôraznila, ţe pre  

dosiahnutie pozitívneho výsledku je veľmi dôleţité vysvetliť zmysel ich práce riadiacim 

pracovníkom danej organizácie a presvedčiť ich o tom, ţe za túto záleţitosť nesú 

zodpovednosť oni a nie funkcionári (špecialisti), ktorí majú na starosti otázku rodovej 

rovnosti  a/alebo konzultanti a/alebo ţenské aktivistky. Mnohé z agentiek pre zmenu, najmä 

spomedzi interných agentiek, investovali veľké mnoţstvo času do toho, aby bol ich program 

akceptovaný, čo je často neviditeľná časť ich práce na takýchto programoch. Interné agentky  

samy seba povaţovali za špecialistky alebo za odborníčky v určitom odbore. Chceli, aby boli 

vo svojej organizácii či firme povaţované za prínos v oblasti, ktorá je dôleţitá pre fungovanie 

organizácie ako celku. 

 

Jedným zo spôsobov integrácie aktivít do činnosti organizácie je stanovenie konkrétnych 

cieľov 
16

 s podporou vyššieho manaţmentu, najmä pokiaľ ide o to aké vysoké percento 

manaţérskych postov by mali v určitom časovom horizonte zastávať ţeny.  Ak  uţ  sú takéto 

ciele stanovené, tak potom je potrebné ich dať do súladu s aktivitami, ktoré sú na to potrebné. 

Netreba tieţ zabúdať na to, ţe manaţéri  organizácie  by mali byť zapojení do dialógu,  

napríklad, o vyjasnení otázky, čo je potrebné pre dosiahnutie takto stanovených cieľov 

vykonať. Súčasne je im potrebné vysvetliť, ţe je ich  povinnosťou aj tieto ciele z dlhodobého 

hľadiska napĺňať. Agentky pre zmenu to opisujú ako proces poznania a proces moci.
17

  

Upozorňovali tieţ na to, ţe jednotlivé projekty zamerané na ţeny by nemali skončiť “mimo“ 

organizácie, pretoţe potom je ich výsledkom len to, ţe ţeny samotné sa niečo naučia, určitým 

spôsobom sa rozvíjajú, ale organizácia ako celok sa „nenaučí“ nič. Takéto konanie spôsobuje, 

ţe nadobudnuté vedomosti a poznatky ţien, ktoré na programe participovali, nie sú 

v organizácii dostatočne vyuţité, a preto sa môţe stať, ţe výsledkom bude ešte väčšia 

frustrácia ţien, alebo ţe ţeny jednoducho z organizácie odídu a svoje poznatky zuţitkujú 

mimo firmy/organizácie. 
 

                                                 
15

  "Odpor k novej myšlienke sa  zvyšuje s jej dôleţitosťou."  (John M. Keynes) "Veľa ľudí ţije v troskách svojich 

zvyklostí." (Jean Cocteau)  "Všetci ľudia sa so zápalom snaţia zlepšiť spoločnosť, ale ani jeden z nich sa 

nezlepší sám." (R.W. Emerson)   
16

  "Keď nevieš, kam kráčaš, moţno prídeš niekde inde." (Laurence J. Pete )  
17

   "Kaţdý ma toľko práva, koľko má moci." (Spinoza) "Nenariekaj nad temnom vo svete, hľaď radšej rozsvietiť 

svetlo." (J. Keller)    
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Ďalšia metóda, ktorá sa v niektorých prípadoch pouţila s cieľom integrovať aktivity 

agentiek do fungovania spoločnosti, je práca na obsadzovaní funkcií a spôsob vymenovávania 

zamestnancov do manaţérskych pozícií. Agentky pre zmenu môţu aktívne podporovať 

dosadzovanie ţien do funkcií. Všeobecný názor, ktorý agentky v interview často vyjadrovali, 

je, ţe muţi často "nevidia" ţeny, nevšímajú si ich schopnosti. Zdá sa však, ţe ţeny na 

riadiacich pozíciách "vidia" lepšie schopnosti iných ţien, takţe majú pri výbere kandidátov na 

riadiace pozície širší výber. Agentky uvádzali, ţe sa sústavne stretávali s námietkou, ţe ţiadne 

ţeny spôsobilé na príslušnú riadiacu funkciu (funkcie) neexistujú. Agentky naproti tomu 

argumentovali, ţe spôsobilé ţeny existujú, pokiaľ sa vynaloţí snaha ich "vidieť". Agentky pre 

zmenu teda povaţovali za svoju úlohu podporovať kariérny postup ţien a zviditeľňovať ich. 

Snaţili sa tieţ priviesť muţov na manaţérskych pozíciách k tomu, aby sa naučili všímať si 

schopnosti ţien a premýšľať inak - novým spôsobom.
18

 Mať pri obsadzovaní funkcie aj 

kandidátov spomedzi ţien je, podľa ich názoru, prvým krokom pre to, aby boli ţeny 

dosadzované do manaţérskych pozícií. 

 

Jedným z cieľov integrovať ţeny do riadiacich funkcií, o ktorých sa viaceré agentky 

zmienili, je snaha ovplyvniť (modifikovať) existujúce manaţérske školenia organizácií. Jedna 

z nich sa vyjadrila v tom zmysle, ţe je potrebné, aby boli manaţéri ţien, ktorí realizujú 

školenie pre ţeny, kontaktovaní a dobre informovaní (rodovo senzibilizovaní). Potom je ich 

úlohou a zodpovednosťou vypracovať rozvojový plán pre tieto ţeny. Takýmto prístupom sa 

zabezpečí, ţe manaţérske školenie pre ţeny sa nestane len určitou doplnkovou aktivitou pre 

organizáciu (aktivitou, ktorou sa chcú len zviditeľniť), ale ţe tento typ školenia je integrovaný 

do školiaceho plánu manaţmentu v danej organizácii. Navyše si tým manaţéri lepšie 

uvedomia potrebu rodového prístupu vo svojej organizácii, ako aj vlastnú zodpovednosť za 

vyuţívanie schopností ţien. Agentky tieţ uvádzali, ţe v niektorých prípadoch bolo moţné 

ovplyvniť obsah školení zaradením kapitol, ktoré sa venovali vzťahom ţien a muţov.  

Povaţovali to za jeden z moţných spôsobov navodenia dialógu medzi muţmi a ţenami o tejto 

problematike. Väčšina totiţ dialóg medzi ţenami a muţmi povaţovala za dôleţitý faktor na 

dosiahnutie celkových dobrých výsledkov.  Podľa ich vyjadrenia, by však tento dialóg  nemal 

byť rodovo neutrálny, ale mal by sa týkať rôznych závaţných tém, ako je organizačný rozvoj 

a rozvoj manaţérskych a vodcovských schopností. Za ďalší spôsob ovplyvnenia existujúcich 

manaţérskych školení  povaţovali  aj zmenu „normálnej“ rodovej skladby účastníkov školení, 

t. j. skutočnosť, ţe 90 aţ 95 % účastníkov tvoria spravidla muţi. Zakomponovanie ţien do  

interných (ale aj externých) manaţérskych školení, bez ohľadu na to, či sa ich obsah 

modifikuje, alebo nie, je dôleţitým krokom v procese zviditeľňovania ţien v organizácii. 

 

Zakladanie ţenských sietí sa stalo osvedčenou a beţne pouţívanou formou na to ako začať 

medzi ţenami dialóg, ktorý môţe  v konečnom dôsledku vyústiť do predkladania vlastných 

návrhov, poţiadaviek a aktivít. Existuje veľa druhov sietí - externé a interné, formálne 

a neformálne. Agentky pre zmenu boli väčšinou zapojené do viacerých sietí (rôznych druhov 

sietí).  Participáciu v ţenských sieťach povaţovali za dobrý spôsob ako udrţiavať ţivý dialóg 

s inými ţenami. Ţenské siete povaţovali aj za jednu z metód, ktoré pouţívajú vo svojej práci 

na dosiahnutie zmeny. Interné agentky sa dokonca  samé zapájali do iniciovania a rozbiehania 

sietí vo svojej vlastnej organizácii. 

 

Inou metódou, ktorú niektoré agentky vyuţívali, bola spolupráca s projektovými 

skupinami. Môţe sa tak vraj diať v rámci siete, školenia alebo programu zameraného na 

                                                 
18

 "Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá  

      napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia." (Konfucius)   
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mentoring. Pre ţeny sa ukázalo ako dôleţité, ţe mali takto moţnosť pracovať určitý čas na 

konkrétnych úlohách a potom podať správu o dosiahnutých výsledkoch. Tento prístup má 

minimálne dva pozitívne aspekty. Je moţné takto rozvíjať nové myšlienky a zviditeľňovať 

tým aj schopnosti ţien. Niekedy sa však pracuje aj v zmiešaných skupinách, t. j. muţi a ţeny 

navzájom spolupracujú. Niektoré agentky to povaţovali za veľmi efektívny spôsob práce, 

lebo okrem vyššie uvedených dvoch pozitívnych aspektov, nových nápadov a zviditeľnenia 

ţien, sa rozprúdil aj potrebný  dialóg medzi muţmi a ţenami.  

 

Za prevládajúcu metódu práce, ktorá má smerovať k dosiahnutiu zmeny, sa povaţujú  

manaţérske školenia pre ţeny. Existujú rôzne názory na to, či zaradiť medzi tieto školenia aj 

programy zamerané na mentorig, to znamená, či sa majú programy mentoringu povaţovať za 

určitý variant týchto školení, alebo za niečo úplne odlišné. Treba povedať, ţe  programy 

mentoringu majú rôznu podobu. Existujú externé a interné programy mentoringu, ktoré 

zohľadňujú rodovú perspektívu (rodový prístup), alebo pracujú bez rodovej perspektívy. Do 

niektorých programov mentoringu sa ţeny môţu prihlásiť a do iných sú vyberané. Napokon, 

existujú rôzne vzťahy k mentorom. Mentori, ktorými sú najčastejšie muţi, sa niekedy 

povaţujú za vzory, ktoré odovzdávajú svoje poznatky, delia sa o skúsenosti so svojimi 

zverenkyňami, a ţeny sú tie, ktoré sa učia. Iný spôsob vnímania mentorov je, ţe ide o 

relatívne neinformovaných, ale vplyvných ľudí, ktorí nikdy nezaţili úzku spoluprácu 

s nejakou ţenou a ktorí dokonca ani neviedli diskusiu so ţenou za podmienky rovnosti. 

Mentori teda tieţ môţu aktívne participovať na programe, v ktorom sú lektormi, alebo sa aj 

sami môţu naučiť niečo nové. Závisí to od toho, či je program mentoringu povaţovaný za 

manaţérske školenie pre ţeny, alebo za manaţérske školenie pre ţeny a muţov, pri ktorom je 

súčasťou mentorského vzťahu aj proces vzájomného učenia sa. Bez ohľadu na tento rozdiel 

v základnom ponímaní programu mentoringu takmer všetky agentky pre zmenu opisujú ako 

muţi (mentori) vďaka tomuto programu získavajú nové skúsenosti (stávajú sa viac 

empatickými a rodovo senzibilnými), čo je niečo, čo sami vôbec neočakávali. Programy 

mentoringu a iné aktivity, ktoré zapájajú muţov do školenia ţien, majú teda vplyv aj na 

muţov a menia ich pohľad na ţeny. Muţi majú takto moţnosť uvedomiť si existenciu 

určitého problému, ktorý v minulosti v súvislosti s pracovným ţivotom vôbec nevnímali.
19

 To 

často vedie k tomu, ţe sa chcú o tomto probléme dozvedieť viac a ich správanie a spôsob 

myslenia je tým ovplyvnený. Môţe to byť aj tak, ţe samotná otázka sa vďaka postoju 

vyššieho manaţmentu stane v organizácii dôleţitou, čo takisto má vplyv na zvýšený záujem 

muţov o túto oblasť. To, ţe ľudia začínajú inak zmýšľať, často znamená, ţe začnú aj inak 

konať. 

 

Na otázku, čo bolo najväčším problémom v organizáciách, pokiaľ ide o zvýšenie počtu 

ţien na manaţérskych postoch, v podstate všetky agentky jednoznačne odpovedali: muţi. 

Zjednodušene povedané, ich strach z  tohto problému, nedostatočné poznatky zo strany 

muţov o existencii skleneného stropu v organizácii, potreba muţov byť s inými muţmi, 

skutočnosť, ţe muţi si vyberajú na riadiace miesta takmer výlučne muţov, a ţe muţi nemajú 

takmer ţiadne skúsenosti so spoluprácou so ţenami na manaţérskom poste  rovnakej úrovne, 

boli uvádzané ako príčiny takejto odpovede. Niekoľko agentiek zdôraznilo, ţe tieto problémy 

súviseli aj so štruktúrou organizácie. Neboli to teda primárne muţi ako jednotlivci, kto 

predstavoval tento problém, ale muţi ako nositelia štruktúr. Organizácie sú totiţ často 

štruktúrované podľa muţov a pre muţov, hoci oficiálne vystupujú ako rodovo neutrálne. 

                                                 
19

 Ľudia premýšľajú skôr pod tlakom nutnosti ako zo skutočnej potreby. (Karel Čapek)  

Myslenie je najťaţšia práca, ktorá existuje. To je dôvod, prečo tak málo ľudí myslí. (Henry Ford)  

Najväčším triumfom spisovateľov je, keď primäjú myslieť tých, ktorí sú toho schopní. (Eugène Delacroix) 

  

http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A4a%C5%BEkos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4vod
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/Henry_Ford
http://sk.wikiquote.org/wiki/Triumf
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Schopnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
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Manaţérska práca a úloha vodcovstva sú takisto prevaţne koncipované s myšlienkou na 

muţov. Muţi majú "právo" interpretovať čo to je manaţment a vodcovstvo.  

 

Agentky pre zmenu dostali okrem iného aj otázku, prečo je dôleţité, aby boli ţeny na 

manaţérskych pozíciách. Mali vysvetliť, prečo je to také dôleţité. Agentky to povaţovali za 

záleţitosť schopnosti (znalosti) a moci. Uvádzali ako príklad schopnosti ţien, teda ich 

vedomosti, odlišné skúsenosti, odlišné vnímanie, odlišný spôsob myslenia, to, ako sa pozerajú 

na úlohu manaţéra, ich poznanie zákazníka a ţenské sociálne zručnosti v rámci organizácie.  

Podľa ich názoru, by ţeny a muţi mali rozhodovať o svete spoločne a mali by mať rovnaký 

hlas ako muţi  aj pri  formulovaní návrhov ako majú organizácie fungovať.  Niektoré agentky 

uvádzali, ţe pre ţeny je stimulujúce, ak majú prístup k manaţérskym pozíciám. Na 

manaţérskej úrovni je potrebných viac ţien aj preto, lebo to súvisí tak so schopnosťami 

(znalosťami) ako aj s mocou. Agentky tvrdili, ţe ak budú do riadenia zapojené aj ţeny, bude 

to znamenať lepší základ pre prijímanie rozhodnutí, keďţe do určitej miery ţeny reprezentujú 

schopnosti zaloţené na skúsenostiach. Ako zdroj moci môţu vraj ţeny tieţ prispieť k širším, 

reprezentatívnejším riešeniam a rozhodnutiam. Navyše u viacerých ţien – manaţérok objavili 

mnohé agentky moţnosti pre rozvoj iného a  kvalitatívne cennejšieho typu manaţérskeho 

riadenia. 

  

V súvislosti s moţnými zmenami je  treba poukázať aj na vyuţitie kritického potenciálu 

ţien.  Je jasné, ţe väčšina ţien je kritických voči spôsobu, akým muţi riadia organizácie, ako 

organizujú manaţment a podmienky pre vývoj kariéry. Dozvieme sa to však len vtedy, keď  o 

tom s  nimi začneme hovoriť. Zdá sa, ţe muţi na vyšších manaţérskych pozíciách nevedia 

o týchto kritických názoroch ţien takmer nič. Myslia si totiţ, ţe ţeny sa nezaujímajú 

o manaţérske pozície alebo ţe im chýba na to sebadôvera. A tak sa kritický pohľad ţien 

zvyčajne nepremení do kritického hlasu, ktorý by bol v organizáciách počuteľný. Súvisí to  aj 

s tým, ţe ţeny majú v organizáciách slabšiu mocenskú pozíciu. Ţeny často váhajú a nechcú 

vyzerať tak, ţe sú to vlastne oni kto vytvára („vyrába“) problémy. Obávajú sa, ţe ak by 

vyjadrovali svoje kritické názory, mohli by byť povaţované za problémové a nevďačné. 

Okrem toho, často niet ani toho komu by bolo moţné takúto kritiku adresovať. Neexistuje 

ţiadne fórum pre dialóg medzi muţmi a  ţenami o otázkach manaţérskeho riadenia 

organizácie, ktorý by nebol povaţovaný za rodovo neutrálny. Kritický pohľad a kritické hlasy 

ţien by sa mali teda brať do úvahy a mali by byť povaţované za  potenciál na realizáciu zmien 

v organizácii. Kritický pohľad ţien je moţné teda povaţovať za ďalší zdroj schopností 

v meniacich sa (dynamických) organizáciách. 

 

Slovo vedomosti predstavuje kľúčové slovo pre zmenu. Osoby na pozíciách, kde sa 

prijímajú rozhodnutia a ktoré majú moc zmeniť situáciu, by mali byť informované 

o aktuálnych príčinách nízkeho zastúpenia ţien. Jedným zo základných predpokladov 

všetkých snáh na dosiahnutie zmien je, ţe vrcholový manaţment musí aktívne podporovať 

toto úsilie. Jedným zo záverov výskumu bol preto aj návrh na  zriadenie osobitnej inštitúcie, 

ktorá by pozostávala z vrcholových manaţérov s cieľom šíriť vedomosti, formovať verejnú 

mienku a pracovať na zmenách. Okrem šírenia vedomostí medzi riadiacimi pracovníkmi vo 

všetkých odvetviach hospodárstva by sa mohla vraj zamerať, napríklad, aj na  výber 

„najlepšieho projektu“ roka.  

 

Jedným z vhodných prostriedkov na uskutočnenie zmeny je aj vypracovanie akčného 

plánu na zabezpečenie rovnosti príleţitostí muţov a ţien na pracovisku (v organizácii), 

ktorého súčasťou by mali byť aj aktivity, týkajúce rovnosti príleţitostí ţien v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, pracovného postupu, v oblasti zosúlaďovania pracovného, rodinného a osobného 
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ţivota zamestnancov. To znamená, ţe mali by tu byť prezentované  všetky  potrebné aktivity, 

ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa  rovnosti príleţitosti muţov a ţien na pracovisku v 

určitom časovom horizonte, ale aj spôsob ich financovania (v prípade, ţe sú spojené 

s finančnými nákladmi), kontroly (monitorovania), zverejňovania a pod. 

 

 

    

Na záver je potrebné uviesť, ţe rovnaké zastúpenie muţov a ţien na kaţdej úrovni 

riadenia spoločnosti predstavuje dôleţitý aspekt demokracie a moci (deľby moci a 

 spôsobu výkonu moci). Pre zabezpečenie harmonického rozvoja spoločnosti, 

zohľadňujúceho tak hodnoty muţov ako aj ţien, ako aj pre zabezpečenie „pracovnej 

demokracie“ a demokracie vôbec, je dôleţité, aby boli tak muţi ako aj ţeny  

zastúpení na všetkých úrovniach spoločnosti a na všetkých úrovniach prijímania 

všetkých typov rozhodnutí. V tomto kontexte sa javí ako veľmi dôleţitá realizácia 

permanentného výskumu na tému rodovej perspektívy (gender mainstreaming 

prístup) na úrovni celej spoločnosti, jednotlivých organizácii, ako aj na individuálnej 

úrovni. 
 

 

 

 
3.4. Odporúčania pre vrcholový manaţment 

  
Poznanie

20
 je kľúčom k zmene ! Preto nezabúdajte na to, ţe s veľkou pravdepodobnosťou 

máte medzi svojimi zamestnancami jednotlivcov, ktorí majú poznatky a skúsenosti, ktoré 

vaša spoločnosť zatiaľ nebola schopná vyuţiť. Pochopenie dôleţitosti rodovej diverzity 

(diverzity ako takej) v pracovnom ţivote je nevyhnutným predpokladom na to, aby ste vo  

vašej firme (organizácii) plne vyuţívali všetky schopnosti kaţdého zamestnanca, a to bez 

ohľadu na to, či je to muţ, alebo ţena.  Pamätajte na to, ţe v súčasnosti sú ţeny na pracovisku 

diskriminované na základe pouţívania muţských noriem v riadení ! Táto diskriminácia 

znemoţňuje ţenám súťaţiť za rovnakých podmienok s muţmi. V praktickom ţivote to vedie 

k tomu, ţe schopnejšie ţeny nemôţu  často úspešne súťaţiť s muţmi, dokonca často aj 

s muţmi oveľa menej schopnými, čo znamená, ţe vaša spoločnosť nevyuţíva všetky 

schopnosti (ľudské zdroje), ktoré má k dispozícii. Markantné je to najmä na úrovni vyššieho 

manaţmentu, kde nedostatočné zastúpenie ţien znamená, ţe schopnosti a skúsenosti ţien nie 

sú plne vyuţívané. Ak ste nadobudli poznatky o diskriminácii ţien na pracovisku (spravidla v 

skrytých formách), máte moţnosť zo svojej pozície vedúceho pracovníka iniciovať 

a podporovať proces zmien, ktorý povedie k rovnomernejšiemu rozloţeniu muţov a ţien na 

riadiacich úrovniach všetkých stupňov, čo následne povedie k lepšiemu vyuţívaniu 

skutočných schopností vašich zamestnancov. K dosiahnutiu tohto cieľa môţu  tieţ prispieť 

nasledovné aktivity: 

 
1. Ročný/viacročný akčný plán na podporu rovnosti medzi muţmi a ţenami 
 

Zostavte tento plán a nakladajte s ním ako s dôleţitým biznis plánom. Na to, aby ste 

dosiahli  rovnomernejšie rozloţenie muţov a ţien na riadiacich pozíciách, je dôleţité, aby ste 

si stanovili adekvátne a jasne merateľné ciele v rámci tohto plánu aj čo sa týka ţiaduceho 

                                                 
20

  "Je nepremoţiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania."  (Jan Amos Komenský) 

      "Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, ţe zmenou postoja, môţeme zmeniť svoj ţivot."  

       (William James) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svetlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
http://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
http://sk.wikiquote.org/wiki/Storo%C4%8Die
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Postoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/William_James
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zastúpenia muţov a ţien na rôznych úrovniach manaţmentu vo vašej firme. Na dosiahnutie 

tohto cieľa je nutné realizovať viaceré kroky (popíšte ich vo svojom akčnom pláne). Je 

výhodné, ak metódy, ktoré  plánujete rozvíjať a s ktorými budete pracovať, budú výsledkom 

dialógu medzi ţenami a muţmi. Takto budú aj muţi zapojení do procesu zmeny. 

 
2. Identifikácia a kariérny rozvoj  manaţérov a potenciálnych manaţérov 
 

Kaţdý rok si vypracujte zoznam manaţérskeho potenciálu vo vašej firme/organizácii, a to 

bez ohľadu na manaţérsku úroveň. Postarajte sa o to, aby osoby, ktoré ste  zahrnuli do svojho 

zoznamu, dostali potrebné moţnosti na svoj rozvoj, a to v súlade s predpokladmi (budúcimi 

predstavami) a poţiadavkami vašej firmy. Takto si môţete zabezpečiť pre svoju firmu  moţný 

budúci prísun členov manaţmentu. Poznatky o dôleţitosti rodovej dimenzie (rodovej 

diverzity) v pracovnom ţivote môţete šíriť tým, ţe ich zaradíte do všetkých školení vo vašej 

spoločnosti. Nezabudnite však ani na zvýšenie počtu ţien na manaţérskych školeniach ! 

 
3. Obsadzovanie riadiacich funkcií 
 

Ako vrcholový manaţér/manaţérka máte moţnosť urobiť prvý krok smerom k rodovej 

diverzite vo vašej firme. Rozhodnite preto, aby pri kaţdom obsadzovaní riadiacej funkcie  bol  

k dispozícii aj ţenský kandidát. Vyberajte teda tak z radov  muţov ako aj ţien. Budete tak 

mať príleţitosť vytvoriť si reálnejšiu predstavu o kandidátoch a vytvoríte si tak lepšie 

podmienky pre správne ohodnotenie jednotlivých kandidátov. 

 
4. Prezentácia pozitívneho profilu firmy/organizácie (ako príkladu dobrej praxe) 
 

Výročná správa môţe byť dobrým nástrojom na prezentovanie vašej spoločnosti ako 

dobrého zamestnávateľa, ktorý ponúka príleţitosti pre všetkých svojich zamestnancov 

a umoţňuje im rozvíjať sa a postupovať bez ohľadu na ich príslušnosť k pohlaviu. Vo 

výročnej správe môţete uvádzať aj informácie o krokoch, ktoré ste podnikli na zabezpečenie 

rovnomernejšieho rozloţenia pohlaví na všetkých úrovniach vyššieho manaţmentu, ako aj 

o zmenách, ktoré ste v tomto smere urobili počas roka.  

 
3.5. Odporúčania pre ţeny 

 

Názory, ktoré máte ako ţeny, sú dôleţité pre vašu firmu. Spolu s inými ţenami môţete 

vyjadriť svoju kritiku bez toho, aby vám hrozilo, ţe by ste boli izolované ako nepríjemní 

jednotlivci. Ako na to: 

 
1. Vytvárajte siete 
 

V sieti ţien môţete získavať poznatky a rozvíjať myšlienky, ktoré povedú k zmene. 

Môţete spolu s ďalšími ţenami vyjadrovať názory a predkladať konkrétne návrhy na činnosť, 

ktoré potom môţete postúpiť/predloţiť vyššiemu manaţmentu. Kolektívnymi akciami sa 

vyhnete nebezpečenstvu, ţe by ste ako jednotlivci boli izolovaní, ako aj tomu, aby  vás 

identifikovali ako nepríjemné osoby, ktoré robia „len zbytočné problémy“ („víria zbytočne 

hladinu“). 
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2. Snaţte sa ovplyvňovať akčný plán vašej firmy/organizácie na podporu rodovej rovnosti  

   alebo diverzity  
 

Ako ţeny viete určite oveľa lepšie ako muţi, čo ţeny potrebujú pre svoj osobný rozvoj 

a rast v organizácii. Prostredníctvom vašej siete alebo vášho oddelenia na pracovisku si 

môţete preštudovať vecný obsah akčného plánu a  predloţiť svoje námety v súvislosti 

s cieľmi a krokmi, ktoré sú potrebné na jeho dosiahnutie. Môţete sa tak samé pričiniť 

o potrebné pozitívne zmeny vo vašej organizácii. 

 
3. Povedzte, čo ste schopné robiť, čo chcete robiť a čo sa odváţite robiť 
 

Povedzte svojmu zamestnávateľovi, aké sú vaše očakávania v oblasti rozvoja vašej 

kariéry! Nebojte sa prejaviť aj svoj záujem o povýšenie – hláste sa na pozície, ktoré sú 

ponúkané ! Ak nemôţete prijať povýšenie, ktoré vám ponúkajú, uveďte dôvody vášho 

odmietnutia. 

 
4. Vynakladajte aktívne úsilie pri hľadaní svojho osobného rozvoja a podpory  v oblasti  

    rastu vašej profesijnej  kariéry 
 

Vypracujte si vlastný plán rozvoja svojej  kariéry a uveďte v ňom ciele, ktoré by ste chceli 

dosiahnuť ! Nečakajte však „na svoj deň“ pasívne, ale získavajte poznatky a skúsenosti, ktoré 

potrebujete na dosiahnutie tohto cieľa ! Váš plán by však nemal byť bezbrehý (v kontexte 

danej organizácie). Mal by teda vychádzať z budúcich potrieb vašej firmy/organizácie. Zistite 

si preto aký typ osobného rozvoja je vo vašej firme k dispozícii (akceptovateľný) a prejavte 

svoj záujem o účasť na zaujímavých školeniach a rozvojových programoch. Ak vo vašej 

firme nie je organizovaný program mentoringu, môţete ho nahradiť vlastnou iniciatívou. 

Môţete, napríklad, osloviť osobu (muţa alebo ţenu), ktorej dôverujete, a poţiadať ju, či by 

vás bola ochotná podporovať vo vašej kariére. Dobrá spolupráca s inými ţenami predstavuje 

významnú podporu vo vašej kariére. Výmena skúseností  zlepšuje vaše chápanie podmienok,  

s ktorými sa ţeny v ekonomike stretávajú, ako aj ich dôsledky pre ţeny a firmy. Väčšie 

pochopenie a porozumenie sú nevyhnutným predpokladom na to, aby ste mohli poţadovať 

potrebné zmeny. 
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4.  Príklady dobrej praxe 

 
Táto časť je dôkazom rôzneho prístupu ku prezentovaniu príkladov dobrej praxe. Sú tu  

prezentované nielen príklady dobrej praxe jednotlivých firiem, ktoré v rámci svojej firmy 

postupujú nediskriminačne alebo realizujú aktivity, ktoré napomáhajú spravodlivejšej „deľbe 

moci vo firme“ (participácie ţien na riadiacich postoch), ale aj príklady firiem alebo 

organizácii, ktoré sa venujú výskumu a/alebo poradenskej činnosti zameranej na posilnenie 

ţien v riadiacich funkciách. Určitú pozornosť však venujeme aj aktivitám, ktoré napomáhajú 

ţenám k sebauvedomeniu, získaniu lepších riadiacich zručností a pod. 

 
4.1.  Catalyst 

 

V tomto prípade sa nebudeme zaoberať príkladom dobrej praxe v konkrétnej  firme, to 

znamená, čo urobili preto, aby  podporili rovnaký prístup ţien a muţov  na vyššie riadiace 

pozície vo firme, ale svoju pozornosť sústredíme na organizáciu, ktorá venuje pozornosť 

podpore kariérneho vývoja ţien (posilneniu pozície ţien v podnikaní). Ide o významnú 

americkú výskumnú a poradenskú spoločnosť Catalyst.  

 

Catalyst bola zaloţená v rok 1962. Sídli v  troch  severoamerických mestách, a to v New 

Yorku, San Jose a Toronte. Táto nezávislá nezisková spoločnosť  realizuje výskum týkajúci sa 

všetkých aspektov kariéry ţien a poskytuje poradenstvo firmám, ktoré majú snahu posilniť 

ţeny vo vedení spoločnosti (firmy) a ktoré chcú vytvárať dobré pracovné podmienky pre 

všetkých zamestnancov a zamestnankyne.
21

 Catalyst kaţdoročne oceňuje firmy, ktoré 

podporujú ţeny v riadiacich pozíciách.
 22

  Podpore kariérneho vývoja ţien sa Catalyst 

venovala aj vo svojej knihe (publikovanej v roku 1998, jej názov je uvedený na niţšie 

uvedenom obrázku):
23

 
 

                      

 
Vyššie uvedená štúdia sa venuje nielen prekáţkam, ktoré stoja pred ţenami na ich ceste za 

rozvojom kariéry, ale aj postupom na ich odstránenie. Sú v nej tieţ prezentované rôzne typy 

                                                 
21

 "Podnik, ktorý neprináša nič viac ako peniaze, je úbohý podnik." (Ford H.) 
22

 Viac na web. str.: http://www.calystwomen.org 
23

 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0787939668/catalystwom06-20 
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príkladov dobrej praxe, a to v nasledovných problémových okruhoch: mentoring,  prijímanie 

zamestnancov, odmeňovanie, hodnotenie výkonu, obťaţovanie na pracovisku, flexibilita na 

pracovnom mieste, zosúladenie pracovného a rodinného ţivota, organizácia práce, diverzita 

(rôznosť), ţenské siete, ale aj rozvoj kariéry a jej plánovanie.  

 

Vo svojej štúdii „Súvislosť medzi výkonom spoločnosti a rodovou diverzitou“ 
24

 Catalyst 

demonštruje ako rodová diverzita (rôznosť) vo firmách súvisí s ich finančnou výkonnosťou. 

Štúdia teda poukazuje na súvislosť medzi rodovou diverzitou v  top manaţmente 

a ziskovosťou amerických spoločností v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Jednou zo 

sledovaných hodnôt finančnej výkonnosti bol celkový výnos akcionárov. Catalyst sledovala 

353 spoločností  patriacich do Fortune 500  (Fortune 500 predstavuje 500 najproduktívnejších 

firiem v USA čo sa týka hrubého ročného finančného obratu). Hlavným zistením prieskumu 

bolo, ţe sa preukázal vzťah medzi ziskovosťou firmy a rodovou diverzitou, a to vo všetkých 

353 sledovaných spoločnostiach.  

 
Hlavné závery výskumu: 

 

 Skupina firiem s najvyšším zastúpením ţien v top manaţmente vykazovala lepšiu finančnú 

výkonnosť ako skupina firiem s niţším zastúpením ţien v top manaţmente. Celkový výnos 

akcionárov bol v prvej skupine (s vyšším zastúpením ţien v top manaţmente) vyšší aţ 

o 34 % ako u druhej vyššie uvedenej skupiny.   

 

 Firmy, ktoré boli ocenené Cenou Catalyst vykazovali najvyššie zisky zo skúmaných firiem. 

 
Pri tejto príleţitosti je potrebné uviesť, ţe aj keď štúdia poukazuje na vzťah rodovej 

diverzity v manaţérskych tímoch a ziskovosť firiem, v ţiadnom prípade sa týmto nesnaţí 

demonštrovať, ţe rodová diverzita ako taká je príčinou vysokej ziskovosti firiem. Je však viac 

ako zjavné, ţe firmy, ktoré podporujú vstup ţien do riadiacich pozícií, sa celkovo lepšie 

starajú o svojich vlastných zamestnancov a zamestnankyne. Stále platí, ţe spokojný 

zamestnanec a zamestnankyňa majú vyššiu produktivitu. A vyššia produktivita znamená 

vyššie zisky. Na tieto fakty teda netreba pri riadení firiem zabúdať ! 

 
 4.2.  Ţeny v manaţérskej sieti  (Women in Management Network, WiM Network) 

25
 

 
Women in Management Network (WiM Network) je národná (britská) organizácia, ktorá 

sa venuje  súčasným kľúčovým otázkam ţien manaţérok a ktorá ponúka rôzne príleţitosti pre 

svoje členky. Prostredníctvom skupín (rôznych typov programov) pôsobiacich po celej 

Veľkej Británii WiM Network ponúka: 

  

 podporujúce (motivujúce), dynamické prostredie pre ţeny manaţérky zo všetkých 

odvetví hospodárstva, 

 výmenu myšlienok, dobrej praxe a nestranné praktické rady,  

 príleţitosť  obsiahnuť (vyuţiť)  svoj skutočný potenciál. 

 

                                                 
24

 „Connecting  Corporate Performance and Gender Diversity“. Catalyst, 2004.  

http://www.catalyst.org/file/44/the%20bottom%20line%20connecting%20corporate%20performance%20and%2

0gender%20diversity.pdf 
 

25
 http://www.managers.org.uk/   (http://www.managers.org.uk/content_1.aspx?id=10:20&id=10:16&id=10:4) 
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Členky  WiM Network  pochádzajú  zo širokého spektra odvetví a povolaní. Sú medzi nimi 

ţeny, ktoré sa nachádzajú na rôznych vývojových stupňoch svojej  kariérnej dráhy. Sú tam 

teda ţeny, ktoré práve robia prvé kroky na ceste za svojou kariérou manaţérky, ale aj ţeny, 

ktoré sú na rôznych seniorských manaţérskych postoch. Pôsobia tam aj ţeny na aktívnom 

dôchodku, plánujúce svoj návrat do práce, ale aj ţeny, ktoré dočasne prerušili svoju kariéru.  

Niektoré členky pracujú vo významných súkromných spoločnostiach alebo vo verejnom 

sektore, iné majú svoj vlastný biznis alebo sú konzultantkami.  

 

WiM Network má svoje špecializované skupiny, ktoré reflektujú na špecifické záujmy 

(rôzne sluţby pomoci) svojich členiek na ich ceste za rozvojom ich kariéry. 

 
4.3.  Program mentoringu pre spoločností FTSE 100  

 
 FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100) zahrnuje 100  spoločností s najvyššou 

trhovou kapitalizáciou, sídliacich vo Veľkej Británii, ktoré sú zahrnuté v tzv. Indexe  

FTSE 100. Akcie týchto spoločnosti sa obchodujú na londýnskej burze (London Stock 

Exchange). Spoločnosti zahrnuté v tomto indexe predstavujú  asi 80 % celkového britského 

akciového trhu. Index  FTSE  100 vznikol k 3. januáru 1984 a jeho hodnota bola stanovená na 

1000 bodov. Svojho maxima dosiahol 30. decembra 1999, keď jeho hodnota dosahovala 

6950,6 bodov. Najväčší prepad zaznamenal tento index 19. októbra 1987, a to o 10,84 %. 
26

 

 

Program mentoringu pre spoločností FTSE 100 (FTSE 100 Cross-company Mentoring 

Programme) bol spustený v novembri 2003. Iniciovali ho ţeny – riaditeľky správnych rád.
27

 

Do programu je zapojených 29 riaditeliek a výkonných riaditeliek, ktoré pôsobia ako 

mentorky pre ţeny iných spoločností FTSE 100, ktoré sú o jednu alebo dve úrovne niţšie ako 

je najvyššia správna rada (below main board). Program je sponzorovaný Praesta Partner 

                                                 
26

 K 24. decembru 2007 patrili do FTSE spoločností nasledovné: 3i, Admiral Group, Allianc & Lecester, AMEC, 

Anglo American, Antofagasta, Associated British Foods, AstraZeneca, Aviva, BAE system, BG Group, BHP 

Billiton, BP, BZ Group, Barclays Bank, Britisch Airways, British American Tobacco, British Energy Group, 

Britisch Land Company, Cable &  Wireles, Cadbury Schweppes, Cairn Energy, Capita Group, Carnival, 

Carphone Warehouse, Centrica, Compass Group, Diageo, Enterprise Inns, Experian, FirstGroup, Friends 

Provident, G4S, GlaxoSmithKleine, HBOS, HSBC, Hammerson, Home Retail Group, ICAP, ITV, Imperial 

Tobacco, InterContinental Hotels Group, International Power, Johnson Matthey, Kazakhmys, Kelda Group, 

Kingfisher, Land Securities Group, Legal & General, Liberty International, Lloyds TSB, London Stock Exchange 

Group, Lonmin, Man Group, Mark & Spencer, Wm Morrison Supermarkets, National Grid, Next, Old Mutual, 

Pearson, Persimon, Prudential, Reckit Benckiser, Reed Elsevier, Rentokil Initial, Resolution, Reuters Group, 

Rexam, Rio Tinto Group, Rolls-Royce Group, Royal & Sun Alliance Insurance, Royal Bank of Scotland Group, 

Royal Dutch Shell, SABMiler, Sage Group, J Sainsbury, Schroders, Scottish & Newcastle, Scottish and Southern 

Energy, Severn Trent, Shire Pharmaceuticals Group, Smith & Nephew, Smiths Group, Standard Chartered 

Bank, Standard Life, Taylor Wimpey, Tesco, Tomas Cook Group, TUI Travel, Tullow Oil, Unilever, United 

Utilities, Vedanta Resources, Vodafone, WPP Group, Whitbread, Wolseley, Xstrata, Yell Group.    
27

 http://www.womendirectorsonbords.co.uk 
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LLP (Limited Liability Partnership, partnerstvo s ručením obmedzeným) -  vedúcou firmou 

Veľkej Británie v oblasti  koučingu  pre vedúcich pracovníkov (executive coaching). 
28

 

 

 

 
 

 
Cieľom programu zameraného na mentorig je radiť ţenám na ich ceste ako sa stať 

výkonnými riaditeľkami alebo členkami správnych rád. O tom koľko ţien je zastúpených 

v riadiacich orgánoch spoločnosti FTSE 100, ale aj FTSE 250, ale aj výsledky ďalších 

prieskumov moţno zistiť v  kaţdoročnej správe „Female FTSE Report“. Tento typ správy sa 

spracováva uţ od roku 1999. Ide vlastne o porovnávaciu štúdiu o počte ţien vo funkciách 

výkonných riaditeliek v správnych radách 100 top spoločností Veľkej Británie (annual 

Female FTSE benchmarking report). Správu vypracováva International Centre for Women 

Leaders (Medzinárodné stredisko pre ţeny – líderky) Cranfildskej školy manaţmentu 

(Cranfield School od Management)
 29

  

 
 

                                          

 
 

Tzv. Female FTSE Index je zverejnený kaţdý rok v novembri a to s výraznou národnou 

a medzinárodnou publicitou. Autorkami správy z roku 2006 („Female FTSE report 2006“) sú 

Dr. Val Singh a prof. Susan Vinnicombe OBE z  Medzinárodného strediska pre ţeny – 

líderky. Uvedené medzinárodné stredisko je významným centrom pre spracovanie rodových 

expertíz a pre otázky líderstva (manaţmentu).
30

    

 

 

 

                                                 
28

 http://www.praesta.co.uk/ 
29

 http://www.som.cranfield.ac.uk/som/research/centres/cdwbl/downloads/FTSE2006full.pdf 
30

 Viac o centre na web. str.:  http://www.som.cranfield.ac.uk/som/research/centres/cdwbl/projects.asp 
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4.4.  Tatrakon, spol. s r. o., Poprad  

 

                           

                       
                    

 
Tatrakon, spol. s r. o. pôsobí v oblasti konzervárenstva, ktoré má v podtatranskom regióne 

uţ dlhoročnú tradíciu. 
31

  Tatrakon, spol. s r. o., Poprad sa stal v roku 2007 prvým drţiteľom 

certifikátu EN ISO 9001:1994 za kvalitu na Slovensku v oblasti konzervárenského 

priemyslu.
32

  Firma sa stala víťazom kategórie B1 (malé a stredné organizácie poskytujúce 

sluţby zamestnancov), a to s počtom bodov 507,3. Národná cena za kvalitu 2007 je zaloţená 

na hodnotení stanovených kritérií podľa európskeho modelu výnimočnosti EFQM pre všetky 

typy organizácií alebo podľa modelu CAF, ktorý je určený pre organizácie štátnej a verejnej 

správy. Cenu pri príleţitosti vyhlásenia výsledkov VIII. ročníka súťaţe odovzdal  firme (spolu 

s 2 ďalšími víťazmi kategórii A2 a C1) dňa 5.novembra 2007 prezident SR Ivan Gašparovič 

(v Primaciálnom paláci v Bratislave) spolu s  predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR.  

 

 Tatrakon, spol. s r.o. sa v roku 2005 zúčastnila  aj piateho ročníka súťaţe „Zamestnávateľ 

ústretový k rodine“, kde získala v kategórii „Rovnosť príleţitostí ţien a muţov“ 1. miesto 

s počtom bodov 1381 (najvyšší počet bodov zo všetkých súťaţiacich v tejto kategórii). 
33

 

Uvedené vysoké bodové hodnotenie firma  získala najmä za: 

 

 paritné zastúpenie ţien a muţov vo vedúcich funkciách  (50 % ţien a 50 % muţov vo 

vedení firmy a v strednom manaţmente), 

 vekovo a vzdelanostne vyrovnanú štruktúru muţov a ţien, neprejavila sa u nich 

diskriminácia ţien stredného a vyššieho veku, ani ţien s vyšším vzdelaním, 

 rodovo nediskriminačné  odmeňovanie, 

 nediskrimináciu pri prijímaní do zamestnania – pri prijímaní do zamestnania uplatňujú 

rovnaké kritéria pre muţov a pre ţeny, 

 rovnaký prístup pre ţeny a muţov v oblasti profesionálneho rozvoja a pracovného 

postupu, 

 vzdelávanie prihliadajúce na zosúlaď ovanie pracovného a rodinného ţivota, 

 aktívny prístup vedenia v oblasti podpory aktivít zamestnancov a ich rodín. 

 

                                                 
31

  Viac o Tatrakone pozri na web.str.: http://www.tatrakon.sk 
32

 http://www.ssk.sk/SSK/sskweb.nsf/0/D4741144DE2FD46FC125739200494CC3?OpenDocument 
33

   www.employment.gov.sk/new/index.php?id=2114 
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Podľa vyjadrenia predstaviteľov firmy úspech v uvedenej súťaţi je dôsledkom toho, ţe  

im ako zamestnávateľovi záleţí nielen na dosiahnutí dobrých finančných výsledkov firmy, ale 

aj na spokojnosti svojich zamestnancov. Starostlivosť o svojich zamestnancov a zásada 

nediskriminácie sa stala výraznou charakteristikou ich podnikovej kultúry.  Pre oblasť 

firemnej kultúry majú vypracovaný vlastný Etický kódex. Kaţdý zamestnanec, ktorý nastúpi 

do ich firmy, je uţ pri prijímaní do zamestnania oboznámený s víziami firmy, poslaním 

a zásadami správania zamestnanca, ktoré má byť v súlade s etikou spoločnosti. Jednoducho, 

úspešná firma chce mať aj úspešných a spokojných zamestnancov.  

 
4.5.  Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava 

34
 

 
Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, spol. s r. o., Bratislava  (ďalej len „HP“) je 

celosvetovým poskytovateľom technologických riešení pre spotrebiteľov, podniky a 

inštitúcie. Ponuka spoločnosti HP obsahuje mnoho riešení od infraštruktúry informačných 

technológií, osobných počítačov a prístupových zariadení aţ po globálne sluţby, 

zobrazovanie a tlač pre spotrebiteľov a riešenia pre malé a stredné podniky. 

 

 

                       

 
Spoločnosť HP aplikuje vo svojej firme diverzitu. Veria, ţe diverzita a inklúzia sú 

kľúčovými faktormi kreativity, inovácie a vynaliezavosti. Vytváranie diverzného prostredia 

prístupného pre všetkých sa začalo uţ pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti sa vízia diverzity 

stala jedným z globálnych rozmerov. Spoločnosť  HP verí, ţe diverzita je kľúčovým 

nástrojom ich úspechu.  Ţelaním firmy je, aby správanie a činnosti, ktoré podporujú diverzitu 

a inklúziu (inklúzia = začlenenie, t. j. opak exklúzie = vyčlenenia) vychádzali z presvedčenia 

kaţdého zamestnanca spoločnosti HP, to znamená, aby  sa diverzita a inklúzia stali vedomou 

súčasťou spôsobu podnikania spoločnosti HP po celom svete. Diverzita
35

 a inklúzia
36

  sú teda  

zakomponované do fungovania spoločnosti HP. Medzi aktivity/princípy, ktoré  v spoločnosti 

HP podporujú diverzitu a inklúziu  a napomáhajú k úspechu spoločnosti patria: 

 

 nediskriminačná politika (Nondiskrimination policy), 

 elektronická ponuka pracovných miest  (Electronic job posting),   

 pracovné prostredie bez  obťaţovania (Harassment-free work environment), 

 dobročinnosť (Domestic partner benefits), 

                                                 
34

 http://welcome.hp.com/country/sk 
35

  Pod diverzitou chápu prítomnosť originálnych (jedinečných) jednotlivcov na pracovisku, na trhu 

a v spoločnosti. Zahrnuje to muţov a ţeny rôznych národov, kultúr, etnických skupín, generácií, pôvodu, 

zručnosti, schopnosti a všetky ostatné  rozdiely, ktoré robia kaţdého z nás jedinečným (sú súčasťou našej identity). 
36

  Pod inklúziou sa chápe vytváranie takého pracovného prostredia,  v ktorom má kaţdý zamestnanec rovnakú 

moţnosť sa podieľať na podnikateľskom úspechu a kde kaţdá osoba má hodnotu pre  jeho/jej  osobité zručnosti, 

skúsenosti a moţnosti (perspektívy). Pod inklúziou tieţ chápu tvorbu globálnej spoločnosti, kde HP spája 

kaţdého a všetko prostredníctvom svojich produktov, sluţieb a úspešnej  pracovnej sily (winning workforce).  
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 zamestnanecké skupinové siete (Emloyee network groups), 

 politika otvorených dverí (Open Door Policy), 

 vzdelávací asistenčný program (Education Assistance Program) 

 zamestnanecký asistenčný program (Employee Assistance Program), 

 otvorená komunikácia (Open communications), 

 riadenie podľa cieľov (Management by objective), 

 podieľanie sa na úspechu spoločnosti (Share in company's success), 

 poskytovanie príleţitostí pre rozvoj (Provide development opportunities), 

 flexibilný pracovný čas (Flexible work hours), 

 bezpečné a príjemné pracovné prostredie (Safe and pleasant work enviroment). 

 
Spoločnosť HP uskutočňuje firemnú politiku, ktorá je ústretová k rodine. Realizuje 

programy, ktoré umoţňujú zosúlaďovanie pracovného a súkromného (rodinného, osobného) 

ţivota zamestnancov. Snaţí sa zosúladiť uvedený princíp s potrebami podnikania ich firmy. 

Diskusia o týchto záleţitostiach medzi vedením spoločnosti a zamestnancami je zaloţená na 

princípe partnerstva. Flexibilné pracovné prostredie sa stalo odrazovým mostíkom (znakom, 

hallmark) podnikateľského úspechu spoločnosti. 

 
Spoločnosť HP sa v roku 2005 prihlásila do  5. ročníka súťaţe „Zamestnávateľ ústretový 

k rodine“, ktorú organizuje MPSVR SR. Spoločnosť v tejto súťaţi uspela a získala 2. miesto 

v kategórii „Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu“ Získala ho za nasledovné aktivity: 

 

 špeciálne programy pre podporu ţien a zviditeľnenie ich práce a prínosu, 

 podporu  začleneniu ţien do vedúcich funkcií,  

 participáciu na európskom programe „Diversity & Inclusion“ (Diverzita 

a Inklúzia/Začleňovanie) zameranom na rozvoj rovnakých príleţitostí pre všetkých. 

 
Ako špecifické formy pre podporu/začlenenie ţien do vedúcich funkcií slúţi medzinárodná 

organizácia HP pre ţeny vo vedúcich funkciách (organizuje medzinárodne stretnutia), 

podpora  ţien formou mentoringu a zavedenie pozitívneho opatrenia pri kariérnom raste ţien. 

Pozitívne opatrenie spočíva v tom, ţe pri výbere zamestnancov do vedúcich pozícií musí byť 

medzi kandidátmi aj ţena/ţeny, a to minimálne v pomere 2:1 (dvaja muţi a jedna ţena). Člen 

skupiny pre diverzitu dohliada vo výberovej komisii na transparentnosť tohto výberu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

5. Rovnosť príleţitostí ţien a muţov na trhu práce v EÚ a zastúpenie muţov  

    a ţien v manaţérskych pozíciách  

 
5.1. Niektoré aktuálne informácie 

 
V súčasnosti je rovnosť medzi muţmi a ţenami povaţovaná za jeden z kľúčových 

cieľov Európskej únie (EÚ) a EÚ vyvíja úsilie zakomponovať otázku rovnosti rodov do 

všetkých svojich aktivít a politík (tzv. princíp gender mainstreamingu). Z tohto dôvodu prijala 

Európska komisia (EK) Plán uplatňovania rovnosti ţien a muţov (1. marec 2006), 

v ktorom stanovila svoje priority a vykonávací rámec na podporu rodovej rovnosti aţ do roku 

2010. Plnenie príslušných predsavzatí je predmetom kaţdoročného monitoringu.  

 
Legislatívny rámec rovnosti ţien a muţov v oblasti zamestnanosti sa značne zlepšil 

prijatím smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady  č. 2006/54/ES z  5. júla 2006 

o vykonávaní zásady rovnosti príleţitostí a rovnakého zaobchádzania s muţmi a ţenami vo 

veciach zamestnanosti a povolania. Lepšia zrozumiteľnosť práva by mala napomôcť jeho 

lepšiemu uplatňovaniu, podieľať sa tak na cieli „Lepšej tvorby práva“. Členské štáty musia 

zabezpečiť transpozíciu tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 

augusta 2008. Nariadením  (Nariadenie (ES) 1922/2006) z decembra 2006 sa zriadil Európsky 

inštitút pre rovnosť pohlaví. Jeho úlohou je poskytnúť dôleţitú technickú podporu rozvoju 

politík v oblasti rovnosti ţien a muţov. 

 
Rok 2007 poznamenali viaceré oslavy a udalosti s významom pre politiku rovnosti ţien 

a muţov, a to 50. výročie európskej politiky rodovej rovnosti, Európsky rok rovnakých 

príleţitostí pre všetkých, 10. výročie podpisu Amsterdamskej zmluvy – zakladajúceho aktu 

európskej stratégie v oblasti zamestnanosti a integrovaného prístupu k rovnosti v politikách 

Spoločenstva.  

 
V období rokov 2000 – 2006 zamestnanosť v EÚ-27 vzrástla o pribliţne 12 miliónov 

osôb, z čoho bolo 7,5 milióna ţien. Miera zamestnanosti ţien narastala kaţdý rok a v roku 

2006 dosiahla úroveň 57,2 %, čo je v porovnaní s rokom 2000 o 3,5 percentuálneho bodu 

viac. Cieľ 60 % v roku 2010 je teda na dosah. Tento pozitívny vývoj umoţnil citeľné 

zmenšenie rozdielu v miere zamestnanosti ţien a muţov, ktorý klesol zo 17,1 percentuálneho 

bodu v roku 2000 na 14,4 percentuálneho bodu v roku 2006. 

 
Problémy však pretrvávajú čo sa týka kvality zamestnania ţien. V tomto smere 

ukazovatele odmeňovania, segregácie na trhu práce a zastúpenia ţien na rozhodovacích 

pozíciách v riadení uţ niekoľko rokov nesvedčia o ţiadnom výraznejšom pokroku. Rozdiel 

v odmeňovaní zostáva od roku 2003 na stabilnej úrovni 15 %. Od roku 2000 klesol iba 

o jeden percentuálny bod. Dlhodobá nezamestnanosť je oveľa častejšia u ţien (4,5 %) ako u 

muţov (3,5 %). Rodová odvetvová segregácia a rodová segregácia povolaní neklesá 

a v niektorých krajinách sa dokonca zvyšuje. Zastúpenie ţien v riadiacich funkciách 

v podnikoch stagnuje na úrovni 33 %. 

 
Rozdiely medzi muţmi a ţenami pretrvávajú aj v oblasti zosúladenia pracovného 

a rodinného ţivota. Svedčí o tom výrazný pokles miery zamestnanosti ţien, ktoré sa starajú 

o malé deti (v priemere - 13,6 percentuálneho bodu), kým miera zamestnanosti muţov sa 

zvyšuje. Miera zamestnanosti ţien, ktoré sa starajú o malé deti, je iba 62,4 %, pričom 
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u muţov je táto miera 91,4 %, čo predstavuje rozdiel 29 percentuálnych bodov. Viac ako tri 

štvrtiny pracovníkov na čiastočný úväzok sú ţeny (76,5 %), čo zodpovedá jednej ţene z troch 

v porovnaní s menej ako jedným muţom z desiatich. Rozhodnutie pre zmluvy o dočasnom 

zamestnaní je takisto častejšie u ţien (15,1 %, t. j. o jeden percentuálny bod viac neţ u 

muţov).  

 
Podľa poslednej správy EK o rovnosti ţien a muţov je potrebné bojovať proti 

stereotypom, ktoré sú prekáţkou osobnej voľby tak u ţien ako aj u muţov. Prispievajú 

k pretrvávajúcej nerovnosti, majú vplyv na voľbu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy 

alebo zamestnania, na deľbe práce v domácnosti a v rodine a na zastúpení muţov a ţien 

v rozhodovacích pozíciách v zamestnaní. Ich odstránenie je jednou z priorít plánu a akčného 

rámca európskych sociálnych partnerov pre rovnosť. Je preto potrebné odstrániť kultúrne 

bariéry, aby sa tak  uľahčil prístup ţien a muţov k riadiacim pracovným pozíciám a plne sa 

podporila osobná voľba kaţdého jednotlivca. 

 
V snahe dosiahnuť skutočnú rovnosť ţien a muţov tak z  kvantitatívneho, ako aj 

z kvalitatívneho hľadiska vyzýva Európska rada členské štáty, aby sa v spolupráci so 

sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou chopili výziev, ktoré budú znamenať pokrok 

v tejto oblasti.  Osobitnú pozornosť treba venovať nasledovným oblastiam: 

 

 zvýšeniu počtu a kvality pracovných miest pre ţeny v rámci nového cyklu Európskej 

stratégie pre rast a zamestnanosť, 
 

 začleneniu  problematiky rodovej rovnosti do všetkých rozmerov kvality zamestnania, 
 

 rozvoju ponuky a kvality sluţieb umoţňujúcich zosúladenie pracovného a rodinného 

(súkromného) ţivota u muţov a ţien, 
 

 boju proti stereotypom vo vzdelávaní, zamestnávaní a médiách a zdôrazňovanie úlohy 

muţov pri presadzovaní rovnosti, 
 

 rozvoju nástrojov hodnotenia vplyvu politík so zreteľom na hľadisko rodovej rovnosti. 

 
5.2. Zastúpenie muţov a ţien v manaţérskych pozíciách  

 
Zastúpenie muţov a ţien v manaţérskych pozíciách (ISCO 12 a 13) 

37
 v krajinách EÚ  je 

prezentované v tabuľke č. 1. 

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, ţe čo sa týka podielu ţien na manaţérskych funkciách, 

bolo Slovensko v roku 2001 (31,2 %) nad priemerom EÚ (30,1 %), ale v roku 2006, keď EÚ 

(priemer krajín EÚ) zaznamenala v porovnaní s rokom 2001 rast tohto podielu (32,6 %), 

Slovensko naopak zaznamenalo  pokles tohto podielu  (27,7 %), čo zaradilo Slovensko v roku 

2006 pod priemer EÚ. V porovnaní s rokom 2001 to znamená jednoznačne zhoršenie situácie 

v tejto oblasti. 

 

 

                                                 
37

 ISCO 12 a 13 (KZAM 12 a 13) predstavuje vedúcich a riadiaci zamestnancov veľkých organizácii, 

spoločností, podnikov a pod. vrátane ich organizačných jednotiek (12) +  vedúci, riaditelia, ktorí riadia malý 

podnik, organizáciu, spoločnosť za pomoci najviac jedného riadiaceho pracovníka (13). 
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                                                                                                                                                   Tab. č. 1 
 

 

Muţi a ţeny v riadiacich funkciách (rodová skladba) v  % EÚ- 2001 a 2006 

 

Členský štát EÚ 

 

2001 
 

2006 

Ţeny Muţi  Ţeny  

 

Muţi 

 

   Belgicko     33,3 66,7 31,3 68,7 

   Bulharsko  32,4 67,6 30,5 69,5 

   Cyprus 19,4 80,6 16,1 83,9 

   Česká republika  26,5 73,5 29,2 70,8 

   Dánsko 20,8 79,2 24,3 75,7 

   Estónsko  34,2 65,8 33,4 66,6 

   Fínsko 27,7 72,3 29,5 70,5 

   Francúzsko 35,6 64,4 38,5 61,5 

   Grécko 24,7 75,3 26,8 73,2 

   Holandsko 26,0 74,0 27,0 73,0 

   Írsko 27,3 72,7 30,2 69,8 

   Litva 46,7 53,3 40,7 59,3 

   Lotyšsko 37,7 62,3 40,6 59,4 

   Luxembursko 30,5 69,5 25,9 74,1 

   Maďarsko 35,2 64,8 37,1 62,9 

   Malta 15,8 84,2 18,6 81,4 

   Nemecko 27,0 73,0 27,4 72,6 

   Poľsko 32,1 67,9 35,2 64,8 

   Portugalsko 30,8 69,2 33,1 66,9 

   Rakúsko 30,3 69,7 28,7 71,3 

   Rumunsko - - 31,1 68,9 

   Slovensko 31,2 68,8 27,7 72,3 

   Slovinsko 31,8 68,2 33,4 66,6 

   Španielsko 32,3 67,7 31,8 68,2 

   Švédsko 30,3 69,7 31,8 68,2 

   Taliansko 17,8 82,2 32,9 67,1 

   Veľká Británia 31,0 69,0 34,8 65,2 

   EÚ – 27 (priemer) * 30,1 69,9 32,6 67,4 

 
Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey (LFS);  (*) EU priemer za EÚ 2001 je za 25 krajín EÚ  

             a nie za 27. 

 
Poznámka: Dáta v  prípade Malty a Cypru nie sú reprezentatívne v dôsledku  malej výberovej vzorky. 

                  V prípade Talianska došlo k zmene metodiky zberu údajov. 

                  Pre rok 2001 neboli k dispozícii údaje za rok 2001.    

 
 

Z dôvodov názornosti uvádzame rok 2006 aj v grafickej forme (graf č. 1).   
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                                                                                                                                Graf č. 1 

Ţeny a muţi - manaţéri v EÚ v roku 2006 (v %)
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Participáciu muţov a ţien  v % v rozhodovacích pozíciách najvyšších rozhodovacích 

orgánov najväčších verejne kótovaných spoločností v členských štátoch EÚ (2007) prezentuje 

nasledujúca tabuľka (tab. č. 2). 

 
                                                                                                                                        Tab. č. 2 
 

 

Muţi a ţeny v najvyšších rozhodovacích orgánoch  verejne kótovaných spoločností 

v EÚ v roku 2007 * v % 
 

Členský štát EÚ 

 

Prezidenti  
 

Členovia 

Muţi Ţeny  Muţi  

 

Ţeny 

 

   Belgicko      100 0 94 6 

   Bulharsko  86 14 85 15 

   Cyprus 100 0 98 2 

   Česká republika  89 11 89 11 

   Dánsko 100 0 85 15 

   Estónsko  93 7 90 10 

   Fínsko 100 0 82 18 

   Francúzsko 100 0 91 9 

   Grécko 100 0 89 11 

   Holandsko 100 0 86 14 

   Írsko 95 5 93 7 

   Litva 95 5 82 18 

   Lotyšsko 91 9 82 18 

   Luxembursko 100 0 97 3 

   Maďarsko 100 0 89 11 

   Malta 92 8 96 4 

   Nemecko 100 0 89 11 

   Poľsko 89 11 88 12 

   Portugalsko 100 0 97 3 

   Rakúsko 100 0 95 5 

   Rumunsko 100 0 82 18 

   Slovensko 80 20 76 24 

   Slovinsko 100 0 86 14 

   Španielsko 100 0 94 6 

   Švédsko 100 0 76 24 

  Taliansko 94 6 96 4 

  Veľká Británia 97 3 87 13 

  EÚ – 27 (priemer) 96 4 89 11 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm 
 

Poznámka: Údaje boli zhromaţďované od 1.8.2007 – 31.10.2007 

 
Vyššie uvedené údaje sú pre lepšiu názornosť  prezentované aj  v grafickej forme, a to  

ako graf č. 2 (ako prezidenti)  a graf č.3 (ako členovia) . 

 

                                                                                                                                      



 42 

                                                                                                                                  Graf č.2 

Muţi a ţeny ako prezidenti v najväčších verejne kótovaných 

spoločnostiach v EÚ v roku 2007  (v %).
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Poznámka: Rad 1 = muţi, Rad 2 = ţeny 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm 
 

Poznámka:    Údaje boli  zhromaţďované od 1.8.2007 – 31.10.2007 
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                                                                                                                                                           Graf  č. 3 

Muţi a ţeny - členovia najvyšších rozhodovacích orgánov najväčších verejne 

kótovaných spoločností v EÚ v roku  2007 (v %)
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Poznámka: Rad 1 = muţi, Rad 2 = ţeny 

                    Údaje boli  zhromaţďované od 1.8.2007 – 31.10.2007 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm 
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Ako to vyplýva z tabuľky č. 2 a z grafu č. 2, tak ţeny ako prezidentky v najvyšších 

rozhodovacích orgánoch verejne kótovaných spoločnosti: 
 

 neboli zastúpené vôbec v nasledovných štátoch:  
 

Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Španielsko a Švédsko; 

 

 mali 3 % - 5 %  zastúpenie v nasledovných štátoch:  
 

Írsko a Litva  (3 %), Veľká Británia (5 %); 

 

 mali 6 % - 9 % zastúpenie v nasledovných štátoch: 
 

Estónsko (7 %), Malta (8 %), Lotyšsko (9 %); 

 

 mali 11 % - 14 % zastúpenie v nasledovných štátoch: 
 

Česká republika a Poľsko (11 %), Bulharsko (14 %); 

 

 mali 20 % zastúpenie na Slovensku, čo predstavuje súčasne najvyššie percentuálne  

                 zastúpenie ţien spomedzi všetkých členských štátov EÚ.  

 

Priemer EÚ predstavoval len 4 %, čo je mimoriadne nízka hodnota. Znamená to takmer 

ţiadnu viditeľnosť, resp. takmer neviditeľnosť ţien v pozíciách prezidentov najväčších 

verejne kótovaných spoločností. 

 
Ako to vyplýva z tabuľky č. 2 a z grafu č. 3, tak ţeny ako členky v najvyšších 

rozhodovacích orgánoch najväčších verejne kótovaných spoločností: 
 

 mali 2 % - 5 %  zastúpenie v nasledovných štátoch:  
 

Cyprus (2 %), Luxembursko a Portugalsko (3 %), Rakúsko (5 %),  

 Taliansko (4 %); 

 

 mali 6 % - 10 % zastúpenie v nasledovných štátoch: 
 

Belgicko a Španielsko (6 %), Írsko (7 %),  Francúzsko (9 %), Estónsko (10 %); 

 

 mali 11 % - 15 %  zastúpenie v nasledovných štátoch:  
 

Česká republika, Grécko, Maďarsko a Nemecko (11 %), Poľsko (12 %), Veľká 

Británia (13 %), Slovinsko a Švédsko (14 %), Bulharsko a Dánsko (15 %);  

 

 mali 16 % - 20 % zastúpenie v nasledovných štátoch: 
 

Fínsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko (18 %); 

 

 mali 24 % zastúpenie na Slovensku, čo predstavuje súčasne najvyššie %- né zastúpenie    

                    ţien spomedzi všetkých členských štátov EÚ.  
 

Priemer EÚ predstavoval 11 %, čo je  nízka hodnota. Znamená to veľmi nízku 

viditeľnosť ţien v najvyšších riadiacich orgánoch najväčších verejne kótovaných spoločností. 
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6.  Rodová rovnosť v štatistike OSN  

 
V tomto prípade budeme venovať pozornosť najmä počtu ţien (v %) v hlavnej triede 

zamestnaní/povolaní KZAM1 (klasifikácia zamestnaní ISCO-88) „Zákonodarcovia, vedúci 

a riadiaci zamestnanci“ a indexu rodového rozvoja (Gender Development Index, GDI). Tieto 

údaje budú prezentované tabuľkovou formou.  
 

Informácie, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke pochádzajú z „Human Development 

Report“ (Správa o ľudskom rozvoji) 2007/2008 UNDP (United Nation Development 

Programme/Rozvojový program OSN). Tabuľka obsahuje okrem názvu krajín, aj údaje 

z intervalu rokov 1999-2005, a to za hlavnú triedu zamestnaní KZAM1 (počet ţien v %). Je tu 

prezentovaný aj údaj (poradové číslo), ktorý vyjadruje poradie krajín (v rámci skúmaných 177 

krajín) v závislosti od výšky indexu ľudského rozvoja (Human Development Index, HDI). 

Čím je toto poradové číslo niţšie, tým je stupeň ľudského rozvoja vyšší (vyšší HDI). Správa 

o ľudskom rozvoji sa vydáva kaţdoročne pod záštitou UNDP. HDI ako jeden zo sledovaných 

indikátorov poskytuje obraz o podmienkach ľudského rozvoja prostredníctvom ukazovateľov, 

reflektujúcich tri dimenzie, ktoré sú vo všeobecnosti povaţované za najvýznamnejšie. Sú to 

nasledovné dimenzie ľudského rozvoja:
38

 
 

 ľudské zdravie  (priemerná očakávaná dĺţka ţivota pri narodení), 

 úroveň vzdelania (miera gramotnosti dospelého obyvateľstva – 2/3 váhy, kombinovaná 

miera obyvateľstva z príslušnej vekovej skupiny, ktorí navštevujú základné, stredné 

a vysoké školy – 1/3 váhy), 

 materiálna ţivotná úroveň (hrubý domáci produkt na obyvateľa v USD prepočítaný na 

paritu kúpnej sily).  
 

HDI predstavuje jeden z pokusov ako vyjadriť kvalitu ľudského ţivota (human well-

being). Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe HDI meria ţivotnú úroveň pomerne komplexne; 

hrubý domáci produkt (HDP) teda tvorí iba jednu z jeho súčastí. HDI sa pouţíva pri 

spracovávaní národných alebo regionálnych správ o ľudskom rozvoji; na jeho základe sa 

určuje poradie krajín podľa údajov o očakávanej dĺţke ţivota, vzdelaní a ţivotnej úrovni. 

Rebríček krajín podľa HDI tvorí alternatívu k rebríčku krajín podľa HDP na obyvateľa. Preto 

sa môţe stať, ţe niektoré chudobné krajiny (s nízkym podielom HDP na obyvateľa) môţu 

dosiahnuť nadpriemernú úroveň ľudského rozvoja.  
 

 Správa o ľudskom rozvoji 2007/2008  obsahuje údaje o 177 skúmaných krajinách.  Na 

prvom mieste sa, čo sa týka hodnoty HDI, umiestnil Island, na druhom mieste Nórsko.
39

  Na 

treťom mieste sa umiestnila Austrália.  Zo štátov EÚ sa na najlepšom mieste umiestnilo Írsko 

(5. miesto).  Najhoršie na tom z krajín EÚ bolo Rumunsko, ktoré skončila aţ na 60. mieste. 

Slovensko skončilo na 42. mieste,  Česká republika na 32 mieste, Maďarsko na 36. mieste, 

Poľsko na 37. mieste, Rakúsko na 15. mieste, Nemecko na 22. mieste, USA na 12. mieste 

a Japonsko na 8. mieste. 
 

 Tabuľka s údajmi o poradí jednotlivých štátoch v rebríčku HDI a o %-nom zastúpení ţien 

na KZAM1 je uvedená na nasledujúcej strane (tab. č. 3). Nie  sú v nej uvedené všetky 

skúmané krajiny (177), pretoţe v niektorých z nich neboli k dispozícii údaje o počte 

KZAM1–ţeny (%). Jednotlivé krajiny sú zoradené podľa % ţien v KZAM1 (zostupne).  

 

                                                 
38

 Meranie kvality ţivota. Národná správa o ľudskom rozvoji Slovenská republika 2000. 

http://www.cphr.sk/undp2000sl_07_cast4.pdf 
39

  Nórsko, ktoré predtým bolo 6 rokov na 1. mieste, spadlo teda z 1. miesta na druhé.  
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                                                                                                                                 Tab. č. 3 
 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci  (ISCO-88)  1999-2005 * - počet ţien v % 
 

Štát 
 

Poradie 

podľa HDI 

Počet ţien 

v % 
Štát 

Poradie  

podľa  HDI 

Počet ţien 

v % 

1   FILIPÍNY                       90 58 50  Fínsko 11 30 

2   Svätá Lucia                 72 55 51  Namíbia 125 30 

3   Mongolsko                 114 50 52  Nórsko 2 30 

4   Tanzánia                     159 49 53  Švédsko 6 30 

5   Dominika                    71 48 54  Macedónsko 69 29 

6   Bahamy                           49 46 55  Mexiko 52 29 

7   Antigua a Barbuda      57 45 56  Rumunsko 60 29 

8   Barbados                    31 43 57  Thajsko 78 29 

9   Litva                          43 43 58  Hongkong 21 27 

10  Panama 62 43 59  Island 1 27 

11  Trinidad a Tobago 59 43 60  Rakúsko 15 27 

12  Lotyšsko 45 42 61  Venezuela  74     27 ** 

13  USA 12 42 62  Brunejské kráľovstvo 30 26 

14  Belize  80 41 63  Grécko 24 26 

15  Honduras  115      41 ** 64  Gruzínsko 96 26 

16  Uruguaj 46 40 65  Holandsko 9 26 

17  Moldavsko 111 39 66  Izrael 23 26 

18  Ruská federácia 67 39 67  Singapur 25 26 

19  Kazachstan 73 38 68  Dánsko 14 25 

20  Kolumbia  75      38 ** 69  Čile  40     25 ** 

21  Ukrajina  76 38 70  Kostarika 48 25 

22  Austrália 3 37 71  Kyrgizsko 116 25 

23  Estónsko 44 37 72  Maurícius 65 25 

24  Francúzsko 10 37 73  Chorvátsko 47 24 

25  Nemecko 22 37 74  Bangladéš 140 23 

26  Bolívia 117 36 75  Malajzia 63 23 

27  Kanada 4 36 76  Paraguaj 95 23 

28  Nový Zéland 19 36 77  Vietnam 105 22 

29 Ekvádor 89 35 78  Srí Lanka 99 21 

30  Maďarsko 36 35 79  Etiópia 169 20 

31  Brazília 70 34 80  Malta 34 20 

32  Bulharsko 53 34 81  Čína 81 17 

33  Kuba  51     34 ** 82  Irán 94 16 

34  Peru 87 34 83  Cyprus 28 15 

35  Portugalsko 29 34 84  Maledivy 100 15 

36  Veľká Británia 16 34 85  Kambodţa 131 14 

37  Argentína 38 33 86  Maroko 126 12 

38  Botswana 124 33 87  Palestína 106 11 

39  Poľsko 37 33 88  Japonsko  8      10 ** 

40  Salvádor 103 33 89  Egypt 112 9 

41  Slovinsko 27 33 90  Omán  58 9 

42  Belgicko 17 32 91  Kórea 26 8 

43  Dominikánska republ. 79 32 92  Katar 35 8 

44 Španielsko 13 32 93  Nepál 142 8 

45  Taliansko 20 32 94  Spojené arab. emiráty 39 8 

46  Írsko 5 31 95  Švajčiarsko 7 8 

47  Saudská Arábia 61 31 96  Turecko 84 7 

48  Slovenská republika 42 31 97  Jemen 153 4 

49  Česká republika 32 30 98  PAKISTAN 136 2 

Zdroj: Human Development Report 2007/2008. http://hdrstats.undp.org/indicators/282.html 

* Tabuľka obsahuje posledne dostupné údaje z rokov 1999-2005.  HDI = rok 2005; 

 ** Údaje podľa  ISCO-68- nie sú úplne  zrovnateľné s ostatnými údajmi, ktoré vychádzajú z ISCO-88. 
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 Z uvedeného je zrejmé, ţe HDI spravidla nekoreluje s %-ným zastúpením ţien v hlavnej 

triede KZAM1. To znamená, ţe niektoré krajiny s vysokým stupňom HDI majú pomerne 

nízke percento ţien medzi „Zákonodarcami, vedúcimi a riadiacimi zamestnancami“. Ako 

príklad môţeme uviesť Švajčiarsko, ktoré v rebríčku HDI figuruje na 7. mieste, avšak v rámci 

KZAM1 (ISCO1) má len 8 %-né zastúpenie ţien (91. miesto rebríčka). Naproti tomu, 

napríklad, Mongolsko, ktoré je v rebríčku HDI umiestnené aţ na 114. mieste má v rámci 

KZAM1 zastúpených aţ 50 % ţien (3. miesto vo vyššie uvedenej tabuľke).    

 

Na 1. mieste sa, čo sa týka zastúpenia ţien medzi „Zákonodarcami, vedúcimi a riadiacimi 

zamestnancami“,  ocitli Filipíny, ktoré sa však v rebríčku HDI nachádzajú aţ 90. mieste. Na 

druhej strane zas Island, ktorý je prvým v rebríčku HDI, sa ocitol, čo sa týka zastúpenia ţien 

na KZAM l, aţ  na 58. mieste (spolu s Hongkongom, Rakúskom a Venezuelou). Slovenská 

republika sa ocitla so svojimi 31 % na 46. (46-48) mieste (spolu s Írskom a Saudskou 

Arábiou). Na poslednom mieste sa umiestnil Pakistan – len s 2 % ţien v hlavnej triede 

KZAM1  (98. miesto v HD rebríčku). 

 

Je určite značným prekvapením, ţe severské štáty, ako sú Fínsko, Nórsko a Švédsko, 

ktoré venujú uţ dlhodobo značnú pozornosť rodovej rovnosti, a v mnohých oblastiach sú 

v tomto ohľade na špici, sa umiestnili aţ za Slovenskou republikou a Českou republikou, hoci 

čo sa týka HDI sú ďaleko pred nami a Českou republikou. Určitým prekvapením je aj 

Švajčiarsko, ktoré sa ocitlo so svojimi 8 %  ţien v hlavnej triede KZAM1 aţ na 91. mieste 

(91.- 95.), a to  spolu s Kóreou, Katarom, Nepálom a Spojenými arabskými emirátmi. 

 

Z krajín EÚ mali, čo sa týka  percentuálneho zastúpenia ţien v hlavnej triede KZAM1, 

najlepšie umiestnenie Litva  – 8. miesto (43 %,  spolu s Barbadosom, Panamou a Trinidad 

a Tobagom) a Lotyšsko – 12. miesto (42 %, spolu s USA). Z krajín Vyšehradskej štvorky sa 

najlepšie umiestnilo Maďarsko – 29. miesto (35 %, spolu s Ekvádorom). 

 

Z krajín EÚ sa, čo sa týka  percentuálneho zastúpenia ţien v hlavnej triede KZAM 1,  

najhoršie umiestnil Cyprus – 83. miesto (15 %). Z krajín Vyšehradskej štvorky sa najhoršie 

umiestnila Česká republika – 49. miesto (30 %). 

 

Na záver treba uviesť, ţe index ľudského rozvoja HDI, ktorý je komplexným (súhrnným) 

ukazovateľom) nepostihuje rozdiely medzi muţmi a ţenami. Preto v nasledujúcich riadkoch 

je venovaná pozornosť  aj inému indexu, ktorý tieţ skúma UNDP. Ide o tzv. index rodového 

rozvoja/rodovo rozlíšený index rozvoja (Gender-related Development Index, GDI). Tento 

index  vyjadruje rovnosť/nerovnosť medzi ţenami a muţmi, podľa rovnakých ukazovateľov 

ako HDI. GDI je vlastne totoţný s HDI s tým, ţe je doplnený o dimenziu rodovej 

rovnosti/nerovnosti. GDI sa zisťuje od roku 1995.
40

  Čím niţšie poradové miesto krajina  v 

tomto rebríčku zastáva, tým je  jej rodový rozvoj vyšší.   

   

 V nasledujúcej tabuľke budeme teda uvádzať popri sebe index ľudského rozvoja, index 

rodového rozvoja a zastúpenie ţien (v %) v hlavnej triede KZAM1 „Zákonodarcovia, vedúci 

a riadiaci zamestnanci.“ Štáty v tejto tabuľke však v tomto prípade budú uvádzané v poradí 

podľa výšky HDI  (najvyššia hodnota indexu = 1. miesto, najniţšia hodnota indexu = 

posledné miesto). V tabuľke uvádzame len tie štáty, u ktorých sú k dispozícii všetky  údaje. 

 

 

                                                 
40

 Meranie kvality ţivota. Národná správa o ľudskom rozvoji Slovenská republika 2000. 

http://www.cphr.sk/undp2000sl_07_cast4.pdf 
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                                                                                                                                         Tab. č. 4 
 

HDI, GDI a % ţien na zákonodarcoch, vedúcich a riadiacich zamestnancoch  z HDR 2007/2008 *  
 

 

Poradie 

HDI 
 

Štát 
Poradie 

GDI 
% ţien v  
 KZAM1 

Poradie 

HDI 
Štát 

Poradie 

GDI 
% ţien v 

 KZAM1 

1 ISLAND 1 27 51 Kuba  49     34** 

2 Nórsko 3 30 52 Mexiko 51 29 

3 Austrália 2 37 53 Bulharsko 50 34 

4 Kanada 4 36 58 Omán 66 9 

5 Írsko 15 31 59  Trinidad a Tobago 55 43 

6  Švédsko 5 30 60 Rumunsko 53 29 

7 Švajčiarsko 9 8 61 Saudská Arábia 69 31 

8 Japonsko  13     10** 62 Panama 54 43 

9 Holandsko 6 26 63 Malajzia 57 23 

10 Francúzsko 7 37 65 Maurícius 62 25 

11 Fínsko 8 30 67 Ruská federácia 58 39 

12 USA 16 42 69 Macedónsko 63 29 

13 Španielsko 12 32 70 Brazília 59 34 

14 Dánsko 11 25 73 Kazachstan 64 38 

15 Rakúsko 19 27 74 Venezuela  67      27** 

16 Veľká Británia 10 34 75 Kolumbia  65     38** 

17 Belgicko 14 32 76 Ukrajina 68 38 

19 Nový Zéland 18 36 78 Thajsko 70 29 

20 Taliansko 17 32 79 Dominikánska republika 73 32 

21 Hongkong 22 27 81 Čína 72 17 

22 Nemecko 20 37 84 Turecko 78 7 

23 Izrael 21 26 87 Peru 75 34 

24 Grécko 24 26 90 Filipíny 76 58 

26 Kórea 26 8 94 Irán 83 16 

27 Slovinsko 25 33 95 Paraguaj 85 23 

28 Cyprus 27 15 99 Srí Lanka 88 21 

29 Portugalsko 28 34 100 Maledivy 84 15 

30 Brunejské kráľovstvo 31 26 103 Salvádor 91 33 

31 Barbados 30 43 105 Vietnam 90 22 

32 Česká republika 29 30 111 Moldavsko 96 39 

34 Malta 33 20 114 Mongolsko 99 50 

35 Katar 37 8 115 Honduras  100     41**  

36 Maďarsko 34 35 116 Kyrgizsko 101 25 

37 Poľsko 35 33 117 Bolívia 102 36 

38  Argentína 36 33 124 Botswana 108 33 

39  Spojené arab. emiráty 43 8 125 Namíbia 107 30 

40 Čile  40      25** 126 Maroko 111 12 

42 Slovenská republika 39 31 131 Kambodţa 113 14 

43 Litva 38 43 136 Pakistan 124 2 

44 Estónsko 41 37 140 Bangladéš 120 23 

45 Lotyšsko 44 42 142 Nepál 127 8 

46 Uruguaj 45 40 153 Jemen 135 4 

47 Chorvátsko 46 24 159 Tanzánia 137 49 

48 Kostarika 47 25 169 ETIÓPIA  148 20 

49 Bahamy 48 46 - - - - 

Zdroj: Human Development Report (HDR) 2007/2008   http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008 

*  HDR  2007/2008: údaje o HDI a GDI sú z roku 2005; údaje o % ţien v KZAM 1= posledné dostupné údaje  

     z rokov 1999-2005.    

** Údaje podľa klasifikácie zamestnaní ISCO-68. Tieto údaje nie sú úplne zrovnateľné s ostatnými údajmi, ktoré  

       vychádzajú z ISCO-88. (U nás ako  klasifikácia zamestnaní KZAM). 
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 Tabuľka č. 4 obsahuje 89 štátov. Ak sa zameriame na počet (%) ţien v hlavnej triede 

KZAM1, tak priemerná hodnota týchto 89 štátov predstavuje 29 % (Macedónsko, Mexiko, 

Rumunsko a Thajsko). Vyššiu hodnotu ako priemer má 48 štátov (z toho z EÚ: Belgicko, 

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Taliansko, Španielsko, 

Švédsko, Veľká  Británia). Niţšiu hodnotu ako priemer má 37 štátov (z toho z EÚ:  Cyprus, 

Dánsko, Grécko, Holandsko, Malta, Rakúsko). Medián  predstavuje v tomto prípade o niečo 

vyššiu hodnotu, a to 30 % (Fínsko, Namíbia, Nórsko, Švédsko). To  znamená, 44 štátov má 

vyššiu hodnotu  ako 30 % (z toho z EÚ: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, 

Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, 

Slovensko, Taliansko, Španielsko, Veľká  Británia) a 41 štátov má  niţšiu hodnotu ako 30 % 

(z toho z EÚ: Cyprus, Dánsko, Grécko, Holandsko, Malta, Rakúsko, Rumunsko). Zvyšné 4 

štáty mali, ako uţ bolo uvedené  30 % zastúpenie ţien v hlavnej triede KZAM1.   

 

 Zaujímavosťou je, ţe medzi krajinami s vyšším ako priemerným zastúpením ţien 

v hlavnej triede KZAM1 (nad 29 %) sa ocitli krajiny, ktoré môţeme zaradiť medzi krajiny 

s nízkym indexom ľudského rozvoja a nízkym indexom rodového rozvoja (napríklad:  

Bolívia, Botswana, Honduras, Moldavsko, Mongolsko, Namíbia, Salvádor, Tanzánia). Je tieţ 

pozoruhodné, ţe niektoré krajiny s nízkym (podpriemerným) zastúpením ţien v hlavnej triede 

KZAM1 mali nielen pomerne vysoké HDI (nízke poradové číslo v rebríčku HDI), ale aj GDI 

(nízke poradové číslo v rebríčku GDI) -  napríklad Švajčiarsko, Japonsko, Kórea, Katar, 

Spojené arabské emiráty, aj keď treba uviesť, ţe v tomto prípade bolo ich  poradie v rebríčku 

GDI o niečo niţšie ako ich poradie v rebríčku HDI (výnimku tvorí len Kórea, ktorá má 

rovnaké poradie v rebríčku HDI a GDI, a to aj napriek jej len 8 % zastúpeniu ţien v hlavnej 

triede KZAM 1 „Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci zamestnanci“). 

 

 Zaznamenali sme aj jeden zaujímavý prípad, a to v prípade Dánska. Dánsku patrí pri 

svojom 25 %- nom zastúpení ţien na „Zákonodarcoch, vedúcich a riadiacich zamestnancoch „ 

(KZAM1) 14. miesto v rebríčku krajín HDI a dokonca 11. miesto  v rebríčku GDI. 

Z uvedeného vyplýva, ţe čo sa týka  rodovej rovnosti je na tom Dánsko v ostatných 

ukazovateľoch zrejme oveľa lepšie. 
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7.   Muţi a ţeny v manaţérskych pozíciách v SR   
 

V tejto časti štúdie sú prezentované informácie (údaje), a to buď v tabuľkovej a/alebo 

grafickej forme. Ide o informácie o počte, rodovej skladbe, prípadne koncentrácii muţov 

a ţien v hlavných triedach KZAM (klasifikácie zamestnaní), ale aj v  hlavnej triede KZAM1 a 

v jej jednotlivých triedach a skupinách. Zdrojom informácií bola databáza  výberových 

zisťovaní pracovných síl (VZPS) a Slovstat databáza Štatistického úradu Slovenskej 

republiky (ŠÚ SR). 

 

7.1. Muţi a ţeny - ich zastúpenie v hlavných triedach zamestnaní v SR - 1996 a 2006 (v %) 
 

V tejto časti uvádzame porovnanie rodovej skladby a koncentrácie muţov a ţien 

(pracujúcich) v rámci všetkých hlavných tried KZAM, a to za rok 1996 a. 2006. Našim 

cieľom bolo zistiť nielen  rozdiely v  rodovej skladbe a koncentrácii muţov a ţien medzi 

jednotlivými hlavnými triedami zamestnaní, ale aj zmeny týchto ukazovateľov v roku 2006 

v porovnaní s rokom 1996, vrátane zmien indexov segregácie (na príklade indexu 

disimilarity) v roku 1996 a v roku 2006.   
 

                                                                                                                                         Tab. č. 5 
 

Rodová skladba  pracujúcich v hlavných triedach zamestnaní v SR - 1996 a 2006 v % 
 

Hlavné triedy zamestnaní/povolaní 

                 podľa KZAM 
1996 2006 

Zmena 

2006|1996 

% M % Ţ % M % Ţ % M % Ţ 
 

1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci  

    zamestnanci 
 

71,5 28,5 72,1 27,9 0,6 -0,6 

 

2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

41,0 59,0 42,3 57,7 1,3 -1,3 

 

3. Technickí, zdravotnícki, pedagogickí  

    A zamestnanci v príbuzných odboroch 
 

42,4 57,6 41,6 58,4 -0,8 0,8 

 

4. Niţší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

20,2 79,8 30,6 69,4 10,4 -10,4 

 

5. Prevádzkoví zamestnanci v sluţbách  

    a v obchode 
 

34,4 65,6 31,1 68,9 -3,3 3,3 

 

6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  

  lesn. a v príbuz. odb.  (okrem obsl. strojov  a zar.) 

 

57,5 42,5 71,4 28,6 13,9 -13,9 

 

7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia,  

   spracovatelia, opravári (okrem obsl. strojov  a zar.) 

 

82,7 17,3 86,0 14,0 3,3 -3,3 

 

8. Obsluha strojov a zariadení 
 

79,0 21,0 76,5 23,5 -2,5 2,5 

 

9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

50,1 49,9 51,4 48,6 1,3 -1,3 

 

Spolu 
 

55,5 44,5 55,9 44,1 0,4 -0,4 

Zdroj: Slovstat databáza - údaje z VZPS  (ŠÚ SR) + prepočty Barošová 

Poznámka: pracujúci = zamestnanci + podnikatelia 
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                                                                                                                                             Tab. č. 6 
 

Koncentrácia muţov a ţien v  hlavných triedach zamestnaní v SR 

v roku 1996 a 2006 v % (z celkového počtu pracujúcich)  
 

Hlavné triedy zamestnaní/povolaní 

                podľa KZAM 

 

1996 
 

2006 
Zmena 

2006|1996 

 

 M 
 

 Ţ M  Ţ  M  Ţ 

 

1.Zákonodarc., vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

7,2 3,6 7,4 3,6 0,2 0,0 

 

2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

6,9 12,4 8,3 14,4 1,4 2,0 

 

3. Technickí, zdravotnícki, pedagogickí  

    a zamestnanci v príbuzných odboroch 

13,9 23,6 14,0 25,0 0,1 1,4 

 

4. Niţší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

2,9 14,3 3,4 9,7 0,5 -4,6 

 

5. Prevádzkoví zamestnanci v sluţbách  

    a v obchode 

7,1 16,9 7,9 22,1 0,8 5,2 

 

6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohosp., lesníctve  

a v príbuz. odb.(okrem obsluhy strojov a zariadení) 
2,0 1,8 1,4 0,7 -0,6 -1,1 

 

7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia,  

   spracovatelia, opravári .(okrem obsluhy strojov  

    a zariadení 

30,3 7,9 28,4 5,8 -1,9 -2,1 

 

8. Obsluha strojov a zariadení 
 

19,2 6,3 20,2 7,9 1,0 1,6 

 

9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

10,6 13,2 9,0 10,7 -1,6 -2,5 

 

Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

 

Zdroj: Slovstat databáza - údaje z VZPS  (ŠÚ SR) + prepočty Barošová 

     

 Z údajov prezentovaných v tabuľkách č. 5 a č. 6 vyplýva, ţe: 
 

- KZAM1-Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci patria medzi tri hlavné triedy 

zamestnaní s najväčšími rozdielmi v rodovej skladbe (ide o hlavné triedy s muţskou 

dominanciou – % muţov je tu nad 60 %). Čo sa týka Zákonodarcov, ... tak tento rozdiel 

v rodovej skladbe sa v roku 2006 v porovnaní s rokom 1996 nielenţe nezmenšil, ale 

dokonca došlo k miernemu zvýšeniu dominancie muţov v tejto hlavnej triede zamestnaní 

(o 0,6 %). 
 

- Najvyššie percento muţov pracovalo v hlavnej triede KZAM7-Resemeselní 

a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (v roku 2006 však došlo v porovnaní 

s rokom 1996 k jeho zníţeniu o 1,9 %). Zákonodarcovia ... predstavovali 5. hlavnú triedu 

s najniţším podielom (%) muţov na celkovom počte pracujúcich. V roku 2006 sa ich 

podiel na celkovom počte pracujúcich v porovnaní s rokom 2006 zvýšil, a to o 0,2 %.  
 

- Najvyššie percento ţien pracovalo v hlavnej triede zamestnaní KZAM3-Technickí, 

zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch (v roku 

2006 došlo v porovnaní s rokom 1996 k jeho zvýšeniu o 1,4 %). Zákonodarcovia ... 
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predstavovali 2. hlavnú triedu s najniţším podielom (%) ţien na celkovom počte pracujúcich (u 

muţov to bola aţ 5. hlavná trieda KZAM). Ich podiel na celkovom počte pracujúcich bol tak 

v roku 1996, ako aj v roku 2006 rovnaký (3,6 %).  
 

 Zaujímal nás tieţ  podiel Zákonodarcov ... na celkovom indexe disimilarity. Výška jednotlivých 

parciálnych IDi ako aj celkových indexov ID v rokoch 1996 a 2006 v SR  je uvedená v nasledujúcej 

tabuľke. 
 

                                                                                                                 Tab. č. 7  

Hlavné triedy zamestnaní/povolaní  

(podľa KZAM) 

IDi  v  %  

1996 2006 
Zmena 

2006|1996 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

1,8 1,9 0,1 

 

2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

2,8 3,0 0,2 

 

3. Technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci  

    a zamestnanci v príbuzných odboroch 
 

4,8 5,5 0,7 

 

4. Niţší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

5,7 3,2 -2,5 

 

5. Prevádzkoví  zamestnanci  v sluţbách a v obchode 
 

4,9 7,1 2,2 

 

6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  

    lesníctve a v príbuzných odboroch  (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

0,1 0,4 0,3 

 

7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári (okrem  

    obsluhy strojov a zariadení) 
 

11,1 11,2 0,1 

 

8. Obsluha strojov a zariadení 
 

6,4 6,2 -0,2 

 

9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
  

1,3 0,9 -0,4 

  

Celkový ID (index segregácie) 
 

38,9 39,4 +0,5 

 

Zdroj: Slovstat databáza + prepočty Barošová  

 
Vyššie uvedené údaje dokazujú, ţe hlavná trieda KZAM1-Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci je hlavnou triedou s pomerne nízkym vplyvom na výšku a zmeny vyššie uvedeného 

celkového indexu disimilarity (indexu segregácie), a to aj napriek významným rozdielom v rodovej 

skladbe v  tejto hlavnej triede zamestnaní. Je tomu tak preto, lebo  KZAM1 patrí k  hlavným triedam 

s pomerne nízkym podielom pracujúcich na celkovom počte pracujúcich. Najvyšší podiel na celkovom 

ID mala hlavná trieda KZAM7-Remeselní a  kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch, pretoţe 

predstavuje najvyšší podiel na zamestnanosti muţov; je tu tieţ najväčší rozdiel v rodovej skladbe - 

v neprospech ţien.  
 

Ak porovnávame celkový ID v roku 1996 s rokom 2006, tak v roku 2006 došlo k jeho zvýšeniu 

o 0,5 %. Súčasne došlo aj k zvýšeniu parciálneho IDi v prípade Zákonodarcov..., a to o 0,1 %. To 

znamená, ţe rodová segregácia povolaní (hlavných tried povolaní) sa nielen nezníţila, ale naopak o 

niečo zvýšila. Ak by sme chceli odstrániť túto rodovú segregáciu, tak by v roku 2006 muselo zmeniť 

povolanie (hlavnú triedu zamestnaní) aţ 39,4 % pracujúcich. Uvedené percento predstavuje vysoký 

stupeň rodovej segregácie v rámci hlavných tried povolaní. 
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7.2. Muţi a ţeny ako „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (KZAM1) 

                     (Porovnanie situácie v roku 2006 s rokom 1996) 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                             Tab. č. 8 

 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci (KZAM1) 

 podľa pohlavia v SR v roku 1996 a 2006 - rodová skladba v % 

 

Kód KZAM/ Rok 

 

1996 

 

2006 

 

Zmena 

2006|1996 
 

 M 
 

 Ţ  M  Ţ  M  Ţ 

Pracujúci 55,5 44,5 56,1 43,9 0,6 

 

-0,6 

 

z toho       

       

1. Zákonodarc., ved. a riad. zamestn. 71,5 28,5 72,1 27,9 0,6 -0,6 

 v tom       
       

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 86,2 13,8 69,7 30,3 -16,5 16,5 

v tom       

 111 Zákonodarcovia 62,5 37,5 67,6 32,4 5,1 -5,1 
 112 Vyšší štátni úradníci 84,6 15,4 73,9 26,1 -10,7 10,7 
 114 Ved. zam. polit., záujmových a odb.  
        organizácií  

62,5 37,5 50,0 50,0 -12,5 12,5 

 115 Prednostovia, tajomn.a ved. zamestnanci 

        krajských, okresných a obecných úradov 
87,5 12,5 62,5 37,5 -25 25 

 116 Velitelia (náčeln.) voj. techn. útvarov 100,0 0,0 - - - - 
       

12 Vedúci a riad. zam. veľkých  organiz... 69,3 30,7 73,0 27,0 3,7 -3,7 

z toho       
 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz... 93,3 6,7 60,0 40,0 -33,3 33,3 
 122 Vedúci zam. výr. prevádzok a iných  

        čiastk. celkov veľkých org, podn. a pod.  
71,25 28,75 74,8 25,2 3,5 -3,6 

 123 Ved. zamestnanci univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
63,6 36,4 71,6 28,4 7,9 -7,9 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý 

podnik,organiz., spoločn. (za pomoci 

najviac 1 ďalš. riadiaceho zamestnanca) 

70,2 29,8 71,5 28,5 1,3 -1,3 

 131 Vedúci, riaditelia malých podn., org. 70,1 29,9 71,5 28,5 1,4 -1,4 
 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 
 

Poznámka:  
 

1. Údaje vo všetkých skupinách zamestnaní triedy ll  a v skupine zamestnaní 121 sa vyznačujú niţšou 

spoľahlivosťou (ich relatívna štandardná chyba je vyššia ako 20 %). Toto konštatovanie platí aj 

pre všetky  prípady (ďalšie prezentované tabuľky a grafy), kde sa prezentujú tieto údaje. 

2. V roku 2006 sa uţ nevykazovali údaje za skupinu zamestnaní  116 – Velitelia (náčelníci) 

vojenských technických útvarov. 
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      Z tabuľky č. 8 vyplýva, ţe vo všetkých prípadoch, t. j. vo všetkých triedach a skupinách 

zamestnaní prevaţujú muţi a vo väčšine z nich  ide o výraznú dominanciu muţov.    
 

Čo sa týka porovnávania štatistických údajov v roku 2006 s rokom 1996, tak  

k najvýraznejším zmenám v prospech ţien v rámci tried KZAM1 (11, 12 a 13) došlo v triede 

KZAM11  - Zákonodarcovia, vyšší štátni úradníci, a to vo všetkých skupinách zamestnaní 

okrem 111 – Zákonodarcovia.  Aj keď je potrebné v tomto prípade zdôrazniť, ţe práve údaje 

v tejto triede zamestnaní patria k najmenej štatisticky spoľahlivým. Preto ich uţ nebudeme 

podrobnejšie analyzovať.  K ešte výraznejšej zmene v prospech ţien v roku 2006 v porovnaní 

s rokom 1996 došlo v skupine zamestnaní 121 „Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií“, 

aj keď aj v tomto prípade platí, čo sa týka spoľahlivosti tohto štatistického údaja, to isté ako 

v predchádzajúcom prípade.  
 

K najvýraznejším  zmenám rodovej skladby v neprospech ţien  došlo v skupine zamestnaní 

123 – Vedúci pracovníci univerzálnych čiastkových celkov (organizačných jednotiek, 

zoskupení, útvarov a pod.) a  v skupine zamestnaní 111 – Zákonodarcovia (ide však o menej 

spoľahlivý údaj, najmä za rok 1996). K zmenám v neprospech ţien došlo aj v prípade skupiny 

zamestnaní 122 – Vedúci pracovníci výrobných prevádzok a iných čiastkových celkov 

veľkých organizácií, podnikov a pod.  

 

 Rodovú skladbu v jednotlivých triedach zamestnaní  roku 2006 pre názornosť ilustrujeme  

aj na grafe č. 4.  
 

                                                                                                                                                    Graf  č. 4 
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11 - Zákonodarcovia, vyšší úradníci 

12 - Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií, spoločností, podnikov a pod., vrátane ich  

        organizačných jednotiek (manaţéri) 

13 - Vedúci, riaditelia, ktorí  riadia malý podnik, organizáciu, spoločnosť (za pomoci najviac   

        jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca) 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 
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Informácie o rodovej skladbe a jej zmenách v roku 2006 v porovnaní s rokom 1996  vo 

vybraných skupinách zamestnaní ilustruje graf č. 5.  

 
 

 
                                                                                                                                                          Graf  č. 5 
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Vysvetlivky (kódov KZAM):  

 

111 - zákonodarcovia  

112 - vyšší úradníci 

114 - vedúci zamestnanci politických, záujmových a odborových organizácií 

115 - prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov 

121 - riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov a spoločností 

122 - vedúci zamestnanci výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií,  

         podnikov a pod. (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov) 

123 - vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (organizačných jednotiek,  

         zoskupení, útvarov a pod.)  

131 - vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 

 
Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 

 
Zmeny v koncentrácii muţov a ţien v jednotlivých skupinách zamestnaní KZAM1 sú 

prezentované v tabuľke 9. 
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                                                                                                                                           Tab. č. 9 

 

Koncentrácia muţov/ţien v jednotlivých  skupinách zamestnaní KZAM1 podľa 

pohlavia v SR v roku 1996 a 2006 v % 

 

Kód KZAM/ Rok 

 

1996 

 

2006 

 

Zmena 

2006|1996 
 

 M 
 

 Ţ  M  Ţ  M  Ţ 

 

 111 Zákonodarcovia 
 

1,2 2,0 2,5 3,1 1,3 1,1 

  
112 Vyšší štátni úradníci 
 

2,7 1,1 3,7 3,4 1,0 2,2 

  
114 Ved. zam. polit., záujmových a odb. org.  
 

0,6 0,9 0,2 0,4 -0,4 -0,4 

  
115 Prednostovia, tajomn.a ved. zam. úrad... 
 

2,5 0,9 1,1 1,7 -1,5 0,8 

  
121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz... 
 

1,7 0,3 0,6 1,1 -1,0 0,8 

 

122 Vedúci zamestn. výr. prevádzok a  iných  

        čiastk. celkov veľk. org, podn. a pod.  
 

20,6 19,6 35,3 31,2 14,7 11,6 

  
123 Ved. zamestn. univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
 

12,7 17,0 10,8 11,3 -1,8 -5,8 

 

 131 Vedúci, riaditelia malých podn., organiz. 
 

58,1 58,2 45,8 47,8 -12,2 -10,4 

 

Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 

 
Najväčší podiel na celkovom počte pracujúcich v hlavnej triede zamestnaní KZAM 1 -

Zákonodarcovia ...  u muţov, ale aj u ţien, a to tak v roku 1996 ako aj v roku 2006  

predstavovala skupina zamestnaní 131 – Vedúci a riaditelia malých podnikov. V roku 1996 

ich tu bolo takmer  60  %  (takmer rovnaké % u muţov ako aj u ţien); v roku 2006 sa tento 

podiel  zníţil – priblíţil sa  k 50 % (u ţien viac ako u muţov). 

 

Najniţší podiel na celkovom počte pracujúcich v hlavnej triede zamestnaní KZAM1 - 

Zákonodarcovia ...  u pracujúcich muţov, ale aj u pracujúcich  ţien, a to tak v roku 1996, ako 

aj v roku 2006 (aj keď v tomto prípade došlo k výraznému zníţeniu koncentrácie aj u muţov, 

aj u ţien) predstavovala skupina zamestnaní 114 – Vedúci pracovníci politických, záujmových 

a odborových organizácii (vo všetkých prípadoch toto percento nedosahovalo ani 1 %).  
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7.3. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci  (KZAM1) v roku 2006 

 

V tejto časti budú prezentované ukazovatele o počte pracujúcich (rodová skladba, 

prípadne aj koncentrácia) hlavnej triedy KZAM1 „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci“, a to v členení podľa sektorov (súkromný, verejný), hospodárskych sektorov 

(pôdohospodárstvo, priemysel, ...) a podľa odvetví. Budú tu tieţ prezentované ukazovatele 

o počte (rodová skladba, prípadne aj koncentrácia) pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 

„Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“, a to jednak v členení podľa vzdelania, ale aj 

podľa veku pracujúceho. 

 
7.3.1. Zákonodarcovia ... (KZAM1) v členení podľa sektorov (súkromný a verejný) 

 

Rodová skladba pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 ako celku, ale aj jej jednotlivých tried 

a skupín zamestnaní v členení podľa formy vlastníctva organizácií (súkromný sektor, verejný 

sektor) v roku 2006 je prezentovaná v tabuľke č. 10 v grafoch č. 6/1 a č. 6/2.  

 
                                                                                                                                                           Tab. č. 10 

 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci  - rodová skladba 

 -  v súkromnom a verejnom sektore  v SR  roku  2006  (v %) 
 

Kód KZAM/sektor  

Súkromný sektor 

 

Verejný sektor 

 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Muţi Ţeny 

Pracujúci 61,5 38,5 44,1 55,9 

z toho     
     

1. Zákonodarcovia., vedúci a riadiaci zamestnanci 77,1 22,9 59,4 40,6 

v tom     

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci (100,0) (0) 69,4 30,6 

 v tom     

 111 Zákonodarcovia 0 0 67,6 32,4 

 112 Vyšší štátni úradníci 0 0 73,9 26,1 

 114 Vedúci zamestnanci polit., záujm. a odborových organizácií  (100,0) (0) (50,0) (50,0) 

 115 Prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci 

       krajských,  okresných a obecných úradov 
0 0 62,5 37,5 

     

12 Vedúci a riadiaci zam. veľkých org., podn., spoločností 77,7 22,3 60,4 39,6 

 v tom     

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých org., podn., spoločností 66,7 33,3 (50,0) (50,0) 

 122 Vedúci zamestnanci výrobných  prevádzok a  iných  

        čiastkových celkov veľkých organizácií, podn. a pod.  
78,6 21,4 63,1 36,9 

 123 Vedúci zamestnanci univerzálnych  čiastkových celkov 

       (organizačných  jednotiek, zoskupení, útvarov a pod.)  
78,4 21,6 59,3 40,7 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý podnik, organizáciu, 

     spoločnosť (za pomoci najviac 1 ďalš. riad. zamest.) 
76,8 23,2 49,6 50,4 

131 Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 
 

76,4 23,6 50,0 50,0 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2007 (z VZPS) + prepočty Barošová 

Poznámka: Údaje v zátvorke  = ide o veľmi nízku spoľahlivosť týchto údajov. 
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                                                                                                                        Graf  č. 6 /1 
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                                                                                                                       Graf  č.6. /2 
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Vysvetlivky (kódov KZAM): 
 

111 - zákonodarcovia  

112 - vyšší úradníci 

114 - vedúci zamestnanci politických, záujmových a odborových organizácií 

115 - prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov 

121 - riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností 

122 - vedúci zamestnanci výrobných prevádzok a iných čiastkových celkov veľkých organizácií,  

         podnikov a pod.(organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov) 

123 - vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (organizačných jednotiek,  

         zoskupení, útvarov a pod.)  

131 - vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 

 

Zdroj údajov: ŠÚ SR (z VZPS) + prepočty Barošová 

Poznámka: 114 nie je v oboch  grafoch prezentovaná, pretoţe tento údaj má nízku spoľahlivosť. 
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Pri pohľade na tabuľku  č. 10  a grafy č. 6/1 a 6/2 je zjavné, ţe v prípade súkromného 

sektora  vo všetkých prípadoch muţi vysoko prevaţujú nad ţenami (vysoká dominancia 

muţov: 67 – 79 %),  a to tak v riadiacich funkciách vo veľkých organizáciách, ako aj 

v malých organizáciách. Skupinami zamestnaní s najvyššou dominanciou muţov v tomto 

sektore sú 122 – vedúci zamestnanci výrobných prevádzok a iných čiastkových celkov 

veľkých organizácií, podnikov a pod. a 123 – vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových 

celkov (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov a pod.), kde  sa percento muţov blíţi aţ  

k 80 % (KZAM122: 78,6 % a KZAM123: 78,4 %). 
 

 Zastúpenie ţien na hlavnej triede zamestnaní KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci 

a riadiaci zamestnanci je vo verejnom sektore priaznivejšie ako v súkromnom sektore, ale aj 

v tomto prípade  takmer vo všetkých skupinách zamestnaní  prevaţujú muţi (63 – 74 %), 

s výnimkou skupín zamestnaní 121–riaditelia a prezidenti veľkých organizácií (ide však o 

údaj s niţšou spoľahlivosťou) a 131–vedúci a riaditelia riadiaci malý podnik, organizáciu, 

spoločnosť, kde je zastúpenie muţov a ţien identické (50 % muţov a 50 % ţien).  Skupinou 

zamestnaní s najvyššou dominanciou muţov v tomto sektore je 112 – vyšší úradníci, kde 

percento muţov je takmer dvojtretinové (73,9 %). 

 

 

7.3.2. Zákonodarcovia ... (KZAM1) v členení podľa hospodárskych sektorov 

 

Rodová skladba pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 ako celku (Zákonodarcovia, vedúci 

a riadiaci zamestnanci) v členení podľa jednotlivých hospodárskych sektorov  SR v roku 2006 

je prezentovaná v tabuľke č. 11 a v grafe č. 7.  
 

 

                                                                                                                                         Tab. č. 11 

 
Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci (KZAM 1) podľa sektorov a pohlavia v SR 

v roku 2006 v tis. osôb a v %  

 

Hospodársky sektor 

 

Počet pracujúcich 

v tis. os. 
 

Koncentrácia  v  

sektoroch v % 

Rodová skladba 

v % 

 

Muţi 
 

 

Ţeny 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Muţi 
 

Ţeny 

 Pôdohospod.,rybolov, chov rýb     2,8  0,4  2,9  1,1 87,5 12,5 

 Priemysel  24,4  4,1 25,65 11,1 85,6 14,4 

 Stavebníctvo 12,0 0,4 12,6  1,1 96,8 3,2 

 Sluţby    39,6 18,6 41,65 50,6 68,0 32,0 

 Verejné sluţby    16,4 13,3 17,2 36,1 55,2 44,8 

 

Spolu 

 

95,0 36,8 100,0 100,0 72,1 27,9 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) + prepočty Barošová 

 
Z tabuľky č. 11 vyplýva, ţe najväčší počet riadiacich zamestnancov tak u muţov 

(41,65 %), ako aj u ţien (50,6 %) pracuje v sektore sluţieb, pričom u ţien je toto percento 

vyššie takmer o 10 %. Na druhom mieste u muţov figuruje priemysel a u ţien verejné sluţby.  
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Čo sa týka rodovej skladby tak všetky hospodárske sektory (okrem verejných sluţieb) sú 

sektormi s dominanciou muţov (zastúpenie muţov je nad 60 %). V prípade verejných sluţieb  

sa jedná o rodovo integrovaný sektor (zastúpenie muţov a ţien je v rozpätí 40 – 60 %). 

Sektorom s najvyššou dominanciou muţov je stavebníctvo, kde  podiel muţov predstavuje 

takmer 97 %. 

 

Tak koncentrácia muţov a ţien do jednotlivých hospodárskych sektorov, ako aj rodová 

skladba týchto sektorov potvrdzujú vysoký stupeň rodovej sektorovej segregácie. 

 

Pre lepšiu názornosť je situácia v oblasti rodovej sektorovej skladby  prezentovaná na 

grafe č. 7.  
                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                         Graf  č. 7  

   

87,5 12,5

85,6 14,4

96,8 3,2

68,0 32

55,2 44,8

0 20 40 60 80 100

Percento

 Pôdohosp., rybolov,

chov rýb 

 Priemysel 

 Stavebníctvo

 Sluţby

 Verejné sluţby 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci podľa sektorov a pohlavia - 

2006 v %

Muţi 

Ţeny 

 
 

          Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 

 

 

7.3.3. Zákonodarcovia ... (KZAM1) v členení podľa odvetví  (OKEČ)  

 

Rodová skladba pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 ako celku v členení podľa 

jednotlivých odvetví hospodárstva SR v roku 2006 je prezentovaná v tabuľke č. 12 a v grafe 

č. 8.  Situáciu dokresľuje graf č. 9, v ktorom je znázornené nielen percentuálne zastúpenie 

ţien v hlavnej triede zamestnaní KZAM1- Zákonodarcovia, .... v jednotlivých odvetviach, ale 

aj percentuálne zastúpenie pracujúcich ţien v SR (ako celok) v jednotlivých odvetviach.  

Koncentrácia pracujúcich muţov a ţien  hlavnej triedy KZAM1 do jednotlivých odvetví je 

prezentovaná v tabuľke č. 12. 
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                                                                                                                                  Tab. č. 12 
 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci (hlavná trieda KZAM1) podľa odvetví 

a pohlavia v SR v roku 2006 v tis. osôb a v % 
 

Odvetvie podľa OKEČ 

 

Počet pracujúcich 

v tis. os. 
 

Koncentrácia  v  

jedn. odvetv. v % 

Rodová skladba 

v % 

 

Muţi 
 

 

Ţeny 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Muţi 
 

Ţeny 

A,B  Pôdohospodárstvo,  

        rybolov, chov rýb 
2,8 0,4 2,9 1,1 87,5 12,5 

C Ťaţba nerastných surovín 0,9 0,0 0,9 0,0 100,0 0,0 

D Priemyselná výroba 21,9 3,7 22,9 10,1 85,5 14,5 
E Výroba  a rozvod elektriny,  

    plynu, vody 
1,7 0,4 1,8 1,1 81,0 19,0 

F Stavebníctvo  12 0,4 12,6 1,1 96,8 3,2 
G Obchod, oprava motor. voz.,  

    motocyklov, spotreb. tovaru 
20,7 8,8 21,7 23,9 70,2 29,8 

H Hotely a reštaurácie 4,7 2,6 4,9 7,1 64,4 35,6 
I Doprava, skladovanie, pošta  

   a telekomunikácie 
5,3 3,0 5,5 8,2 63,1 36,9 

J Finančné sprostredkovanie  3,1 1,7 3,2 4,6 64,6 35,4 
K Nehnuteľností, prenájom,  

    obchodné sluţby  
5,9 2,5 6,2 6,8 70,2 29,8 

L Verejná správa, obrana;   

   povinné sociálne zabezpečenie 
8,6 5,1 9 13,9 62,8 37,2 

M Školstvo 3,7 4,1 3,9 11,1 47,4 52,6 
N Zdravotníctvo a sociálna  

   pomoc 
1,1 1,4 1,2 3,8 44,0 56,0 

O Ostatné spoločenské, sociálne 

   a osobné sluţby  
3,1 2,7 3,2 7,3 53,4 46,6 

 

Spolu 
 

95,0 36,8 100,0 100,0 72,1 27,9 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 

Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke dokazujú, ţe medzi  tri odvetvia s najvyššou 

koncentráciou muţov na celkovom počte pracujúcich v hlavnej triede KZAM1 – 

Zákonodarcovia, ...  v roku 2006 patria nasledovné odvetvia: 
 

- D - Priemyselná výroba (22,9 %), 

- G – Obchod, oprava motocyklov a spotrebného tovaru (21,7 %) 

- a stavebníctvo (12,6 %). 

 

Medzi odvetvia s najvyššou koncentráciou ţien v hlavnej triede KZAM – Zákonodarcovia, 

... patria nasledovné odvetvia: 

 

- G – Obchod, oprava motocyklov a spotrebného tovaru (23,9 %) 

- L – Verejná správa, obrana; povinné sociálne zabezpečenie (13,9 %) 

- a školstvo (11,1 %).   
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Situáciu v  odvetvovej rodovej skladbe hlavnej triedy KZAM1 ilustruje graf č. 8.  
 

                                                                                                                                                          Graf  č. 8 
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     Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 

Z vyššie uvedeného grafu, ako aj z tabuľky č. 12 vyplýva, ţe všetky odvetvia, okrem 

odvetvia školstva, odvetvia zdravotníctva a sociálnej pomoci a odvetvia ostatných 

spoločenských, sociálnych a osobných sluţieb, patria medzi odvetvia  rodovo dominantné – 

s dominanciou muţov v KZAM1. Medzi tri odvetvia s najvyššou dominanciou muţov 

v KZAM1 patria nasledovné:  
 

- C – Ťaţba nerastných surovín (100 %), 

- F – Stavebníctvo (96,8 %) 

- a A,B- Pôdohospodárstvo, rybolov a chov rýb  (87,5 %). 
 

Vyššie uvedené tri odvetvia patria medzi odvetvia s tradičnou dominanciou muţov na 

počte pracujúcich. V tejto súvislosti je veľmi zaujímavý nasledujúci graf (graf č. 9), ktorý 

ilustruje percentuálne zastúpenie ţien v KZAM1 - Zákonodarcovia, ...  v jednotlivých 

odvetviach  a percentuálne zastúpenie ţien na počte pracujúcich v jednotlivých odvetviach 

bez akéhokoľvek  ďalšieho podrobnejšieho rozlišovania . 
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Porovnanie podielu ţien  v jednotl. odv.. na celkovom počte pracujúcich a podielu  ţien  KZAM1 

– Zákonodarcovia, ....  v jednotl. odv.  na celk. počte pracujúcich KZAM1,  SR, 2006,  v % 
 

                                                                                                                                                              Graf  č. 9 
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 Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 

 Graf  č 9 je dôkazom, ţe podiel (%) pracujúcich ţien hlavnej triedy KZAM1 na celkovom 

počte pracujúcich KZAM1 je v jednotlivých odvetviach väčšinou niţší ako je  ich podiel  na 

„Pracujúcich“ v jednotlivých odvetviach. Výnimku tvoria len odvetvia I - Doprava, 

skladovanie, pošty a telekomunikácie, kde je  v prípade KZAM1 tento podiel vyšší a odvetvie 

E - Výroba a rozvod  elektriny, plynu a vody, kde je podiel ţien v oboch prípadoch  pribliţne 

rovnaký (19 %). 
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7.3.4. Zákonodarcovia ... (KZAM1) v členení podľa vzdelania pracujúceho 

 

Údaje o pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 – Zákonodarcovia, ... podľa vzdelania (počet, 

koncentrácia, rodová skladba) v roku 2006 sú prezentované v tabuľke č. 13  a v grafoch č. 10 

a 12. Z dôvodov porovnania údajov KZAM1 s údajmi týkajúcimi sa pracujúcich ako celok   

sme do štúdie zaradili aj prezentáciu údajov o pracujúcich ako celok (SR), a to tieţ v členení 

podľa vzdelania. Tieto údaje sú prezentované v tabuľke č. 14 a v grafoch č. 11 a 13.  

 
                                                                                                                                                        Tab. č. 13 
 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci (hlavná trieda KZAM 1) podľa vzdelania 

a pohlavia v SR v roku 2006 v tis. osôb a v % 
 

Vzdelanie 

 

Počet pracujúcich v tis. os. 
 

Koncentrácia v jednotl. 

druhoch vzdelania v % 

Muţi Ţeny Muţi Ţeny 
 0   Bez školského vzdelania 0 0 0 0 

 1   Základné 0,2 0,2 0,2 0,5 

 2   Učňovské 7,1 3,3 7,5 8,9 

 3   Stredné  (bez maturity) 0,7 0,6 0,7 1,6 

 4   Učňovské  s maturitou 3,4 1,3 3,6 3,5 

 5   Úplné stredné všeobecné 4,3 2,4 4,5 6,5 

 6   Úplné stredné  odborné 32,0 14,5 33,6 39,3 

 7   Vyššie odborné 1,4 1,0 1,5 2,7 

 8   VŠ– 1. stupeň 0,9 0,5 0,9 1,4 

 9   VŠ– 2 stupeň 44,1 13,1 46,4 35,5 

10   VŠ– 3. stupeň 1,0 0 1,1 0 

 

Spolu 

 

95,0 36,8 100,0 100,0 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová                                                                                                                                         
 

                                                                                                                        
                                                                                                                                Tab. č. 14 
 

Pracujúci podľa vzdelania a pohlavia  v  SR v roku 2006 v tis. osôb a v % 
 

Vzdelanie 

 

Počet pracujúcich v tis. os. 
 

Koncentrácia v jednotl. 

druhoch vzdelania v % 

Muţi Ţeny Muţi Ţeny 
 0   Bez školského vzdelania 0 0 0 0 

 1   Základné 45,5 61,5 3,5 6,1 

 2   Učňovské 492,6 246,2 38,1 24,4 

 3   Stredné  (bez maturity) 34,4 21,9 2,7 2,2 

 4   Učňovské  s maturitou 82,3 38,3 6,4 3,8 

 5   Úplné stredné všeobecné 36,3 64,5 2,8 6,4 

 6   Úplné stredné  odborné 387,4 401,1 30,0 39,7 

 7   Vyššie odborné 7,9 14,8 0,6 1,5 

 8   VŠ– 1. stupeň 6,3 9,0 0,5 0,9 

 9   VŠ– 2 stupeň 194,5 151,2 15,1 15,0 

10   VŠ– 3. stupeň 4 1,9 0,3 0,2 
 

Spolu 
 

1291,2 1010 100 100,0 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
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Koncentrácia  pracujúcich – muţov a ţien  KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci  v  jednotlivých druhoch vzdelania v SR v  roku 2006 -  v  % 

 
                                                                                                                                                         Graf  č. 10 
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Koncentrácia pracujúcich v SR – muţov a ţien v  jednotlivých druhoch vzdelania 

 v SR v  roku 2006 -  v  % 
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                                                                                                                                                      Graf  č. 12 

KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci podľa 

vzdelania - rodová skladba, 2006 v %
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      Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 
                                                                                                                                                    Graf  č. 13 

PRACUJÚCI  podľa vzdelania - rodová skladba, 2006 v %
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Z tabuľky č. 13 je zrejmé, ţe v hlavnej triede KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci vo všetkých stupňoch vzdelania početne prevaţujú muţi (logicky – lebo sú v  nej 

dominantne zastúpení). Najmarkantnejšie je to v prípade 2. vysokoškolského stupňa, kde je 

počet muţov aţ o 31 tis. vyšší ako počet ţien  (muţi – 44,1 tis. a ţeny len 13,1 tis.).  Na 

druhej strane – ţiadny rozdiel nie je v počte muţov a ţien so základným vzdelaním 

(muţi/ţeny – 0,2 tis.). Názorne túto skutočnosť ilustruje graf č. 12, v ktorom je prezentovaná 

rodová skladba muţov a ţien hlavnej triedy KZAM1–Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci. 
 

Koncentrácia pracujúcich muţov a ţien hlavnej triedy KZAM1 v  jednotlivých stupňov 

vzdelania je prezentovaná jednak v tab. č. 13 a jednak v grafe č. 10. Z nich vyplýva, ţe  

v hlavnej triede KZAM1: 

 

 najviac pracujúcich muţov má: 
 

o  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (46,4 %), 

o  úplné stredné odborné vzdelanie (33,6 %), 

o  a učňovské vzdelanie bez maturity  (7,5 %); 
 

 najviac pracujúcich ţien má: 
 

o  úplné stredné odborné vzdelanie (39,3 %), 

o  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (35,5 %), 

o  učňovské vzdelanie bez maturity (8,9 %). 

 

Z grafu č. 12 vyplýva, ţe v hlavnej triede KZAM1 sú najväčšie rozdiely v rodovej skladbe 

v neprospech ţien v prípade: 
 

 vysokoškolského vzdelania 3. stupňa (muţi – 100 %, ţeny – 0 %),
41

 

 vysokoškolského vzdelania 2. stupňa (muţi – 77,1 %, ţeny – 22,9 %), 

 učňovského vzdelania s maturitou (muţi – 72,3 %, ţeny – 27,7 %). 

 

Zaujímavé je v tomto prípade porovnanie rodovej skladby hlavnej triedy KZAM1 

s kategóriou „Pracujúci“ - pracujúcimi v SR ako celok  (tab. č. 14 a grafy č. 11 a 13). Zatiaľ 

čo v prípade „Pracujúcich“ najviac muţov malo učňovské vzdelanie, v hlavnej triede KZAM1 

Zákonodarcovia, ... najviac muţov malo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (dá sa povedať, ţe 

logicky). U ţien však bola situácia odlišná. V ich prípade najvyšší počet pracujúcich ţien 

malo úplne stredné odborné vzdelanie nielen v prípade „Pracujúcich“, ale aj  v prípade 

hlavnej triedy KZAM1-Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci. Jednou z príčin môţe 

byť jednak niţší počet ţien na hlavnej triede KZAM1 ako takej, jednak oveľa niţší počet ţien 

na počte vedúcich a riadiacich  zamestnancov  veľkých organizácií (muţi – 44,7 tis., ţeny – 

16,5 tis.) a jednak  skutočnosť, ţe najviac ţien hlavnej triedy KZAM1 pracuje v sluţbách a vo 

verejných sluţbách, zatiaľ čo u muţov sú to sluţby a priemysel.
42

 Odlišnosti boli aj v prípade 

rodovej skladby pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 a  „Pracujúcich“. Zatiaľ čo najväčšie  

rozdiely v rodovej skladbe boli v skupine KZAM1 v prípade vysokoškolského vzdelania 3. a  

2. stupňa a učňovského vzdelania s maturitou, v prípade „Pracujúcich“ (ako celok) boli 

najvyššie rozdiely v rodovej skladbe v prípade učňovského vzdelania s maturitou, 

vysokoškolského vzdelania 3. stupňa a učňovského vzdelania bez maturity  (graf  č. 13).  

 

                                                 
41

 Tento údaj je vzhľadom na viacstupňové triedenie údajov  menej spoľahlivý. 
42

 Pozri tabuľku  č. 11 na str.58.  
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7.3.4.1. Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých a malých organizácií podľa vzdelania 

 

 Pre dokreslenie situácie uvádzame aj niektoré údaje o vedúcich a riadiacich 

zamestnancoch veľkých a malých organizácií (ich počty a koncentráciu) vo vzťahu 

k jednotlivým typom vzdelania.  Tieto informácie sú prezentované v tab. č. 15 a grafoch č. 14 

a 15. 
 

                                                                                                                                       Tab. č. 15 
 

Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých a malých organizácií podľa vzdelania a pohlavia 

v SR v roku 2006, v tis. os. a v % (koncentrácia)  
 

Vzdelanie/Kód KZAM 

 

Počet pracujúcich v tis. os. 
 

Koncentrácia (zastúpenie) v  jednotl. 

druhoch vzdelania v % 

12 13 12 13 
 

Muţi 
 

Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi 

 

Ţeny 

 
 0   Bez vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1   Základné 0 0,2 0,2 0 0 1,2 0,5 0 

 2   Učňovské 2,6 1,1 4,3 2,2 5,8 6,6 9,9 12,7 

 3   Stredné  (bez matur.) 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 1,8 1,4 1,7 
 4   Učňovské  s matur. 2 0,6 1,1 0,8 4,5 3,6 2,5 4,6 

 5   Úplné str.  všeobecné 2,7 0,8 1,5 1,5 6,0 4,8 3,5 8,7 
 6   Úplné str. odborné 15,2 5,4 15,6 8,0 33,9 32,3 35,9 46,2 

 7   Vyššie odborné 0,4 0,6 0,9 0,3 0,9 3,6 2,1 1,7 
 8   VŠ– 1. stupeň 0,4 0,5 0,4 0 0,9 3,0 0,9 0 
 9   VŠ– 2 stupeň 20,7 7,2 18,7 4,2 46,1 43,1 43,1 24,3 

10   VŠ– 3. stupeň 0,7 0 0,1 0 1,6 0,0 0,2 0 
 

Spolu 

 
44,7 16,5 43,4 17,3 100 100 100 100 

 

Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
 

Vysvetlivky (kódov KZAM): 
 

12 – vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií, spoločností, podnikov a pod., vrátane  

        ich organizačných jednotiek (manaţéri) 

13 – vedúci, riaditelia, ktorí riadia malý podnik, organizáciu, spoločnosť (za pomoci najviac 

        jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca). 

 

Z tabuľky č. 15 a 13 (celkové počty) vyplýva, ţe vo veľkých organizáciách pracuje  zo 

všetkých pracujúcich muţov hlavnej triedy KZAM1 Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci aţ 47 % muţov (44,7/95 x 100). U ţien je to pribliţne 45 % (16,5/36,8 x 100).  
 

 Z tabuľky č. 15 a č. 13 (celkové počty) tieţ vyplýva, ţe v malých organizáciách pracuje 

zo všetkých pracujúcich muţov hlavnej triedy KZAM1  45,7 % muţov (43,4/95 x 100). 

U ţien je to 47 % (17,3/36,8 x 100). 
 

Vyššie uvedené údaje  dokazujú, ţe muţi sú vo väčšej miere koncentrovaní vo veľkých 

organizáciách a ţeny zas v malých organizáciách.   
 

Pre názornosť je koncentrácia pracujúcich muţov a ţien do jednotlivých typov vzdelania 

ilustrovaná na grafoch č. 14 a 15.  
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Koncentrácia vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých organizácií  (12) 

 – muţov a ţien  v jednotlivých druhoch vzdelania v SR v  roku 2006 -  v  % 

 
                                                                                                                                                      Graf  č. 14 
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Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 

 
Koncentrácia vedúcich a riadiacich zamestnancov malých organizácií (13) 

  – muţov a ţien v jednotlivých druhoch vzdelania v SR v  roku 2006 -  v  % 
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Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
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Čo sa týka koncentrácie vedúcich a riadiacich pracovníkov -  muţov a ţien  veľkých 

organizácií/podnikov (kód KZAM = 12) do  jednotlivých stupňov vzdelania, tak z tabuľky č. 

15 a grafu č. 14 vyplýva, ţe  

 

 najviac vedúcich a riadiacich zamestnancov - muţov   má: 
 

o  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (46,1 %), 

o  úplné stredné odborné vzdelanie (33,9  %), 

o  a úplné stredné všeobecné vzdelanie  (6,0 %); 

 

 najviac  vedúcich a riadiacich zamestnancov – ţien  má: 
 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (43,1 %), 

o úplné stredné odborné vzdelanie (32,3 %), 

o učňovské vzdelanie bez maturity (6,6 %). 

 
Čo sa týka koncentrácie vedúcich a riadiacich zamestnancov - muţov a ţien malých 

organizácií/podnikov (kód KZAM = 13) do  jednotlivých stupňov vzdelania, tak z tabuľky č. 

15 a grafu č. 14 vyplýva, ţe  

 

 najviac vedúcich a riadiacich zamestnancov - muţov   má: 
 

o  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (43,1 %), 

o  úplné stredné odborné vzdelanie (35,9 %), 

o  učňovské vzdelanie bez maturity (9,9 %); 

 

 najviac  vedúcich a riadiacich zamestnancov – ţien  má: 
 

o úplné stredné odborné vzdelanie (46,2 %), 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (24,3 %), 

o učňovské vzdelanie bez maturity (12,7 %). 

 
Uvedené fakty dokazujú, ţe zatiaľ čo väčšina muţov vedúcich  a riadiacich zamestnancov 

tak veľkých, ako aj malých organizácií/podnikov má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 

u ţien je tomu tak len v prípade vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých organizácií. 

Príčina je pravdepodobne  tá istá  ako sme to konštatovali v závere časti 7.3.4 , to znamená, ţe  

najviac ţien hlavnej triedy KZAM1 pracuje v sluţbách a vo verejných sluţbách, zatiaľ  čo 

u muţov sú to sluţby a priemysel. Príčinou môţe byť aj to, ţe v niektorých odvetviach a 

segmentoch  sektoru sluţieb a verejných sluţieb nie je potrebné na niektoré riadiace funkcie 

mať vysokoškolské vzdelanie. Inou príčinou môţe byť aj to, ţe ţeny sú viac zastúpené v 

malých firmách/organizáciách ako vo veľkých firmách/organizáciách (prevaţne v sluţbách a 

verejných sluţbách), kde nie vţdy je  potrebné (ako sme uţ uviedli) vysokoškolské vzdelanie.  

Príčinu teda nie je moţné v ţiadnom prípade vidieť v niţšej vzdelanostnej úrovni ţien ako 

muţov na Slovensku, nakoľko vzdelanostná úroveň muţov a ţien sa u nás výrazne neodlišuje.  

Ale príčin môţe byť oveľa viac. Jednoznačne určiť všetky príčiny by si však vyţadovalo 

hlbšie analýzy, naviac doplnené o informácie získané zo sociologických prieskumov. 
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7. 3. 5. Zákonodarcovia ... (KZAM1) v členení podľa veku pracujúceho 

 

 Údaje o pracujúcich hlavnej triedy KZAM1 Zákonodarcovia, vedúci a  riadiaci 

zamestnanci (počet, koncentrácia, rodová skladba) sú prezentované v tabuľke č. 16 

a v grafoch č. 16 a 18. Z dôvodov porovnania údajov KZAM1 s „Pracujúcimi“ (ako celok) 

prezentujeme v tejto časti aj tabuľku č. 17 a grafy č. 17. a 19. 

 
                                                                                                                                        Tab. č. 16 

               
Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci (hlavná trieda KZAM 1) podľa 

veku a pohlavia v SR v roku 2006 v tis.  os.  a v % 
 

Veková skupina 

 

Počet pracujúcich v tis. os. 
 

Koncentrácia v jednotl.  

vek.  skupinách  v % 

Muţi Ţeny Muţi Ţeny 

   –  19 0 0 0 0 

20 – 24 1,3 1,0 1,4 2,7 

25 – 29 8,4 3,2 8,8 8,7 

30 – 34 11,4 4,0 12,0 10,9 

35 – 39 15,2 6,6 16,0 17,9 

40 – 44 14,8 5,1 15,6 13,9 

45 – 49 15,2 7,4 16,0 20,1 

50 – 54 14,6 6,0 15,4 16,3 

55 – 59 10,6 2,8 11,0 7,6 

60 – 64 3,1 0,7 3,3 1,9 

            65 + 0,5 0 0,5 0 
 

Spolu 
 

95,0 36,8 100,0 100,0 

           
           Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
 

                                                                                                                                 Tab. č. 17 
               

Pracujúci  podľa veku a pohlavia v SR v roku 2006 v tis. os.  a v % 
 

Veková skupina 

 

Počet pracujúcich v tis. os. 
 

Koncentrácia v jednotl.  

vek.  skupinách  v % 

Muţi Ţeny Muţi Ţeny 

    – 19 9,8 6,2 0,8 0,6 

20 – 24 116,8 87,4 9,0 8,6 

25 – 29 201,6 138,2 15,6 13,7 

30 – 34 191,6 135,9 14,8 13,4 

35 – 39 155,6 130,2 12,1 12,9 

40 – 44 162,3 153,8 12,6 15,2 

45 – 49 165,8 152,6 12,8 15,1 

50 – 54 154,5 146 12,0 14,4 

55 – 59 104,7 49 8,1 4,8 

60 – 64 23,9 8,5 1,9 0,8 

            65 + 4,5 2,7 0,3 0,3 
 

Spolu 
 

1291,1 1010,5 100,0 100,0 

 

            Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
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                                                                                                                                                         Graf  č. 16 

KZAM1 - Zákonodarcovia,... - koncentrácia v jednotlivých vekových 

skupinách, SR, 2006, v %.
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    Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 
 

                                                                                                                                            Graf  č. 17 

PRACUJÚCI v SR - koncentrácia do jednotlivých vekových skupín,  

2006, v %.
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           Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 



 73 

                                                                                                                                                       Graf  č. 18 
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          Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 
 

                                                                                                                                                       Graf  č. 19 
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       Čo sa týka koncentrácie muţov a ţien hlavnej triedy KZAM1 v jednotlivých vekových 

skupinách, tak tabuľka č. 16 a graf  č. 16 dokumentujú, ţe  väčšina muţov a ţien hlavnej 

triedy KZAM1 – Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci má vek od 35-54 rokov (u 

muţov – 63 %, u ţien aţ 68,2 %). Po tomto veku sa participácia na KZAM1 tak v prípade 

muţov ako aj ţien zniţuje. Opačne je to veku od 20-34 rokov. V tomto prípade ich počet 

s rastúcim vekom stúpa (dá sa povedať, ţe logicky).  
 

Čo sa týka koncentrácie muţov a ţien  v jednotlivých vekových skupinách kategórie 

„Pracujúci“, tak z tabuľky č. 17 vyplýva, ţe v kategórii „Pracujúci“ sa nachádza vo vekovej 

skupine 35-54 rokov menej muţov a ţien (u muţov – 49,5 %, u ţien – 57,6 %) ako je to 

v prípade KZAM1. Rozdiely sú aj vo vekovej skupine do 34 rokov. V prípade KZAM1 je 

v tomto veku pribliţne 22 % tak muţov, ako aj ţien, v prípade kategórie „Pracujúci“ je to 

takmer dvojnásobok (u muţov 40,2 % z nich, u ţien 36,3 % z nich). Rozdiely sú logicky aj vo 

vekovej skupine nad 55 rokov. Zatiaľ čo v prípade KZAM1 je v tejto vekovej skupine  takmer 

15 % muţov (14,8 %) a 9,5 % ţien, v prípade kategórie „Pracujúci“ je v tejto vekovej skupine 

niţší počet tak muţov (10,3 %) ako aj ţien (5,9 %). Pre lepšiu názornosť a  porovnateľnosť  to 

vyjadríme graficky (graf č. 20). 
 

                                                                                                                                                   Graf  č. 20    

Pracujúci a KZAM1 podľa veku - muži a ženy 

v roku 2006 v %

22,3

9,5

63

22,2

14,8

68,2

5,9

57,6
49,5

40,2

10,3

36,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-34 35-54 55+ -34 35-54 55+

Muţi Ţeny

KZAM1

Pracujúci

 
 

   Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
 

Čo sa týka  rozdielov v rodovej skladbe muţov a ţien medzi KZAM1 a „Pracujúcimi“ 

(pozri graf č. 18 a č.19), tak je viac ako evidentné, ţe zatiaľ čo v prípade KZAM1 vo všetkých 

vekových skupinách dominujú muţi (nad 60 %), s výnimkou vekovej skupiny 20-24 rokov, 

v prípade „Pracujúcich“  sú rodovo dominantné vekové skupiny (s dominanciou muţov – nad 

60 %)  len vekové skupiny nad 55 rokov a veková skupina do 19 rokov. Rodová dominancia 

muţov v prípade KZAM1 má logické vysvetlenie, ktorým je vysoké zastúpenie muţov  vo 

všetkých triedach a skupinách zamestnaní hlavnej triedy KZAM1-Zákonodarcovia, vedúci 

a riadiaci zamestnanci.  
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  7.3.5.1. Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých a malých organizácií podľa veku 

 
 Pre dokreslenie situácie uvádzame aj niektoré údaje o vedúcich a riadiacich 

zamestnancoch (muţoch a ţenách) veľkých a malých organizácií (počty a koncentráciu) vo 

vzťahu k jednotlivým vekovým skupinám pracujúcich.  Máme tak moţnosť zistiť, či veľkosť 

organizácie v prepojení na vek a pohlavie má zásadný význam alebo nie. Pre lepšiu názornosť 

sú tieto informácie prezentované nielen v tabuľke č. 18, ale aj v grafoch č. 21,  č. 22 a  č. 23 
               
                                                                                     
                                                                                                                                        Tab. č. 18 
 

 

Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých a malých organizácií podľa veku a pohlavia v SR  

v roku 2006 v tis. osôb a v % (koncentrácia)  
 

Veková skupina 

 

 

Počet pracujúcich v tis. os. 
 

 

Koncentrácia do jednotlivých  

vekových skupín v % 

 

12 

 

13 

 

12 13 

 

Muţi 
 

Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi 

 

Ţeny 

 

    – 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 – 24 1 0,7 0,3 0,4 2,2 4,2 0,7 2,3 

25 – 29 5,8 1,8 2,6 1,1 12,9 10,9 6,0 6,3 

30 – 34 4,6 2,4 6,5 1,3 10,2 14,5 14,9 7,4 

35 – 39 6,3 3,0 7,7 3,6 14,0 18,2 17,7 20,5 

40 – 44 6,2 2,5 7,6 2,4 13,8 15,2 17,5 13,6 

45 – 49 7,1 3,5 6,8 3,4 15,8 21,2 15,6 19,3 

50 – 54 7,4 1,9 6,2 3,4 16,5 11,5 14,3 19,3 

55 – 59 4,8 0,5 4,6 1,5 10,7 3,0 10,6 8,5 

60 – 64 1,5 0,2 1,1 0,5 3,3 1,2 2,5 2,8 

               65 + 0,2 0 0,1 0 0,4 0 0,2 0,0 
 

Spolu 

 
44,7 16,5 43,4 17,3 100 100 100 100 

 
Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 
Vysvetlivky (kódov KZAM): 

 

12 – vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií, spoločností, podnikov a pod., vrátane  

        ich organizačných jednotiek (manaţéri) 

13 – vedúci, riaditelia, ktorí riadia malý podnik, organizáciu, spoločnosť (za pomoci najviac 

        jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca).  
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                                                                                                                                               Graf  č. 21 

Koncentrácia vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých organizácií  (12) - 

muţov a ţien v jednotlivých vekových skupinách, 2006, v %.
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   Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 

 
 
                                                                                                                                                        Graf  č. 22 

Koncentrácia vedúcich a riadiach zamestnancov malých organizácií (13) - 

muţov a ţien v jednotlivých vekových skupinách, 2006, v %
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   Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
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                                                                                                                                                    Graf  č. 23 

Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých (12) a malých (13)

 organizácií podľa pohlavia - ich veková koncentrácia, 2006, v %
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   Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS) +  prepočty Barošová 
 

 

 Z tabuľky č. 18 a z grafov č. 21, č. 22 a č. 23 vyplýva, ţe čo sa týka koncentrácie  

vedúcich a riadiacich zamestnancov - muţov a ţien veľkých a malých organizácií 

v jednotlivých vekových skupinách, tak aj v tomto prípade pochádza  väčšina tak muţov, ako 

aj ţien z vekovej skupiny 35-54 rokov (60 - 73 %), zatiaľ čo najmenej z nich pochádza 

z vekovej skupina nad 55 +.  Z uvedeného vyplýva, ţe v tomto prípade sú na tom najlepšie 

osoby vo veku 35-54 rokov a najhoršie ľudia v seniorskom veku (nad 55 rokov) –  tí sú na 

tom horšie aj v porovnaní s mladými ľuďmi vo veku do 34 rokov.   
 

 Uvedené údaje tieţ dokazujú, ţe vo vekovej skupine 35 – 54 rokov je tak u muţov, ako aj 

u ţien koncentrovaných viac osôb (vyššie percento) v prípade malých organizácií (u muţov – 

65,1 %, u ţien aţ 72,7 %) ako v prípade veľkých organizácií (u muţov – 60,1 %, u ţien – 66,1 

%). 
 

       Z uvedených údajov tieţ vyplýva, ţe: 

 

 najviac vedúcich a riadiacich zamestnancov – muţov je: 
 

o  vo  veľkých organizáciách – vo vekovej skupine 50 – 54 rokov (16,5 %), 

o  v malých organizáciách – vo vekovej skupine 35-39 rokov (17,7 %).; 

 

 najviac  vedúcich a riadiacich zamestnancov – ţien  je: 

 

o  vo  veľkých organizáciách – vo vekovej skupine 45 – 49 rokov (21,2 %), 

o  v malých organizáciách – vo vekovej skupine 35-39 rokov (20,5 %). 



 78 

8.  Mzdy muţov a ţien v manaţérskych pozíciách  (SR) 

 
V tejto časti štúdie sú prezentované informácie o mzdách a mzdových rozdieloch medzi 

muţmi a ţenami, a  to spravidla v tabuľkovej podobe (v niektorých prípadoch sú informácie 

prezentované aj vo forme grafov), a to v členení podľa hlavných tried KZAM, ale aj v členení 

podľa tried a skupín KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci. Niektoré 

tabuľky obsahujú len údaje o rodových mzdových rozdieloch, pričom údaje o mzdách muţov 

a ţien  (absolútne hodnoty) sú  uvedené v prílohe. V iných sa uvádzajú tak údaje o mzdách 

muţov a ţien (absolútne hodnoty), ako aj  údaje o rodových mzdových rozdieloch. Situácia v 

oblasti mzdových rozdielov medzi muţmi a ţenami (rodových mzdových rozdielov) je v 

niektorých prípadoch dokumentovaná aj vo forme špecifických tabuliek a/aj/alebo grafov. V 

tejto súvislosti je potrebné tieţ uviesť, ţe v tejto kapitole (časti) nebolo moţné prezentovať 

všetky tabuľky (a v nich mzdy muţov a ţien a pod.), s ktorými sa pôvodne uvaţovalo, a to 

vzhľadom na to, ţe hlbšie (podrobnejšie) členenie údajov pochádzajúcich z dostupnej 

výberovej vzorky ISCP má po ich viacnásobnom triedení (výbere) za následok ich zníţenú 

(nízku) spoľahlivosť (reprezentatívnosť), a to najmä z dôvodov nízkych početností  výskytu  

údajov, ktoré mali byť predmetom ďalšej analýzy. 

 

Východiskom pre spracovanie údajov o mzdách muţov a ţien bola výberová vzorka 

údajov o mzdách zamestnancov  pochádzajúca z Informačného systému o cene práce, ktorá 

slúţi na spracovanie informácií o štruktúre miezd zamestnancov v SR, pričom výsledkom 

tohto spracovania je publikácia Štatistického úradu SR o štruktúre miezd zamestnancov na 

príslušný rok. 
43

 Tieţ sme pre účely porovnávania miezd muţov a ţien v jednotlivých triedach 

a skupinách KZAM1 namiesto roku 1996 z dôvodov nízkej reprezentatívnosti vzorky (išlo o 

1. rok výberového štatistického zisťovania tohto typu) pouţili skôr rok 1997, ktorý bol pre 

účely porovnávania s rokom 2006 vhodnejšou alternatívou (pozri príloha č. 6). Pri 

posudzovaní údajov o mzdách ţien a muţov v roku 1997 a 2006 treba však  prihliadať na to, 

ţe výberová vzorka z roku 2006 sa značne odlišuje od výberovej vzorky z roku 1997.  

Vzhľadom na to, ţe nie sú u nás k dispozícii iné zdroje tohto typu, je prezentácia týchto 

údajov lepším riešením ako upustenie od akéhokoľvek porovnávania týchto údajov. 

Vzhľadom na uvedené však  údaje o mzdách muţov a ţien v roku 1997 a 2006 v hlavnej 

triede KZAM1 – Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci uvádzame len v  prílohe. 

Tieto údaje neboli zdrojom pre ďalšie podrobnejšie analýzy. 

 

Pri analyzovaní  údajov prezentovaných v tejto kapitole je treba tieţ pamätať na to, ţe 

zatiaľ čo údaje  o výskyte muţov a ţien v riadiacich pozíciách sú prezentované za kategóriu 

pracujúci, údaje o mzdách  muţov a ţien sa týkajú kategórie "zamestnanci".  

 
8.1. Rodové mzdové rozdiely v hlavných triedach zamestnaní v SR – 1996 a 2006 

 
 Pre vytvorenie si celkového obrazu o postavení hlavnej triedy KZAM1- Zákonodarcovia, 

vedúci a riadiaci zamestnanci v rámci celého spektra hlavných tried zamestnaní sme sa  aj  

                                                 
43

 Výberovú vzorku (štatistický súbor) v roku 2006 tvorili právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom 

registri. Sú to ziskové a neziskové organizácie vo všetkých odvetviach ekonomiky SR. Do výberového súboru bolo 

vybraných 4 658 štatistických jednotiek. Do spracovania po kontrolách vstúpilo 4 246 organizácií. Spravodajské 

jednotky, ktoré vstúpili do zisťovania zamestnávali spolu 818 565 zamestnancov, čo predstavovalo 38,1 % 

celkovej zamestnanosti SR (54,9 % v prípade zamestnanosti bez ţivnostníkov) v sledovanom roku. Ďalšie 

podrobnosti pozri publikáciu Štruktúra miezd zamestnancov SR, ŠÚ SR, 2007, str. 88-90.  
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preto aj v tomto prípade (podobne ako pri analýze počtu pracujúcich) zamerali na porovnanie 

situácie v jednotlivých hlavných triedach KZAM, a to v roku 1996 a 2006.  Údaje o 

priemerných nominálnych mesačných mzdách (absolútne hodnoty) v roku 1996 a 2006  v 

členení podľa jednotlivých hlavných tried KZAM sú uvedené v prílohe č. 5. Údaje o 

rodových mzdových rozdieloch v hlavných triedach KZAM v roku 1996 a 2006  v členení 

podľa hlavných tried KZAM sú prezentované v nasledujúcej tabuľke. 
 
                                                                                                              Tab.  č. 19 

                                                                                                                                           
Rodové mzdové rozdiely v hlavných triedach  zamestnaní (podľa KZAM) v Sk a v % 

v rokoch 1996 a 2006 
 

Hlavné triedy 

zamestnaní podľa 

KZAM 

Absolútny rodový mzdový rozdiel 

 v Sk  (MZDm – MZDţ) 

 

Relatívny rodový mzdový rozdiel 

(GWG)  v % 

(MZDm – MZDţ/ MZDm) x100 
 

1996 2006 

 

Zmena 

2006/1996 

 

1996 2006 

 

Zmena 

2006|1996 

 

1.Zákonod., vedúci ... 6 138 17 467 11 329 29,3 33,8 4,5 

2.Vedeckí a  odb.dušev.... 2 670 7 281 4 611 20,8 24,7 3,8 

3.Techn., zdravotn. .... 3 193 7 581 4 388 27,5 29,4 1,9 

4. Niţší admin. zam... 1 313 3 868 2 555 14,8 20,3 5,5 

5. Prevádzk. zam... 2 420 4 290 1 870 28,9 28,4 -0,5 

6. Kvalif. robotníci v  

   poľnohosp. ...  
1 001 2 028 1 027 13,8 14,5 0,7 

7.Remesel. a kvalif.  rob. 

   v príbuz. Odboroch... 
3 094 6 093 2 999 33,3 33,3 -0,1 

8. Obsluha strojov a ... 2 525 4 572 2 047 25,7 24,7 -1,0 

9. Pomoc. a nekvalif. rob. 1 291 3 051 1 760 18,6 23,9 5,3 

 

Spolu 

 

2 535 6 111 3 576 25,5 26,9 1,4 

 

Zdroj: Štruktúra miezd zamestnancov 1996, 2006, ŠÚ SR + prepočty Barošová 
                  

Z  vyššie uvedených údajov vyplýva, ţe nielen priemerné hrubé (nominálne) mesačné 

mzdy muţov a ţien sú v hlavnej triede KZAM1 – Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci v porovnaní s ostatnými hlavnými triedami KZAM najvyššie (pozri príloha č. 5), 

ale je tomu tak aj v prípade rodových mzdových rozdielov (absolútnych, aj relatívnych). 

Absolútny rodový mzdový rozdiel v hlavnej triede KZAM1 dokonca vzrástol z 6 138 Sk v 

roku 1996 aţ  na 17 467 Sk v roku 2006 (o 11 329 Sk). Relatívny rodový mzdový rozdiel v 

tejto skupine zamestnaní  tieţ zaznamenal nárast, a to z 29,3 % v roku 1996 na 33,8 % v roku 

2006 % (o 4,5 %). Bol to druhý najvyšší prírastok  relatívneho rodového mzdového rozdielu 

za sledované obdobie. Vyšší prírastok (5,5 %) bol len v hlavnej triede KZAM4 – Niţší 

administratívni zamestnanci (úradníci).  
 

Najniţšie absolútne a relatívne  rodové mzdové rozdiely boli tak v roku 1996 (1 001 Sk, 

13,8 %) ako aj v roku 2006 (2 028 Sk, 14,5 %) v hlavnej triede KZAM6 – Kvalifikovaní 

robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch. Najniţší prírastok, resp. 

najvyšší pokles relatívneho rodového mzdového rozdielu v sledovanom období  bol 

zaznamenaný  v hlavnej triede KZAM8 – Obsluha strojov a zariadení (-1,0 %). 
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8.2.  Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci  (KZAM1) a ich mzdy v roku 2006 

 
V tejto časti uvádzame ukazovatele o mzdách muţov a ţien, rodových mzdových 

rozdieloch a pod. hlavnej triedy KZAM1 „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“, 

a to v členení podľa sektorov (súkromný, verejný, ale aj podnikateľský a nepodnikateľský), 

hospodárskych sektorov (pôdohospodárstvo, priemysel, ...) a podľa odvetví. Uvádzame tu aj 

údaje o mzdách muţov a ţien a rodových mzdových rozdieloch  zamestnancov hlavnej triedy 

KZAM1 "Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci", a to jednak v členení podľa 

vzdelania, ale aj podľa veku zamestnanca (riadiaceho zamestnanca). 

 

8.2.1. Zákonodarcovia ... (KZAM1) – rodové mzdové rozdiely  

priemernej mzdy a mediánu 
44

 miezd) 

 

Tabuľka č. 34 (príloha č. 7) obsahuje nielen údaje o priemerných hrubých mesačných 

mzdách muţov a ţien, ale aj o mediáne hrubých mesačných miezd muţov a ţien (absolútne 

hodnoty), a to za rok 2006. Údaje uvedené v tejto tabuľke potvrdzujú obvyklú odlišnosť 

hodnôt ukazovateľov priemerných miezd a mediánu miezd v rámci určovania stredných 

hodnôt daného súboru. Zatiaľ čo, napríklad, v hlavnej triede KZAM1- Zákonodarcovia, 

vedúci a riadiaci zamestnanci bola u muţov priemerná mzda 51 681 Sk, v prípade mediánu 

miezd to bola oveľa niţšia hodnota -  35 259 Sk. U ţien  priemerná mzda nadobudla hodnotu 

34 215 Sk a medián miezd hodnotu 25 714 Sk. Uvedené údaje dokazujú, ţe rozdiel medzi 

priemernou mzdou a mediánom miezd je u muţov oveľa vyšší (16 422 Sk) ako u ţien 

(8 501 Sk), čo signalizuje, ţe muţi sú početnejšie zastúpení v pásmach vyšších miezd ako 

ţeny. 
 

Nasledujúca tabuľka (č. 20) obsahuje údaje o rodových mzdových rozdieloch 

vypočítaných z priemernej hrubej mesačnej mzdy a z mediánu hrubej mesačnej mzdy v roku 

2006 (v %).  

                                                 
44

 Medián alebo prostredná hodnota  štatistického znaku, premennej, veličiny, prvku) alebo centrálna hodnota 

(znaku, premennej, veličiny, prvku) (označuje sa spravidla ako Med(x) alebo ) je hodnota, ktorá rozdeľuje 

postupnosť podľa veľkosti (vzostupne) zoradených premenných (štatistických znakov, veličín, prvkov) súboru na 

dve rovnako početné polovice. V štatistike medián zaraďujeme medzi stredné hodnoty (patrí sem aj priemer).  V 

prípade pouţitia  mediánu platí, ţe najmenej 50 % hodnôt v danom súbore je menších alebo rovných a najmenej 

50 % hodnôt v danom súbore je väčších alebo rovných mediánu. Na nájdenie mediánu daného súboru stačí 

príslušné hodnoty veličín (premenných, prvkov, štatistických znakov) súboru zoradiť podľa veľkosti a zobrať 

hodnotu veličiny (premennej, prvku, štatistického znaku), ktorá sa nachádza v strede takto zoradeného súboru. 

Keď má súbor párny počet prvkov, tak sa obyčajne za  medián označí aritmetický priemer hodnôt  na miestach 

n/2 a n/2+1. Všeobecne sa za medián dá označiť viacero čísel. V prípade párneho počtu prvkov totiţ neexistuje 

jediná prostredná hodnota. Platí však, ţe polovica hodnôt premenných (prvkov, veličín, štatistických znakov)  je 

menšia alebo rovná a polovica hodnôt premenných (prvkov, veličín, štatistických znakov) je väčšia alebo rovná, 

nech sa uţ za medián zvolí ľubovoľné z obidvoch prostredných čísel. To isté dokonca platí aj pre ľubovoľné 

číslo, ktorého veľkosť leţí medzi týmito dvoma číslami. Preto sa ako medián takého súboru môţe zobrať 

ľubovoľné z oboch prostredných čísel aj ľubovoľné z čísel medzi nimi. 

Pre vyjadrenie strednej hodnoty mzdy v hospodárstve alebo v jeho časti sa najčastejšie pouţíva priemer.  To je 

aj dôvod prečo sa pouţíva výraz priemerná mzda. Ide o aritmeticky priemer (váţený aritmetický priemer). 

Aritmeticky priemer je však veličina, ktorá je veľmi citlivá na extrémne hodnoty. Keďţe väčšie extrémy sú 

doprava ako doľava (doľava sa dá ísť len po minimálnu mzdu, ale smerom doprava nie je výška mzdy 

obmedzená), je jasné, ţe  priemer bude extrémami ťahaný doprava, k vyšším platom. A práve táto citlivosť na 

extrémne hodnoty je jednou z najväčších slabín aritmetického priemeru. Medián delí celé spektrum prvkov 

(premenných, veličín) súboru  na polovicu. Určuje takú výšku mzdy, ţe  polovica zamestnancov  zarába menej 

a polovica zamestnancov viac ako je táto mzda (medián miezd). Preto je v niektorých prípadoch vhodné 

(dokonca niekedy vhodnejšie)  pouţívať aj medián. To bol aj dôvod prečo sme ho v tomto prípade pouţili aj my. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tatistika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_hodnota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_priemer
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                                                                                                                                                         Tab. č.  20 
 

Rodové mzdové rozdiely  (absolútne,  relatívne - GWG
45

) priemernej hrubej mesačnej 

mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy v roku 2006 v % 
 

Klasifikácia zamestnancov   

podľa KZAM 

 

Rodové mzdové 

rozdiely 

 priemernej mzdy   

 

Rodové mzdové 

rozdiely 

 mediánu miezd  
 

Absolútne 
v Sk 

 

GWG 
v % 

 

Absolútne 
v Sk 

 

GWG 
v % 

 
 

1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

17 466 

 

 

33,8 

 
9 545 27,1 

 

 

27,1 

 

v tom     

     

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 9 375 21,7 8 061 22,0 

v tom     

 111 Zákonodarcovia - - - - 

 112 Vyšší štátni úradníci 9 937 21,1 7 581 19,1 

 114 Vedúci  zamestnanci politických, záujmových  

        a odborových organizácií  
- - - - 

 115 Prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci 

        krajských, okresných a obecných úradov 
8 272 21,6 4 149 13,3 

     

12 Vedúci a riad. zamestnanci veľkých organizácií 

    spoločností, podnikov a pod., vrátane ich    

   organizačných jednotiek (manaţéri) 
 

19 884 35,2 9 497 25,7 

z toho     

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organizácii, 

        podnikov a spoločností  
37 519 39,8 20 220 36,2 

 122 Vedúci zamestn. výrob. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľkých organ.,  podn. a pod.  
17 126 34,5 10 588 30,3 

 123 Vedúci  zamestn. univerzál. čiastk. celkov 

       (organiz. jednotiek, zoskupení, útvarov a pod.)  
17 844 31,4 7 801 20,9 

     

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý podnik., 

     organiz., spoločn. (za pomoci najviac jedného  

     ďalšieho riadiaceho zamestnanca) 

12 179 30,5 9 192 31,8 

  
131 Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 
 

12 179 30,5 9 192 31,8 

 

Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová 

 

Poznámka: Pomlčka namiesto číselného údaju  znamená, ţe údaj nebol dostatočne spoľahlivý 

                  (z dôvodov nízkych početností  štatistických jednotiek )                               

                                                 
45

 GWG = gender wage gape, resp. relatívny rodový mzdový rozdiel (viac o tomto ukazovateľovi je v časti 

venovanej vybraným  pojmom). 
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Kvantitatívne rozdiely hodnôt priemernej mzdy a mediánu miezd sa premietajú najmä do  

značne odlišných kvantitatívnych hodnôt absolútnych rodových mzdových rozdielov 

odvodených od priemernej mzdy a od mediánu miezd (dá sa povedať, ţe logicky). Najväčší 

absolútny rodový mzdový rozdiel  bol v oboch prezentovaných formách stredných hodnôt 
46

  

v skupine zamestnaní 121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností 

(a to v prípade absolútneho rodového rozdielu odvodeného od priemernej mzdy je to aţ   

37 519 Sk a v prípade absolútneho rodového mzdového rozdielu odvodeného od mediánu 

miezd je to 20 220 Sk). Ide súčasne o skupinu zamestnaní s najvyššími hodnotami priemernej 

mzdy a mediánu miezd, a to tak u muţov, ako aj u ţien. U muţov  nadobudla priemerná mzda 

v roku 2006 aţ hodnotu 94 238 Sk (medián miezd 55 879 Sk) a u ţien 56 719 Sk (medián 

miezd 35 659 Sk).
47

 Opätovne sa potvrdilo pravidlo, ţe rodové mzdové rozdiely sú spravidla 

najvyššie tam, kde sú najvyššie mzdy. V tejto skupine zamestnaní je súčasne aj najvyšší 

relatívny rodový mzdový rozdiel, a to v  prípade relatívneho rodového rozdielu odvodeného 

od priemernej mzdy to predstavuje hodnotu aţ 39,8 % a v prípade relatívneho rodového 

mzdového rozdielu odvodeného od mediánu miezd  ide o niečo niţšiu hodnotu  (ale  aj v 

tomto prípade o najvyššiu  hodnotu v rámci skupín zamestnaní KZAM1) – 36,2 %.  

 

Skupinou zamestnaní s najniţšími absolútnymi rodovými mzdovými rozdielmi v rámci 

skupín zamestnaní KZAM1  moţno zaradiť skupinu zamestnaní 115 - Prednostovia, tajomníci 

a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov (8 272 Sk v prípade 

absolútnych rodových mzdových rozdielov odvodených od priemernej mzdy a  

4 149 Sk v prípade absolútneho rodového mzdového rozdielu odvodeného od mediánu 

miezd). Medzi skupiny zamestnaní s najniţšími relatívnymi mzdovými rozdielmi moţno 

zaradiť aj  skupinu zamestnaní 112 – Vyšší štátni úradníci, a to v prípade relatívneho 

rodového mzdového rozdielu odvodeného od priemernej mzdy (21,1 %) V prípade  

relatívneho rodového mzdového rozdielu odvodeného od mediánu miezd je to uţ spomínaná 

skupina zamestnaní 115 (13,3 %).  Jednoznačne z toho vyplýva, ţe rodové mzdové rozdiely 

sú menšie v prípade mediánu miezd ako v prípade priemernej mzdy. 

 

 Pre lepšiu  "viditeľnosť" absolútnych rodových mzdových rozdielov (ktoré sú akosi pre 

beţného človeka zrozumiteľnejšie ako relatívne rodové mzdové rozdiely) sme hodnoty 

absolútnych rodových mzdových rozdielov  u vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých a 

malých organizácií (odvodené od priemernej mzdy, aj od mediánu miezd) znázornili aj 

graficky (pozri graf č. 24 a graf č. 25 na nasledujúcej strane). Pre výber týchto skupín 

zamestnaní sme sa rozhodli najmä preto, lebo práve  tieto skupiny sú nositeľmi najväčších 

absolútnych rodových mzdových rozdielov.  

 

 

                                                 
46

 V tomto prípade máme na mysli posudzovanie rozdielov z údajov  (skupín zamestnaní) prezentovaných v 

tabuľke č. 20.  Tabuľka totiţ,  z uţ spomenutých dôvodov (nízkej spoľahlivosti niektorých údajov), neobsahuje 

údaje o všetkých skupinách zamestnaní. Na túto skutočnosť musíme prihliadať pri posudzovaní relevantnosti 

prezentovaných informácií. Napriek tomu je moţné na základe posudzovania údajov o mzdách uvedených v 

prílohe  č. 7 (tab. č. 34) konštatovať, ţe uvedená interpretácia je s vysokou pravdepodobnosťou dôveryhodná, 

najmä čo sa týka interpretácií týkajúcich sa skupiny zamestnaní 121-Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, 

podnikov a spoločností. Na základe posudzovania  údajov uvedených v prílohe č. 7 sa dá tieţ usudzovať, ţe s 

vysokou pravdepodobnosťou by bola skupinou zamestnaní (ak by tieto údaje neabsentovali) s najniţšími 

mzdovými rozdielmi skupina zamestnaní 114-Vedúci zamestnanci politických, záujmových a odborových 

organizácií (a nie 115-Prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov). 

To bol aj dôvod prečo sme pri vyššie uvedenej interpretácii neposudzovali skupinu zamestnaní 

115-Prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci úradov ako skupinu s najniţším rodovým mzdovým rozdielom, 

ale zaradili sme ju medzi skupiny zamestnaní s najniţšími rodovými mzdovými rozdielmi.   
47

 Pozri príloha č. 7 (tab. 34) 
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                                                                                                                                    Graf č. 24 

Absolútné rodové mzdové rozdiely  - z priemernej mzdy - vo vybraných skupinách 
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 Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 

 
                                                                                                                                 Graf č. 25 

Absolútné rodové mzdové rozdiely  - z mediánu miezd - vo vybraných skupinách 

KZAM v roku 2006
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Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 

 
Vysvetlivky (kódov KZAM): 
 

121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností 

122 – Vedúci zamestn. výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií,  

           podnikov  a pod. (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov) 

123 – Vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (org. jednotiek, zoskupení, útvarov a pod.)  

131 –  Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 
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8.2.2. Zákonodarcovia ... (KZAM1) –  podiel prémií a odmien zo mzdy u muţov a ţien  
 
 

                                                                                                                                              Tab. č. 21 
 

Podiel prémií a odmien z celkovej hrubej mesačnej mzdy u muţov a ţien  

v roku 2006  v %  -  Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci   
 

Klasifikácia zamestnancov 

podľa KZAM 

 

% prémií  

u muţov (M) 

 

% prémií  

u ţien (Ţ) 

 

Rozdiel medzi 
 M a Ţ  (v % ) 

 

1 Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci  

   zamestnanci 
 

 

16,7 

 
13,5 3,2 

v tom    

    

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 8,4 5,6 2,8 

 z toho    

 111 Zákonodarcovia - - - 
 112 Vyšší štátni úradníci 8,9 6,9 2,0 
 114 Ved. zam.  polit., záujm. a odb. org.  - - - 
 115 Prednostovia, tajomn.a ved. zamestnanci 

        krajských, okresných a obecných úradov 5,6 
3,3 2,3 

    

12 Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých  

   organiz., spoločností, podnikov a pod.,  

   vrátane ich organiz. jednot.(manaţéri) 
 

18,0 14,7  
3,3 

z toho    

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz., 17,5 8,2 9,3 
 122 Vedúci zam. výr. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľk.org, podn. a pod.  18,0 13,4 4,6 

 123 Ved. zam. univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  18,1 16,2 
 

1,9 
 

    

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý podnik, 

     organiz., spoločn. (za pomoci najviac 1  

     ďalšieho riadiaceho zamestnanca) 

14,4 12,6 
 

1,8 

 131 Vedúci, riaditelia malých podn., organizácií 14,4 12,6 

 

1,8 

 
 

Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová 

 

Pri  pozornejšom pohľade do vyššie uvedenej tabuľky je viac ako evidentné, ţe vo 

všetkých prípadoch (tak v hlavnej triede zamestnaní, ako aj  v jednotlivých triedach a 

skupinách zamestnaní) je podiel prémií a odmien z celkovej mzdy vyšší u muţov ako u ţien. 

Tieto výsledky môţu byť do určitej miery aj potvrdením  názorov, ktoré vyslovili niektoré 

ţeny – účastníčky prieskumu v súvislosti s prieskumom z roku 2002 venovanom rovnosti 

príleţitostí v praxi odmeňovania muţov a ţien v SR 
48

, kde aţ 43,4 % z tých ţien, ktoré mali  

                                                 
48

 Barošová, M.-Gergelová, K.: Rovnosť príleţitostí v praxi odmeňovania muţov a ţien v SR – II. etapa. 

Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, december 2002  (str. 42). 
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pocit diskriminácie pri odmeňovaní uvádzalo, ţe sa tak najčastejšie deje pri doplnkových 

formách odmeňovania (odmeny, prémie a pod.). 

 

 Aj v tomto prípade sú najväčšie rozdiely medzi podielom prémií  a odmien na celkovej 

mzde medzi muţmi a ţenami v skupine zamestnaní 121 – Riaditelia a prezidenti veľkých 

organizácií, podnikov, spoločností, kde tento podiel predstavuje u muţov aţ 17,5 %, kým u 

ţien je to len necelá polovica z toho (8,2 %).   

 

Najmenší rozdiel medzi podielom prémií a odmien na celkovej mzde medzi muţmi a 

ţenami bol v skupine zamestnaní 131 – Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií, kde 

u muţov tento podiel bol 14,4 % a u ţien 12,6 %. 
 
 Pre lepšiu  "viditeľnosť" rozdielov medzi podielom prémií a odmien na celkovej mzde 

medzi muţmi a ţenami  sme sa rozhodli  znázorniť existenciu tohto faktu aj grafickou formou  

(graf č. 26), a to na príklade vybraných skupín KZAM1 (podobne ako v predchádzajúcom 

prípade).  

 
                                                                                                                                                      Graf č. 26 
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Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 
 

Vysvetlivky (kódov KZAM): 
 

121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností 

122 – Vedúci zamestn. výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií,  

           podnikov  a pod. (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov) 

123 – Vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (org. jednotiek, zoskupení, útvarov a pod.)  

131 –  Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 
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 8.2.3. Zákonodarcovia ... (KZAM1) – podľa  sektorov - verejný a súkromný – ich mzdy 
 
 

                                                                                                                                                                     Tab. č. 22 
 

PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY  – vybrané 

triedy a skupiny KZAM1 podľa sektorov a  pohlavia v SR, 2006  (v Sk a v %) 
 

Klasifikácia zamestnancov 

podľa KZAM 

 

SÚKROMNÝ SEKTOR 
 

 

VEREJNÝ  SEKTOR 
 

 

Mzda  

(v Sk) 
 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

 

Mzda  

(v Sk) 

 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

Muţi Ţeny Absol. GWG Muţi Ţeny Absol. GWG 
 

1 ZÁKONODARC., VEDÚCI  A 

 RIADIACI  ZAMESTNANCI 
 

54 412 38 843 15 569 28,6 41 951 27 429 14 522 34,6 

         
12 Vedúci a riad. zam. veľk. org.,  

     spoločn.,  podn. a pod., vrátane 

    ich org. jednotiek (manaţéri) 
 

59 354 38 836 20 518 34,6 43 160 30 351 12 809 29,7 

z toho         
 121 Riaditelia a prezidenti  

        veľkých org., podn. , spoločn. 
105 215 70 731 34 484 32,8 49 792 34 082 15 710 31,6 

 122 Vedúci zam. výrob, prevádzk. a 

      iných  čiastk. celkov veľk. org.,   

      podn. a pod. (org. jednotiek,  

      zoskupení, útvarov) 

51 469 33 918 17 551 34,1 41 666 29 168 12 498 30,0 

 123 Ved. zam. univer. čiastk. celkov 

    (org. jedn., zosk., útvarov a pod.)  
59 427 41 311 18 116 30,5 43 511 31 279 12 232 28,1 

         
13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý 

      podnik.,organiz., spoločn.  (s   

      Max. 1 ďalším riad. zamestn.) 

41 287 40 009 1 278 3,1 30 436 19 714 10 722 35,2 

 131 Vedúci, riaditelia malých  

         podnikov, organizácií 
 

41 287 40 009 1 278 3,1 30 436 19 714 10 722 35,2 

 

Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o, Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová  

 
 Z vyššie uvedených údajov vyplýva, ţe mzdy tak u muţov ako aj u ţien sú vo všetkých skupinách 

zamestnaní vyššie v súkromnom  ako vo verejnom sektore. V súkromnom sektore sa nachádza aj 

najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel, a to tak ako vo väčšine predchádzajúcich prípadov, je to  v 

skupine zamestnaní s najvyššími mzdami, ktorou je 121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, 

podnikov, spoločností. Mzda muţov v tejto skupine dosahuje aţ 105 215 Sk, kým mzda ţien len  

70 731 Sk (absolútny rodový mzdový rozdiel = 34 484 Sk). Neočakávane sa najvyšší relatívny rodový 

mzdový rozdiel nenachádza v súkromnom, ale vo verejnom sektore, a to paradoxne v skupine 

zamestnaní s absolútne najniţšími mzdami muţov a ţien spomedzi oboch sektorov, a to v skupine 

zamestnaní 131-Vedúci a riaditelia malých podnikov, organizácií (35,2 %). Absolútne najniţší 

(spomedzi oboch sektorov), tak absolútny ako aj relatívny rodový rozdiel sa paradoxne nachádza tieţ 

v tejto skupine zamestnaní, a to v súkromnom sektore, kde absolútny rodových rozdiel predstavuje len 

1 278 Sk a relatívny rodový mzdový rozdiel 3,1 %.  Najniţší absolútny rodový rozdiel vo verejnom 

sektore sa tieţ nachádza v tejto skupine zamestnaní (10 722 Sk). Súčasne sú v tejto skupine aj 

najniţšie mzdy v rámci verejného sektora, a to tak u muţov (30 436 Sk), ako aj u ţien (19 72 Sk). 
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Mzdy muţov a ţien  v oboch sektoroch vo vybraných skupinách zamestnaní KZAM1 sú pre ich 

väčšiu viditeľnosť znázornené aj v grafickej podobe (graf č. 27 a  graf  č. 28).                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                    Graf č. 27 
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                                                                                                                              Graf č. 28. 
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                                                              Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  +  prepočty Barošová 
       
       Vysvetlivky (kódov KZAM): 
 

      121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností 

      122 – Vedúci  zam. výrob., prevádzk. a iných čiastk.celkov veľk. organizácií, podnikov  

      123 – Vedúci zamestnanci univerz.čiastk.celkov (zoskupení, útvarov a pod.) 

      131 – Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 
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8.2.4.  Zákonodarcovia ... (KZAM1) –  vybrané skupiny riadiacich zamestnancov  

            v členení podľa sektorov - podnikateľský a nepodnikateľský – ich mzdy  
 
 

 Zaujímali sme sa aj o to, či existujú rozdiely medzi mzdami muţov a ţien v 

podnikateľskom a nepodnikateľským sektorom a ak, či sú významné alebo zanedbateľné.  

Zamerali sme sa aj v tomto prípade na triedy KZAM 12 a KZAM 13 (skupiny 121, 122, 123 a 

131). Informácie, ktoré nás zaujímali, sú prezentované v nasledujúcej tabuľke. 

  
                                                                                                                                                   Tab. č. 23  

 

PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY   

v podnikateľskom a nepodnikateľskom sektore  vo vybraných skupinách KZAM   

podľa pohlavia v SR  v roku  2006  (v Sk a v %) 

 

Klasifikácia  zamestancov 

podľa KZAM 

 

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR 
 

 

NEPODNIKATEĽSKÝ  SEKTOR 
 

 

Mzda  

(v Sk) 
 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

 

Mzda  

(v Sk) 

 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 
 

Muţi 

 

Ţeny 
 

 

Absol. 
 

GWG 

 

Muţi 

 

Ţeny 

 

Absol. 

 

GWG 

 

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých 

        organiz., podnikov,  spoločn. 

104 717 72 138 32 579 31,1 43 267 39 194 4 073 9,4 

  

122 Vedúci zam. výrob.,  prev. a  

      iných  čiastk. celkov veľk. org,  

      podn. a pod. (organizač.  jedn.,  

      zoskupení, útvarov)  

 

51 541 35 201 16 340 31,7 33 737 24 371 9 366 27,8 

  

123 Ved. zam. univer. čiastk. celkov 

    (org. jedn., zosk., útvarov a pod.) 

  

59 674 41 949 17 725 29,7 30 500 25 185 5 315 17,4 

 

 131 Vedúci, riaditelia malých  

         podnikov a organizácií 

 

41 089 33 157 7 932 19,3 28 754 20 537 8 217 28,6 

 
Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o, Bratislava,  2007 +  prepočty Barošová  

 

Mzdy muţov ako aj ţien sú  vo všetkých prezentovaných skupinách zamestnaní vyššie v 

podnikateľskom ako v nepodnikateľskom sektore (moţno povedať, ţe očakávane). To je 

pravdepodobne aj  prvotná príčina prečo vo  väčšine skupín zamestnaní  podnikateľského 

sektora existujú (okrem skupiny zamestnaní 131) aj najväčšie absolútne rodové mzdové 

rozdiely.  Zdá sa preto viac ako logické, ţe  tak najvyšší absolútny ako aj relatívny rodový 

mzdový rozdiel sa v priereze oboch sektorov nachádza práve v podnikateľskom sektore.  

V prípade absolútneho rodového mzdového rozdielu je to, ako aj v predchádzajúcich 

prípadoch (očakávane), v skupine zamestnaní 121- Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií 

(32 759 Sk). Najvyšší relatívny rodový mzdový rozdiel  spomedzi oboch sektorov je v 

skupine zamestnaní 122-Vedúci zamestnanci výrobných, prevádzkových a iných čiastkových 

celkov veľkých organizácií, podnikov a pod. (31,7 %). Je len o niečo vyšší  (o 0,6 %) ako 
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rodový rozdiel v skupine zamestnaní 121-Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, 

podnikov, spoločností (31,1 %). 

 

Najniţší  absolútny (4 073 Sk), ale aj relatívny rodový mzdový rozdiel (9,4 %) v rámci 

oboch sektorov sa nachádza v nepodnikateľskom sektore, a to paradoxne (neočakávane) v 

skupine zamestnaní s najvyššími mzdami v tomto sektore, t. j. v skupine zamestnaní  

121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností.  

 
Mzdy muţov a ţien v  podnikateľskom a nepodnikateľskom sektore vo vybraných 

skupinách zamestnaní KZAM1  (vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých a malých 

organizácií) sú aj v tomto prípade pre ich väčšiu viditeľnosť a viditeľnosť mzdových 

rozdielov medzi týmito sektormi znázornené aj v grafickej podobe (graf č. 29).                                                                                                                                                               

               
                                                                                                                                                           Graf č. 29 
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v roku 2006 v Sk

Muţi
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       Zdroj: ŠÚ SR (z VZPS)  + prepočty Barošová 

 
Vysvetlivky (kódov KZAM): 

 

121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností 

122 – Vedúci zamestn. výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií,  

           podnikov  a pod. (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov) 

123 – Vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (org. jednotiek, zoskupení, útvarov a pod.)  

131 –  Vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií 
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8.2.5. Zákonodarcovia ... (KZAM1) podľa hospodárskych sektorov a odvetví – ich mzdy 
 
 

                                                                                                                                                    Tab. č. 24 
 

PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY   

v KZAM 1 a v hospodárstve SR podľa odvetvia a pohlavia  

v SR  v roku  2006  (v Sk a v %) 
 

Odvetvie/hospodársky  

sektor 

 

ZÁKONODARCOVIA, VEDÚCI 

A RIADIACI ZAMESTNANCI 
 

 

 

SR 

 

Mzda  

(v Sk) 
 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

 

Mzda  

(v Sk) 

 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

 

Absol. 
 

GWG 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Absol. 
 

GWG 

 

A,B  PÔDOHOSPODÁRSTVO,  

        RYBOLOV A CHOV RÝB 
 

31 169 24 535 6 634 21,3 16 158 13 382 2 776 17,2 

C Ťaţba nerastných surovín 51 619 - - - 21 264 18 650 2 614 12,3 

D Priemyselná výroba 52 256 39 103 13 153 25,2 21 264 18 650 2 614 12,3 

E Výroba  a rozvod elektriny, plynu,  

     vody 
67 220 49 126 18 094 26,9 27 834 25 369 2 465 8,9 

 

C,D,E  PRIEMYSEL SPOLU 
 

54 017 40 360 13 657 25,3 23 422 15 817 7 605 32,5 

 

F STAVEBNÍCTVO 
 

47 739 34 549 13 190 27,6 19 454 16 603 2 851 14,7 

G Obchod, oprava  motor. Vozidiel,   

    motocyklov  a spotrebného tovaru 
50 648 36 108 14 540 28,7 24 371 16 180 8 191 33,6 

H Hotely a reštaurácie 59 383 32 659 26 724 45,0 16 994 12 060 4 934 29,0 

I Doprava, skladovanie, pošta  

   a telekomunikácie 
56 618 29 871 26 747 47,2 23 222 19 653 3 569 15,4 

J Finančné sprostredkovanie  94 688 63 015 31 673 33,4 51 537 31 558 19 979 38,8 

K Nehnuteľností, prenájom  

    a obchodné  sluţby  
65 362 45 410 19 952 30,5 28 601 21 045 7 556 26,4 

 

G,H,I,J,K  SLUŢBY 
 

59 480 38 878 20 602 34,6 25 848 18 675 7 173 27,8 

L Verejná správa a obrana;  

    povinné sociálne zabezpečenie 
41 738 32 926 8 812 21,1 24 011 18 008 6 003 25,0 

M Školstvo 32 225 20 872 11 353 35,2 17 315 15 327 1 988 11,5 

N Zdravotníctvo a sociálna pomoc 40 717 30 947 9 770 24,0 19 066 15 119 3 947 20,7 

O Ostatné spoločenské, sociálne  

    a osobné sluţby  
42 857 23 854 19 003 44,3 17 932 14 371 3 561 19,9 

 

L,M,N,O  VEREJNÉ SLUŢBY 
 

40 274 27 196 13 078 32,5 19 688 15 828 3 860 19,6 

 

SPOLU 
 

51 681 34 215 17 466 33,8 22 686 16 575 6 111 26,9 

  
Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., 2007 +  prepočty Barošová  
 

 Poznámka: Pomlčka namiesto číselného údaju  znamená, ţe údaj nebol dostatočne spoľahlivý 

                  (z dôvodov nízkych početností  štatistických jednotiek )                               
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  Čo sa týka HOSPODÁRSKYCH SEKTOROV 
49

, tak v  tomto prípade bol v hlavnej triede  

KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci najvyšší rodový mzdový rozdiel, a 

to tak absolútny, ako aj relatívny  v sektore  "SLUŢBY" (20 602 Sk, 34,6%). V súbore 

všetkých zamestnancov SR (bez akéhokoľvek rozlišovania) to bolo v "PRIEMYSLE" 

(7 605 Sk, 32,5 %). 

 

 Najniţší rodový mzdový rozdiel,  a to  tak  absolútny,  ako aj relatívny, bol v hlavnej 

triede KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci v "PÔDOHOSPODÁRSTVE"  

(6 634 Sk, 21,3 %). V súbore všetkých pracujúcich SR to v prípade absolútneho rodového 

mzdového rozdielu bolo tieţ v  "PÔDOHOSPODÁRSTVE" (2 776 Sk) a v prípade relatívneho  

rodového mzdového rozdielu v "STAVEBNÍCTVE"  (14,7 %). Aj v tomto prípade sa 

potvrdzuje  hypotéza, ţe v  segmentoch trhu práce, v ktorých sú niţšie (nízke, najniţšie) 

mzdy, sú spravidla aj rodové mzdové rozdiely niţšie (najniţšie). 

 
 Čo sa týka ODVETVÍ, tak v tomto prípade bol  v hlavnej triede KZAM1- 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel v 

odvetví "Finančné sprostredkovanie" (aţ 31 673 Sk) a relatívny rodový mzdový rozdiel v 

odvetví "Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie" (aţ 47,2 %).  %). V súbore všetkých 

zamestnancov  výberovej vzorky (SR) to bolo tak  v prípade absolútneho ako aj relatívneho 

rodového mzdového rozdielu  tieţ v odvetví "Finančné sprostredkovanie" (19 979 Sk, 38,8%). 

Aj v tomto prípade sa potvrdzuje hypotéza, ţe spravidla tam, kde sú mzdy najvyššie, sú 

najvyššie aj rodové mzdové rozdiely.  

 

 Najniţší absolútny rodový mzdový rozdiel bol v hlavnej triede KZAM1 - 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci  v odvetví "Pôdohospodárstvo, rybolov, chov 

rýb" (6 634 Sk) a najniţší relatívny rodový mzdový rozdiel v odvetví "Verejná správa, 

obrana; povinné sociálne zabezpečenie" (21,1 %). V súbore všetkých zamestnancov SR to  

bolo tak v prípade absolútneho, ako aj relatívneho rodového mzdového rozdielu v odvetví 

"Školstvo" (1 988 Sk, 11,5 %). V prípade  poľnohospodárstva to z vyššie uvedených dôvodov 

nie je nič prekvapujúce. V prípade Verejnej správy, ... a školstva, ktoré nepatria medzi 

odvetvia s vysokými mzdami, to tieţ nie je prekvapujúci výsledok, pretoţe v týchto 

odvetviach sú  vo vysokej miere zamestnanci odmeňovaní podľa tzv. "tabuľkových platov" 

(určovaných zákonom), čo spôsobuje, ţe je tu menšia moţnosť pre odlišný prístup k 

odmeňovaniu muţov a ţien.  

 

Na záver by sme chceli ešte uviesť, ţe v  tabuľke  č. 24  uvádzame aj  údaje o mzdách za 

súbor všetkých zamestnancov výberovej vzorky (SR). Urobili sme tak preto, aby sme 

zviditeľnili rozdiely medzi rodovými mzdovými rozdielmi skupiny KZAM1 a zamestnancami 

v SR ako celku. Súčasne zviditeľňujeme aj rozdiely týkajúce sa absolútnych výšok miezd  

muţov a ţien medzi  zamestnancami  týchto dvoch odlišných štatistických kategórií. Podobný 

prístup sme zvolili aj v prípade miezd a rodových mzdových rozdielov  zamestnancov týchto 

dvoch štatistických kategórií v ich členení podľa vzdelania a veku. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
49

 A,B - Pôdohospodárstvo, rybolov, chov rýb; C,D,E - Priemysel spolu;  F- Stavebníctvo; G,H,I,J,K - Sluţby; 

L,M,N,O - Verejné sluţby. 
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8.2.6. Zákonodarcovia ... (KZAM1) podľa vzdelania  riadiaceho zamestnanca  

            – ich mzdy 
 

 

                                                                                                                                                 Tab. č. 25 

 

PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY   

v KZAM 1 a v hospodárstve SR podľa  vzdelania a pohlavia  

v SR  v roku  2006  (v Sk a v %) 

 

VZDELANIE 

 
ZÁKONODARCOVIA, VEDÚCI 

A A RIADIACI ZAMESTNANCI 

 

 

 

SR 

 

Mzda  

(v Sk) 
 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

 

Mzda  

(v Sk) 

 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 
 

Muţi 

 

Ţeny 
 

 

Absol. 

 

GWG 

 

Muţi 

 

Ţeny 

 

Absol. 

 

GWG 

 0 Bez uvedeného vzdelania 52 760 34 970 17 790 33,7 21 174 15 712 5 462 25,8 

 1 Základné 32 823  19 780  13 043 39,7 14 938 11 075 3 863 25,9 

 2 Učňovské 31 532 18 234 13 298 42,2 17 456 11 782 5 674 32,5 

 3 Stredné (bez maturity) 35 580 19 617  15 963 44,9 16 759 12 448 4 311 25,7 

 4 Učňovské s maturitou 36 469 26 399 10 070 27,6 20 779 15 246 5 533 26,6 

 5 Úplné stredné všeobecné 35 373 30 171 5 202 14,7 22 273 17 158 5 115 23,0 

 6 Úplné stredné odborné 36 609 24 816 11 793 32,2 22 993 16 804 6 189 26,9 

 7 Vyššie odborné 43 028 28 877 14 151 32,9 25 272 17 608 7 664 30,3 

 8 VŠ – 1. stupeň 49 197 36 445 12 752 25,9 31 856 21 064 10 792 33,9 

 9 VŠ – 2. stupeň 59 565 42 358 17 207 28,9 37 647 25 648 11 999 31,9 

10 VŠ – 3. stupeň 59 475 46 487 12 988 21,8 37 963 29 121 8 842 23,3 

 

Spolu 

 

51 681 34 215 17 466 33,8 22 686 16 575 6 111 26,9 

 
Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r.o., Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová  

 

        Čo sa týka hlavnej triedy KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci, tak 

najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel bol (ak odhliadneme od zamestnancov bez 

udaného vzdelania) u zamestnancov s VŠ vzdelaním 2. stupňa  (17 207 Sk) a najvyšší 

relatívny rodový mzdový rozdiel u zamestnancov so stredným vzdelaním bez maturity  

(aţ 44,9 %). V súbore všetkých zamestnancov výberovej vzorky (SR) to bolo v prípade 

absolútneho rodového mzdového rozdielu tieţ u zamestnancov s VŠ vzdelaním 2. stupňa  

(11 999 Sk) a  v prípade relatívneho rodového mzdového rozdielu  u zamestnancov s VŠ 

vzdelaním 1. stupňa  (33,9 %). Aj v tomto prípade sa potvrdzuje hypotéza, ţe spravidla tam, 

kde sú mzdy najvyššie (vysoké), sú najvyššie (vysoké) aj rodové mzdové rozdiely.  

 

 Najniţší absolútny, ale aj relatívny  rodový mzdový rozdiel  bol v hlavnej triede KZAM1 - 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci u zamestnancov s úplným stredným 

všeobecným vzdelaním (5 502 Sk, 14,7 %). V súbore všetkých zamestnancov  výberovej 

vzorky (SR) to  bolo v prípade absolútneho rodového mzdového rozdielu u zamestnancov so 

základným vzdelaním (3 863 Sk) a v prípade relatívneho rodového mzdového rozdielu u 

zamestnancov s úplným stredným všeobecným vzdelaním (23 %).  
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 Pravdepodobne hlavné príčiny rozdielov medzi mzdami muţov a ţien sú v tomto prípade 

zrejme vo vecnej podstate funkcií muţov a ţien v kombinácii s  rodovou segregáciou muţov a 

ţien ako takou (v akých sektoroch a odvetviach pracujú, v akých typoch organizácií pracujú, 

aké riadiace stupne zastávajú a pod.), ktorej podtextom sú spravidla archaické rodové 

stereotypy. Presné príčiny a ich intenzitu však bez ďalších  podrobnejších analýz a zisťovaní 

nie je moţné určiť. Čo však môţeme jednoznačne v tomto prípade konštatovať je, ţe muţom 

sa vzdelanie viac "zúročí" ako  ţenám. 

 
8.2.6.1 Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých  organizácií  (KZAM12)  

podľa vzdelania riadiaceho zamestnanca – ich mzdy 

 
Na ilustrácie situácie v mzdovej oblasti sme si v tomto prípade len triedu zamestnaní 

KZAM12 – Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií (spoločností, firiem, inštitúcií, 

vrátane riadiacich zamestnancov ich organizačných zloţiek).  V triede KZAM 13 – Vedúci, 

riaditelia riadiaci malý podnik/organizáciu/spoločnosť (za pomoci najviac jedného ďalšieho 

riadiaceho zamestnanca) sme nemali k dispozícií všetky  potrebné údaje (niektoré údaje boli 

nedostatočne spoľahlivé z dôvodov nízkych početností organizácií a zamestnancov, ktorých 

mzdy boli v tomto prípade prezentované ) 

 
                                                                                                                                           Tab. č. 26 

 
PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY   

v triede KZAM 12  – Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií – 

podľa  vzdelania a pohlavia v SR  v roku  2006  (v Sk a v %) 
 

VZDELANIE 

 

Priemerná mesačná mzda 

 

Rodový mzdový rozdiel 

 

Muţi 
 

 

Ţeny 
 

Absolútny GWG 

 0 Bez uvedeného vzdelania 55 580 39 122 16 458 29,6 

 1 Základné 39 681 19 726 19 955 50,3 

 2 Učňovské 32 210 16 717 15 493 48,1 

 3 Stredné (bez maturity) 37 751 20 753 16 998 45,0 

 4 Učňovské s maturitou 37 415 24 006 13 409 35,8 

 5 Úplné stredné všeobecné 35 406 30 290 5 116 14,4 

 6 Úplné stredné odborné 38 645 27 609 11 036 28,6 

 7 Vyššie odborné 41 438 29 240 12 198 29,4 

 8 VŠ – 1. stupeň 56 280 38 737 17 543 31,2 

 9 VŠ – 2. stupeň 65 927 45 951 19 976 30,3 

10 VŠ – 3. stupeň 65 427 51 900 13 527 20,7 

 

Spolu 

 

56 479 36 595 19 884 35,2 

 

Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová  
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  V prípade Vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých organizácií ... (KZAM12) bol 

najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel, podobne ako v predchádzajúcom prípade 

(KZAM1), u zamestnancov s VŠ vzdelaním 2. stupňa (19 976 Sk) a najvyšší relatívny rodový 

mzdový rozdiel  neočakávane u riadiacich zamestnancov s učňovským vzdelaním (48,1 %).  

 

 Najniţší absolútny, ale aj relatívny rodový mzdový rozdiel  bol v prípade triedy KZAM12 

- Vedúci a riadiaci zamestnanci  veľkých organizácií ... u riadiacich zamestnancov s úplným 

stredným všeobecným vzdelaním (5 116 Sk, 14,4%).  

 

 Pravdepodobne aj v tomto prípade  hlavné príčiny rozdielov medzi mzdami muţov a ţien 

sú tieţ  zrejme v rodovej segregácii muţov a ţien ako takej (v akých sektoroch a odvetviach 

pracujú, v akých typoch organizácií pracujú, aké riadiace stupne zastávajú a pod.). 

 
8.2.7. Zákonodarcovia ... (KZAM1) podľa veku riadiaceho zamestnanca – ich mzdy 

 
                                                                                                                 

                                                                                                                                           Tab. č. 27 

 
PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY   

v KZAM 1 a v hospodárstve SR podľa  veku a pohlavia  

v SR  v roku  2006  (v Sk a v %) 

 

VEKOVÁ SKUPINA 

 
ZÁKONODARCOVIA, VEDÚCI  

           A RIADIACI ZAMESTNANCI 

 

 

 

SR 

 

Mzda  

(v Sk) 
 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

 

Mzda  

(v Sk) 

 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 
 

Muţi 

 

Ţeny 
 

 

Absol. 

 

GWG 

 

Muţi 

 

Ţeny 

 

Absol. 

 

GWG 

     – 19 rokov - - - - 12 099 10 182 1 917 15,8 

20 – 24 rokov 20 729 19 268 1 461 7,0 15 584 13 661 1 923 12,3 

25 – 29 rokov 35 825 28 747 7 078 19,8 21 171 17 215 3 956 18,7 

30 – 34 rokov 57 002 35 373 21 629 37,9 24 395 16 829 7 566 31,0 

35 – 39 rokov 64 031 37 542 26 489 41,4 25 627 16 584 9 043 35,3 

40 – 44 rokov 55 588 36 076 19 512 35,1 24 292 16 780 7 512 30,9 

45 – 49 rokov 51 551 33 875 17 676 34,3 23 610 16 700 6 910 29,3 

50 – 54 rokov 48 935 32 912 16 023 32,7 22 385 16 627 5 758 25,7 

55 – 59 rokov 46 758 35 200 11 558 24,7 21 628 17 028 4 600 21,3 

       60 + 49 296 33 594 15 702 31,9 20 849 14 293 6 556 31,4 

 

Spolu 

 

51 681 34 215 17 466 33,8 22 686 16 575 6 111 26,9 

 

Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová  
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 Čo sa týka hlavnej triedy KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci, tak 

najvyšší absolútny, ale aj relatívny rodový mzdový rozdiel bol  u  zamestnancov vo veku 

35-39 rokov (26 489 Sk, 41,4 %). Súčasne ide o skupinu riadiacich zamestnancov s 

najvyššími mzdami (64 031 Sk muţi, 37 542 Sk ţeny). V prípade súboru všetkých 

zamestnancov výberovej vzorky  (SR) to bolo tieţ v tejto vekovej skupine (9 043 Sk, 35,3 %).  

V prípade  KZAM1 sa opätovne potvrdilo, ţe tam sú  mzdy najvyššie, sú najvyššie aj rodové 

mzdové rozdiely.  

 

 Najniţší absolútny, ale aj relatívny  rodový mzdový rozdiel  bol v prípade hlavnej triedy 

KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci u zamestnancov vo veku 20 – 24 

rokov (1 461 Sk, 7,0 %), čo sa do určitej miery môţe povaţovať za očakávané zistenie (sú tu 

súčasne aj najniţšie mzdy). V súbore všetkých zamestnancov  výberovej vzorky (SR) to  bolo 

v prípade absolútneho rodového mzdového rozdielu u  zamestnancov vo veku do 19 rokov  

(1 917 Sk) a v prípade relatívneho rodového mzdového rozdielu u riadiacich zamestnancov vo 

veku 20 - 24 rokov (12,3 %). V oboch týchto prípadoch to nie je ţiadne neočakávané zistenie.  

 

 Pravdepodobne najhlavnejšie príčiny rozdielov medzi mzdami muţov a ţien sú aj v tomto 

prípade zrejme vo vecnej podstate funkcií muţov a ţien a v rodovej segregácii muţov a ţien 

ako takej (v akých sektoroch a odvetviach pracujú, v akých typoch organizácií pracujú, aké 

riadiace stupne zastávajú a pod.).  
 
 

 

8.2.7.1. Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých (KZAM12) a malých organizácií  

(KZAM13) podľa veku riadiaceho zamestnanca - ich mzdy 
 
 

V tomto prípade sa budeme venovať tak mzdám riadiacich zamestnancov triedy  

KZAM 12 - Vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií/spoločností/podnikov a pod. 

(vrátane riadiacich pracovníkov ich organizačných jednotiek), ako aj mzdám riadiacich 

zamestnancov triedy KZAM 13 - Vedúci, riaditelia riadiaci malý podnik, organizáciu, 

spoločnosť (za pomoci najviac jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca). Informácie o ich 

priemerných hrubých mesačných mzdách a rodových mzdových rozdieloch v členení podľa 

pohlavia a veku riadiaceho zamestnanca sú prezentované v nasledujúcej tabuľke (tab. č. 28 na 

nasledujúcej strane). 
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                                                                                                                                            Tab. č. 28 

 

PRIEMERNÉ HRUBÉ MESAČNÉ MZDY A RODOVÉ MZDOVÉ ROZDIELY   

v KZAM 12 a KZAM 13  podľa  pohlavia a veku zamestnanca  

v SR  v roku  2006  (v Sk a v %) 

 

VEKOVÁ SKUPINA 

 

12 - Vedúci a riadiaci zamestnanci 

                     veľkých organizácií/podnikov 
 

 

13 - Vedúci a riadiaci zamestnanci 

      malých organizácií/podnikov 

 

Mzda  

(v Sk) 
 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 

 

Mzda  

(v Sk) 

 

 

Rodový mzdový 

rozdiel  (v %) 

 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

 

Absol. 
 

GWG 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Absol. 
 

GWG 

20 – 24 rokov 21 830 19 328 2 502 11,5 - - - - 

25 – 29 rokov 36 889 28 553 8 336 22,6 31 521 29 502 2 019 6,4 

30 – 34 rokov 60 341 39 206 21 135 35,0 37 367 26 438 10 929 29,2 

35 – 39 rokov 69 106 42 139 26 967 39,0 49 029 27 236 21 793 44,4 

40 – 44 rokov 63 360 37 752 25 608 40,4 37 752 32 366 5 386 14,3 

45 – 49 rokov 58 060 37 343 20 717 35,7 35 858 24 487 11 371 31,7 

50 – 54 rokov 52 308 35 016 17 292 33,1 42 983 27 678 15 305 35,6 

55 – 59 rokov 49 228 36 574 12 654 25,7 42 059 29 947 12 112 28,8 

       60 + 55 219 36 018 19 201 34,8 35 341 - - - 

 

Spolu 

 

56 479 36 595 19 884 35,2 39 960 27 781 12 179 30,5 

 

Zdroj: ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 +  prepočty Barošová  
 

Poznámka: Pomlčka namiesto číselného údaja  znamená, ţe údaj nebol dostatočne spoľahlivý 

                  (pre nízke početností štatistických jednotiek) 

 
 Aj v prípade Vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých organizácií ... (KZAM12) bol 

najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel  vo veku 35 – 39 rokov (26 967 Sk), kde sú 

súčasne aj najvyššie mzdy (69 106 Sk - muţi, 42 139 Sk - ţeny). Najvyšší relatívny rodový 

mzdový rozdiel  bol u riadiacich zamestnancov vo veku 40 – 44 rokov (40,4 %).  

  

 Aj v prípade Vedúcich a riadiacich zamestnancov malých organizácií  ... (KZAM13) bol 

najvyšší tak absolútny ako aj relatívny rodový mzdový rozdiel  tieţ vo veku 35 – 39 rokov 

(21 793 Sk, 44,4 %), kde sú súčasne aj v prípade muţov  najvyššie mzdy (49 029 Sk - muţi, 

27 236 Sk – ţeny). 
 

 Najniţší tak absolútny ako aj relatívny rodový mzdový rozdiel bol u Vedúcich a riadiacich 

zamestnancov veľkých organizácií ... (KZAM12) bol aj v tomto prípade  vo veku 20 – 24 

rokov (2 502 Sk, 11,5 %), kde sú súčasne aj najniţšie mzdy (21 830 Sk - muţi, 19 328 Sk - 

ţeny).  

  

  Najniţší tak absolútny ako aj relatívny rodový mzdový rozdiel bol (ak odhliadneme od 

absencie niektorých údajov najmä niţších vekových skupín)  u Vedúcich a riadiacich 

zamestnancov malých  organizácií ... (KZAM13)  v najniţšej prezentovanej vekovej skupine 
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riadiacich zamestnancov (očakávane), t. j. u riadiacich zamestnancov vo veku 25 – 29 rokov 

(2 019 Sk, 6,4 %).  

 

 Argumenty pre hlavné príčiny rozdielov medzi mzdami muţov a ţien sú, podobne ako v 

predchádzajúcich prípadoch, tieţ s veľkou pravdepodobnosťou v rodovej segregácii muţov a 

ţien ako takej (v akých sektoroch a odvetviach pracujú, v akých typoch organizácií pracujú, 

aké riadiace stupne zastávajú a pod.). 
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Záver  

 
Aj v tejto štúdii, podobne ako  predchádzajúcej štúdii o rodovej segregácii horizontálnej, 

sa nebudeme v tejto časti venovať zhrnutiu teoretických poznatkov (tie sú napokon 

prezentované v prvých štyroch kapitolách tejto štúdie), ale sústredíme sa predovšetkým na 

hlavné zistenia o participácii muţov a ţien a ich mzdách, najmä na trhu práce Slovenskej 

republiky. Určitú pozornosť však budeme venovať aj informáciám tohto typu zo zdrojov 

Európskej únie (EÚ) a Organizácie spojených národov (OSN). 

 
Európska únia 
 

 Čo sa týka podielu ţien v manaţérskych pozíciách (v triede zamestnaní ISCO 12 
50

 – 

Vedúci a riadiaci zamestnanci  veľkých organizácií ... a ISCO 13 
51

 – Vedúci a riadiaci 

zamestnanci malých organizácii ...) bolo Slovensko v roku 2001 (31,2 %) nad priemerom 

EÚ (30,1 %), ale v roku 2006, keď Európska únia (priemer krajín EÚ) zaznamenala v 

porovnaní s rokom 2001 rast tohto podielu (32,6 %), Slovensko naopak zaznamenalo  

pokles tohto podielu  (27,7 %), čo nás v roku 2006  zaradilo pod priemer EÚ. V porovnaní 

s rokom 2001 to znamená jednoznačne zhoršenie situácie v tejto oblasti. 
 

 Čo sa týka participácie muţov a ţien  (v %) v rozhodovacích pozíciách najvyšších 

rozhodovacích orgánov najväčších verejne kótovaných spoločností v členských štátoch 

Európskej únie (EÚ-27) v roku 2007, tak v tomto prípade bolo na tom Slovensko v 

porovnaní s ostatným krajinami s priemerom EÚ-27 najlepšie. Na Slovensku bol podiel 

ţien ako prezidentiek v týchto spoločnostiach  20 % (priemer EÚ – 4 %) a podiel ţien  na 

celkovom počte členov najvyšších rozhodovacích orgánov týchto spoločnosti bol 24 % 

(priemer EÚ 11 %). 

 
 Organizácia spojených národov   

 

 Správa o ľudskom rozvoji 2007/2008  obsahuje údaje o 177 skúmaných krajinách. Na 

prvom mieste sa, čo sa týka hodnoty indexu ľudského rozvoja/HDI (čím niţšie poradové 

číslo umiestnenia, tým vyšší stupeň ľudského rozvoja), umiestnil Island, na druhom 

mieste Nórsko. Na treťom mieste sa umiestnila Austrália.  Zo štátov EÚ sa na najlepšom 

mieste umiestnilo Írsko (5. miesto).  Slovensko skončilo na 42. mieste. 
 

 Na 1. mieste sa, čo sa týka zastúpenia ţien medzi „Zákonodarcami, vedúcimi a riadiacimi 

zamestnancami“  ocitli Filipíny (58 % ţien) , ktoré sa však v rebríčku HDI nachádzajú aţ 

90. mieste. Slovensko sa ocitlo so svojimi 31 % na 46. (46-48) mieste (spolu s Írskom 

a Saudskou Arábiou). Na poslednom mieste sa umiestnil Pakistan – len s 2 % ţien 

v hlavnej triede KZAM1  (98. miesto v HD rebríčku). Pred Slovenskom bolo 15 štátov 

EÚ (Litva – 43 %, Lotyšsko – 42 %, Estónsko, Francúzsko a Nemecko – 37 %, Maďarsko 

-35 %, Bulharsko, Portugalsko a Veľká Británia – 34 %, Poľsko a Slovinsko – 33 %, 

Belgicko, Španielsko a Taliansko – 32 %) a za Slovenskom (a Írskom) sa ocitlo 10 štátov 

(ČR, Fínsko a Švédsko – 30 %, Rumunsko – 29 %, Rakúsko – 27 %, Grécko a Holandsko 

                                                 
50

  KZAM12 
51

  KZAM13 
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– 26 %, Dánsko – 25 %, Malta – 20 % a Cyprus – 15 %). Údaje o Luxembursku neboli  

prezentované.    

 

 V kontexte s indexom rodového rozvoja (GDI) sa Slovensko spomedzi 169 skúmaných 

krajín ocitlo na 39. mieste (čím niţšie miesto – tým vyššia úroveň rodového rozvoja). 

Pred nami sa zo skúmaných krajín (nie všetky boli uvedené v tabuľke GDI)  umiestnilo  

19 krajín EÚ (Švédsko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Dánsko, Rakúsko, 

Veľká Británia, Belgicko, Taliansko, Nemecko, Grécko, Slovinsko, Cyprus, Portugalsko, 

ČR, Malta, Maďarsko a Poľsko) a za nami sa ocitlo 5 krajín EÚ (Litva, Estónsko, 

Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko). 

 
 

Slovenská republika   

 
MUŢI A ŢENY V RIADIACICH POZÍCIÁCH (výsledky monitoringu) 

 
 KZAM1-Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci patria medzi tri hlavné triedy 

zamestnaní s najväčšími rozdielmi v rodovej skladbe (ide o hlavné triedy s muţskou 

dominanciou, kde podiel muţov je 60 %). Čo sa týka Zákonodarcov, ... tak tento rozdiel 

v rodovej skladbe sa v roku 2006 (72,1 % muţi a 27,9 % ţeny) v porovnaní s rokom 1996 

(71,5 % muţi a 28,5 % ţeny) nielenţe nezmenšil, ale dokonca došlo k miernemu zvýšeniu 

dominancie muţov (o 0,6 %). 

 

 Vo všetkých triedach a skupinách zamestnaní  hlavnej triedy KZAM1- Zákonodarcovia, 

vedúci a riadiaci zamestnanci prevaţujú muţi a vo väčšine z nich ide o výraznú 

dominanciu muţov (nad 60 %).    

 

 Najväčší podiel na celkovom počte pracujúcich v hlavnej triede zamestnaní KZAM 1 

Zákonodarcovia ...  u muţov, ale aj  u ţien, a to tak v roku 1996 ako aj v roku 2006  

predstavovala skupina zamestnaní 131 – Vedúci a riaditelia malých organizácií (podnikov, 

spoločností). V roku 1996 predstavoval ich podiel  takmer  60  %  (takmer rovnaké % 

u muţov  a u ţien), v roku 2006 však  došlo k jeho zníţeniu – priblíţil sa  k 50 % (u ţien 

viac ako u muţov). 

 

 Najniţší podiel na celkovom počte pracujúcich v hlavnej triede zamestnaní KZAM1 - 

Zákonodarcovia ...  u pracujúcich muţov, ale aj u pracujúcich  ţien, a to tak v roku 1996, 

ako aj v roku 2006 (aj keď v tomto prípade došlo k výraznému zníţeniu koncentrácie aj 

u muţov, aj u ţien) predstavovala skupina zamestnaní 114 – Vedúci pracovníci 

politických, záujmových a odborových organizácii (vo všetkých prípadoch toto percento 

nedosahovalo ani 1 %).  

 

ROK 2006 

 

 Čo sa týka veľkosti organizácií, tak vo veľkých organizáciách (KZAM12) pracuje zo 

všetkých pracujúcich muţov hlavnej triedy KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci pribliţne 47 % muţov a pribliţne 45 % ţien.V malých organizáciách 
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pracuje zo všetkých pracujúcich muţov hlavnej triedy KZAM1 45,7 % muţov. U ţien je 

to 46,7 %. Muţi sú vo  teda vo väčšej miere koncentrovaní vo veľkých organizáciách 

a ţeny zas v malých organizáciách.  Vo veľkých organizáciách  podiel muţov  a ţien je 

73 %: 27 % a v malých organizáciách 71,5 % : 28,5 %.  Z uvedeného je  zrejme, ţe podiel 

muţov je väčší vo veľkých organizáciách ako v malých organizáciách. 

 

 Čo sa týka členenia KZAM 1 podľa jednotlivých sektorov – súkromný a verejný 

sektor, tak v prípade súkromného sektora  vo všetkých  triedach a skupinách  zamestnaní 

KZAM1 muţi vysoko prevaţujú nad ţenami (vysoká dominancia muţov: 67 – 79 %), a to 

tak vo veľkých organizáciách, ako aj v malých organizáciách. Zastúpenie ţien na hlavnej 

triede zamestnaní KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci je vo verejnom 

sektore priaznivejšie ako v súkromnom sektore, ale aj v tomto prípade  takmer vo všetkých 

skupinách zamestnaní  prevaţujú muţi (63 – 74 %). 

 

 Čo sa týka hospodárskych sektorov, tak najväčší počet riadiacich zamestnancov 

u muţov (41,65 %), ale aj u ţien (50,6 %) pracuje v sektore sluţieb, pričom u ţien je toto 

percento vyššie takmer o 10 %. Na druhom mieste u muţov figuruje priemysel a u ţien 

verejné sluţby. Čo sa týka rodovej skladby tak všetky hospodárske sektory (okrem 

verejných sluţieb) sú sektormi s dominanciou muţov (zastúpenie muţov je nad 60 %). 

Len sektor verejných sluţieb je rodovo integrovaným sektor (zastúpenie muţov a ţien je 

v rozpätí 40 – 60 %). Sektorom s najvyššou dominanciou muţov je stavebníctvo (aţ 

takmer 97 % muţov). Tak koncentrácia muţov a ţien do jednotlivých hospodárskych 

sektorov, ako aj rodová skladba týchto sektorov potvrdzujú vysoký stupeň rodovej 

sektorovej segregácie v skupine KZAM1. 

 

 Čo sa týka odvetví, tak všetky odvetvia, okrem odvetvia školstva, odvetvia zdravotníctva 

a sociálnej pomoci a odvetvia ostatných spoločenských, sociálnych a osobných sluţieb, 

patria medzi rodovo dominantné odvetvia – s dominanciou muţov v KZAM1. Medzi tri 

odvetvia s najvyššou dominanciou muţov v KZAM1 patria nasledovné:  
 

 C – Ťaţba nerastných surovín (100 % muţov), 

 F – Stavebníctvo (96,8 % muţov) 

 a A,B- Pôdohospodárstvo, rybolov a chov rýb  (87,5 % muţov). 

 

 Čo sa týka vzdelania, tak v hlavnej triede KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci vo všetkých stupňoch vzdelania početne prevaţujú muţi (sú v nej totiţ 

dominantne zastúpení). Najmarkantnejšie je to v prípade vysokoškolského vzdelania  

2. stupňa, kde je počet muţov aţ o 31 tis. vyšší ako počet ţien  (muţi – 44,1 tis. a ţeny len 

13,1 tis.).  Na druhej strane – ţiadny rozdiel nie je v počte muţov a ţien so základným 

vzdelaním (muţi/ţeny – 0,2 tis.). 

 

 Najviac vedúcich a riadiacich zamestnancov veľkých organizácií (KZAM12) má tak u 

muţov ako aj u ţien vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (u muţov – 46,1 % a u ţien – 43,1 

%). V prípade vedúcich a riadiacich zamestnancov malých  organizácií (KZAM13)  je 

situácia odlišná. Aj v tomto prípade má najviac muţov vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

(43,1 %), u ţien je to však úplné stredné odborné vzdelanie (46,2 %). 
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 Čo sa týka veku, tak väčšina muţov a ţien hlavnej triedy KZAM1 – Zákonodarcovia, 

vedúci a riadiaci zamestnanci mala vek od 35-54 rokov (u muţov – 63 %, u ţien aţ 68,2 

%). Po tomto veku sa participácia na KZAM1 tak v prípade muţov ako aj ţien zniţovala. 

Opačne je to veku od 20-34 rokov. V tomto prípade ich počet s rastúcim vekom stúpal (dá 

sa povedať, ţe logicky).  

 

 Vo veľkých (KZAM12) a malých (KZAM13) organizáciách mala tieţ väčšina muţov, ale 

aj ţien vek  35-54 rokov (60-73 %), zatiaľ čo najmenej z nich pochádzalo z vekovej 

skupiny nad 55 +.  Z uvedeného vyplýva, ţe v tomto prípade boli na tom najlepšie osoby 

vo veku 35-54 rokov a najhoršie ľudia v seniorskom veku (nad 55 rokov) –  tí boli na tom 

horšie aj v porovnaní s mladými ľuďmi vo veku do 34 rokov. Najviac muţov vo veľkých 

organizácií  pochádzalo z vekovej skupiny (v porovnaní s ostatnými vekovými skupinami) 

50-54 rokov (16,5 %) a najviac muţov  v  malých organizáciách pochádzalo z vekovej 

skupiny 35-39 rokov (17,7 %). Najviac ţien vo veľkých organizáciách pochádzalo z 

vekovej skupiny 45-49 rokov (21,2 %) a najviac ţien v malých organizáciách pochádzalo, 

podobne ako u muţov,  z vekovej skupiny 35-39 rokov (20,5 % z nich).  
 

 Uvedené zistenia jednoznačne dokazujú, ţe stupeň vertikálnej segregácie je v tomto 

prípade mimoriadne vysoký. Jednou z jej príčin sú aj rodové stereotypy a nedostatočná 

pozornosť, ktorá sa tomuto problému  venuje v našej spoločnosti, a to tak na úrovni 

vládnych orgánov, ako aj v ostatných oblastiach verejnej správy (samosprávy), ale aj u 

sociálnych partnerov a pod. Preto je potrebné v budúcnosti venovať tomuto problému 

oveľa viac pozornosti. O  niektorých príčinách tohto stavu, ale aj o tom ako túto situáciu 

zmeniť sa napokon zmieňujeme aj v tejto štúdii, a to v rámci druhej, tretej a štvrtej 

kapitoly. 

 

 

MUŢI A ŢENY V RIADIACICH POZÍCIÁCH - ICH MZDY (výsledky monitoringu) 

 

 Priemerné hrubé (nominálne) mesačné mzdy muţov a ţien sú v  hlavnej triede KZAM1 – 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci v porovnaní s ostatnými hlavnými triedami 

KZAM najvyššie. Je tomu tak aj v prípade rodových mzdových rozdielov (absolútnych, aj 

relatívnych). Absolútny rodový mzdový rozdiel v tejto hlavnej triede KZAM1 dokonca 

vzrástol z 6 138 Sk v roku 1996 aţ  na 17 467 Sk v roku 2006 (o 11 329 Sk). Relatívny 

rodový mzdový rozdiel v tejto skupine zamestnaní  tieţ zaznamenal nárast, a to z 29,3 % v 

roku 1996 na 33,8 % v roku 2006 % (o 4,5 %).  

 

ROK 2006 

 

 Najväčší absolútny rodový mzdový rozdiel v rámci skupín zamestnaní hlavnej triedy  

KZAM1 je  tak v prípade priemernej mzdy ako aj mediánu miezd v skupine zamestnaní 

121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností (a to v prípade 

absolútneho rodového rozdielu odvodeného od priemernej mzdy je to aţ  37 519 Sk a v 

prípade absolútneho rodového mzdového rozdielu odvodeného od mediánu miezd je to 

20 220 Sk). Platí to aj v prípade relatívneho rodového mzdového rozdielu, ktorý je tieţ 

najvyšší (39,8 % v prípade priemernej mzdy a 36,2 % v prípade mediánu miezd. Ide 
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súčasne o skupinu zamestnaní s najvyššími hodnotami priemernej mzdy a mediánu miezd, 

a to tak u muţov, ako aj u ţien. U muţov  nadobudla priemerná mzda v roku 2006 aţ 

hodnotu 94 238 Sk (medián miezd 55 879 Sk) a u ţien 56 719 Sk (medián miezd 35 659 

Sk). 
 

 V rámci KZAM1 skupinou zamestnaní s najniţšími absolútnymi rodovými mzdovými 

rozdielmi bola v tomto prípade 115 - Prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci 

krajských, okresných a obecných úradov (8 272 Sk v prípade absolútneho rodového 

mzdového rozdielu odvodeného od priemernej mzdy a  4 149 Sk v prípade absolútneho 

rodového mzdového rozdielu odvodeného od mediánu miezd. Medzi skupiny zamestnaní 

s najniţšími relatívnymi mzdovými rozdielmi moţno zaradiť skupinu zamestnaní 112 – 

Vyšší štátni úradníci, a to v prípade relatívneho rodového mzdového rozdielu  

odvodeného od priemernej mzdy (21,1 %) V prípade  relatívneho rodového mzdového 

rozdielu odvodeného od mediánu miezd je to uţ spomínaná skupina zamestnaní 115  (13,3 

%).  Jednoznačne z toho vyplýva, ţe rodové mzdové rozdiely sú menšie v prípade 

mediánu miezd ako v prípade priemernej mzdy. 

 Čo sa týka podielu prémií a odmien z celkovej mzdy muţov a ţien, tak vo všetkých 

prípadoch (v hlavnej triede zamestnaní, aj  v jednotlivých triedach a skupinách zamestnaní) 

bol podiel prémií a odmien z celkovej mzdy vyšší u muţov ako u ţien. Najväčší rozdiel 

medzi podielom prémií  a odmien na celkovej mzde medzi muţmi a ţenami bol v skupine 

zamestnaní 121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností, kde 

tento podiel predstavoval u muţov aţ 17,5 %, kým u ţien to bola len necelá polovica z 

toho (8,2 %). Najmenší rozdiel medzi podielom prémií a odmien na celkovej mzde medzi 

muţmi a ţenami bol v skupine zamestnaní 131 – Vedúci, riaditelia malých podnikov, 

organizácií, kde u muţov tento podiel bol 14,4 % a u ţien 12,6 %. 

 Čo  sa týka verejného a súkromného sektora, tak najvyšší absolútny rodový mzdový 

rozdiel sa nachádzal v súkromnom sektore, a to v skupine zamestnaní s najvyššími 

mzdami, ktorou je 121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, 

spoločností. Mzda muţov v tejto skupine zamestnaní dosahovala aţ 105 215 Sk, kým 

mzda ţien len 70 731 Sk (absolútny rodový mzdový rozdiel = 34 484 Sk). Najvyšší 

relatívny rodový mzdový rozdiel sa nachádzal vo verejnom sektore, a to paradoxne v 

skupine zamestnaní s absolútne najniţšími mzdami muţov a ţien spomedzi oboch 

sektorov, a to v skupine zamestnaní 131-Vedúci a riaditelia malých podnikov, organizácií 

(35,2 %). Absolútne najniţší (spomedzi súkromného a verejného sektora), tak absolútny 

ako aj relatívny rodový rozdiel sa paradoxne nachádzal tieţ v skupine zamestnaní 131-

Vedúci a riaditelia malých podnikov, organizácií, a to v súkromnom sektore, kde 

absolútny rodový mzdový  rozdiel predstavuje len 1 278 Sk a relatívny rodový mzdový 

rozdiel 3,1 %.  

 Čo sa týka podnikateľského a nepodnikateľského sektora, tak mzdy u muţov, aj u 

ţien boli  vo všetkých prezentovaných skupinách zamestnaní vyššie v podnikateľskom 

sektore ako v nepodnikateľskom. Aj najvyšší absolútny, ale aj relatívny rodový mzdový 

rozdiel sa  nachádzal práve v podnikateľskom sektore, a to v prípade absolútneho 

rodového mzdového rozdielu je to opätovne v skupine zamestnaní 121- Riaditelia a 

prezidenti veľkých organizácií (32 579 Sk). Najvyšší relatívny rodový mzdový rozdiel  je 

tieţ v podnikateľskom sektore, a to v skupine zamestnaní 122-Vedúci zamestnanci 

výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií, podnikov a 

pod. (31,7 %). Najniţší  absolútny (4 073 Sk), ale aj relatívny rodový mzdový rozdiel (9,4 



 103 

%) sa  nachádzal v nepodnikateľskom sektore, a to paradoxne  tieţ v skupine zamestnaní s 

najvyššími mzdami v tomto (nepodnikateľskom) sektore, ktorou je skupina zamestnaní  

121 – Riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností.  

 

 Čo sa týka hospodárskych sektorov, tak v  hlavnej triede KZAM1- Zákonodarcovia, 

vedúci a riadiaci zamestnanci bol  najvyšší rodový mzdový rozdiel, a to tak absolútny, ako 

aj relatívny v "SLUŢBÁCH" (20 602 Sk, 34,6 %). Najniţší rodový mzdový rozdiel 

(absolútny, aj relatívny) bol v hlavnej triede KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci v "PÔDOHOSPODÁRSTVE" (6 634 Sk, 21,3 %).  
 

 V prípade odvetví  bol v hlavnej triede KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel v odvetví "Finančné 

sprostredkovanie" (aţ 31 673 Sk) a relatívny rodový mzdový rozdiel v odvetví "Doprava, 

skladovanie, pošta a telekomunikácie" (aţ 47,2 %). Najniţší absolútny rodový mzdový 

rozdiel  v hlavnej triede KZAM1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci bol v 

odvetví  "Pôdohospodárstvo, rybolov, chov rýb" (6 634 Sk) a najniţší relatívny rodový 

mzdový rozdiel v odvetví "Verejná správa, obrana; povinné sociálne zabezpečenie" (21,1 

%). 

 

 Čo sa týka vzdelania, tak v hlavnej triede KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci bol najvyšší absolútny rodový mzdový rozdiel u zamestnancov s VŠ 

vzdelaním 2. stupňa  (17 207 Sk) a relatívny rodový mzdový rozdiel u zamestnancov so 

stredným vzdelaním bez maturity  (aţ 44,9 %). Najniţší absolútny, ale aj relatívny  rodový 

mzdový rozdiel bol v KZAM1 u zamestnancov s úplným stredným všeobecným 

vzdelaním (5 502 Sk, 14,7 %). 

 

 Čo sa týka veku, tak v  hlavnej triede KZAM1- Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 

zamestnanci bol najvyšší tak absolútny ako aj relatívny rodový mzdový rozdiel u  

zamestnancov vo veku 35-39 rokov (26 489 Sk, 41,4 %). Súčasne ide o skupinu riadiacich 

zamestnancov s najvyššími mzdami (64 031 muţi, 37 542 ţeny).  Najniţší absolútny, ale 

aj relatívny  rodový mzdový rozdiel  bol v hlavnej triede KZAM1 u zamestnancov vo 

veku 20–24 rokov (1 461 Sk, 7,0 %), kde sú súčasne aj najniţšie mzdy. 

 

 Čo sa týka rodových mzdových rozdielov, tak treba jednoznačne uviesť, ţe ani v jednom 

prípade neboli, ani priemerné mzdy, ani medián miezd, ani podiel prémií a odmien na 

celkovej mzde vyššie u ţien ako u muţov. Moţno tieţ  konštatovať, ţe aj v tomto prípade 

sa potvrdila hypotéza, ţe rodové mzdové rozdiely (v neprospech ţien) sú spravidla  

najvyššie (vysoké) tam, kde sú najvyššie (vysoké) mzdy. Aj výsledky tejto štúdie 

potvrdzujú, ţe v našej krajine je výrazne nízky podiel ţien v riadiacich funkciách, čo má 

svoj odraz aj v mzdových rozdieloch muţov a ţien. To bol aj dôvod prečo sme do tejto 

štúdie zaradili aj časť týkajúcu sa mzdových rozdielov muţov a ţien v riadiacich 

funkciách.   

 

 Pravdepodobne hlavné príčiny rozdielov medzi mzdami muţov a ţien sú v tomto 

prípade zrejme vo vecnej podstate funkcií muţov a ţien a v rodovej segregácii muţov a 
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ţien ako takej (v akých sektoroch a odvetviach pracujú, v akých typoch organizácií 

pracujú, aké riadiace stupne zastávajú a pod.). Je viac ako jasné, ţe značná časť týchto 

rodových mzdových rozdielov je na vrub rodovej segregácie, a to tak horizontálnej (ţeny a 

muţi pracujú v rôznych povolaniach) ako aj vertikálnej  (muţi pracujú na miestach vyššej 

hierarchickej úrovne). Na margo tohto problému treba opätovne zdôrazniť, ţe prvotnou 

príčinou  (podhubím) akejkoľvek segregácie sú v prvom rade stereotypy (v našom prípade 

rodové stereotypy na trhu práce, ale aj v spoločnosti ako takej) a predsudky. Prezentované 

výsledky sú dôkazom toho, ţe aj v tomto prípade tieto faktory hrajú zrejme mimoriadnu 

úlohu.  

 Ukazuje sa, ţe  problém nízkej participácie ţien  na riadiacich pozíciách na trhu práce 

(a v riadení spoločnosti vôbec), vrátane rodových mzdových rozdielov, by si  zaslúţil v 

budúcnosti viac pozornosti, vrátane realizácie rozsiahlejších prieskumov a ankiet. Viac  

pozornosti by si zaslúţil  tak zo strany vládnych orgánov, samosprávnych orgánov (celej 

verejnej správy), ako aj zo strany sociálnych partnerov (zapracovanie do akčných plánov 

rodovej rovnosti a pod.), médií, mimovládnych organizácií a pod. Jednoducho,  je to váţny 

problém spoločnosti, a tak by bolo potrebné k nemu v budúcnosti aj pristupovať. Nemal by 

teda zostať na okraji jej pozornosti, ale mal by sa podobne ako ostatné problémy, dostať do 

"jadra"  (centra pozornosti) spoločnosti, t. j. do všetkých zloţiek spoločnosti, vrátane tých, 

ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním. 

 Jednou z ciest postupnej eliminácie problému nízkej participácie ţien na riadiacich 

pozíciách na trhu práce (a v riadení spoločností vôbec), vrátane rodových mzdových 

rozdielov, by mohlo byť aj zriadenia špecializovaného pracoviska, napr. pri Slovenskom 

národnom stredisku pre ľudské práva (Centrum rodovej rovnosti), prípadne aj zriadenie 

osobitnej tripartitnej a bipartitnej pracovnej skupiny (so zastúpením relevantných 

sociálnych partnerov, v prípade tripartitnej pracovnej skupiny aj so zastúpením vlády), 

ktorá by sa venovala týmto problémom. 

 

                                   

  
 

 

Výsledky (zistenia) prezentované v tejto štúdií (ale aj výsledky iných 
prieskumov, štúdií, správ a pod.) dokazujú, že muži sa viac ako  ženy 
podieľajú na riadení spoločností (nerovnomerné rozdelenie moci) a z 
nej aj viac profitujú.  Je preto načase s tým niečo urobiť !  Ide nielen o 
spravodlivejšiu deľbu moci  (práv a povinnosti), ale aj o rovnomernejšie 
rozdelenie "profitov" spoločnosti a pod. Napokon, rovnomernejšie 
rozdelenie moci, t. j. rovnomernejšie rozdelenie práv a povinnosti pri 
riadení všetkých sfér spoločnosti, by mohlo priniesť aj spravodlivejší 
"svet", pestrejší a dynamickejší, vrátane kvalitatívne hodnotnejšieho, 
(všestrannejšieho, pestrejšieho, humánnejšieho, harmonickejšieho) 
rozvoja spoločnosti (vyšší stupeň ľudského rozvoja).  
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Príloha č. 2 
 
Pracujúci podľa klasifikácie zamestnaní (KZAM) v ekonomike SR  podľa pohlavia v rokoch 

1996 a 2006 a v tis. osobách  

 
 

                                                                                                                                     Tab. č. 29. 

Hlavné triedy zamestnaní (povolaní) 

podľa KZAM 
 

 

1996 

 

 

2006 

Muţi Ţeny Spolu Muţi Ţeny 

 

Spolu 

 
 

1.Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci  

   zamestnanci 
 

88,2 35,2 123,4 95,0 36,8 131,8 

 

2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 

 
85,5 123 208,6 106,5 145,4 251,9 

 

3. Technickí, zdravotnícki, pedagogickí  

    zamestnanci a zamestnanci v príbuzných  

    odboroch 

 

171,4 233,3 404,7 179,3 251,8 431,1 

 

4. Niţší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

35,7 141,1 176,8 43,2 98,0 141,2 

 

5. Prevádzkoví zamestnanci v sluţbách  

    a v obchode 

 

87,4 166,7 254,2 100,7 222,7 323,4 

 

6. Kvalifik. robotníci v poľnohospod.., lesníctve   

    a v príbuz. odb. (okrem obsluhy strojov  

    a zariadení) 
 

24,4 18 42,4 18,5 7,4 25,9 

 

7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia,   

    spracovatelia, opravári  (okrem obsluhy strojov  

    a zariadení) 
 

373,3 78,1 451,3 363,0 58,9 421,9 

 

8. Obsluha strojov a zariadení 
 

236,3 62,7 299,1 258,6 79,3 337,9 

 

9.Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

131,3 130,9 262,3 114,7 108,4 223,1 

 

Neidentifikovaní 
 

1,1 1,3 2,1 - - - 

 
Spolu 

 
1 234,6 990,3 2 224,9 1279,5 1008,7 2288,2 

 

Zdroj: Slovstat databáza – údaje z VZPS,  ŠÚ SR.   

 

 

 

 

 



 127 

Príloha č. 3 

 
                                                                                                                                        Tab. č. 30 
 

 

Pracujúci a  Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci 

 podľa pohlavia v SR v roku 1996 a 2006  (v tis. osôb) 
 

Kód KZAM/ Rok 

 

1996 
 

2006 
 

 

Spolu 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

 

Spolu 
 

Muţi 
 

Ţeny 

 

PRACUJÚCI 2 224,9 

 

1 234,6 

 990,3 
 

990,3 2 301,4 1 291,1 1 010,3 

z toho       

       
 

1. Zákonodarcovia., vedúci  

    a riadiaci zamestnanci 
 

123,4 88,2 35,2 131,8 95,0 36,8 

v tom       

       

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 11,6 10,0 1,6 9,9 6,9 3,0 

v tom       

 111 Zákonodarcovia 1,6 1,0 0,6 3,4 2,3 1,1 

 112 Vyšší štátni úradníci 2,6 2,2 0,4 4,6 3,4 1,2 

 114 Ved. prac. polit., záujm. a odb. org.  0,8 0,5 0,3 0,3 (0,15) (0,15) 

 115 Prednostovia, tajomn.a ved. prac. úrad. 2,4 2,1 0,3 1,6 1,0 0,6 

 116 Velitelia (náčeln.) voj. tech. útvarov  4,2 4,2 0,0 - - - 

       

12 Vedúci a riad. zam.. veľkých organizácií 42,3 29,3 13,0 61,2 44,7 16,5 

Z toho       

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz. 1,5 1,4 0,1 1,0 0,6 0,4 

 122 Vedúci prac. výr. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľk.org, podn. a pod.  
24,0 17,1 6,9 44,0 32,9 11,1 

 123 Ved. prac. univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
16,5 10,5 6,0 14,1 10,1 4,0 

   Ostatní/nezaradení 0,3 0,3 0,0 2,1 1,1 1,0 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý podnik, 

     organiz., spoločn. (za pomoci najviac 1  

     ďalšieho riadiaceho zamestnanca) 

69,5 48,25 20,55 60,7 43,4 17,3 

 131 Vedúci, riaditelia malých podnikov 

 
68,8 48,2 20,5 59,7 42,7 17,0 

 

Zdroj: ŠÚ SR + vlastné prepočty 
 

Poznámka: Údaje v triede ll  (všetky skupiny zamestnaní) a v skupine zamestnaní 121 sa 

vyznačujú niţšou spoľahlivosťou (jeho relatívna štandardná chyba je vyššia ako 20 %). 

Osobitne menej spoľahlivými údajmi sú údaje v zátvorke (114 – Vedúci pracovníci  

politických, záujmových, a odborových organizácií). 
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Príloha č. 4 
 

                                                                                                                                       Tab. č. 31 
 

 

Pracujúci  a Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci podľa pohlavia a sektora 

 v SR v roku  2006  (v tis. osôb) 

 

  

SÚKROMNÝ SEKTOR 
 

 

VEREJNÝ SEKTOR  
 

  

Spolu 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Spolu 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

 

PRACUJÚCI 
 

1 593,4 980,5 612,9 698,3 308,2 390,1 

z toho       

       

1. Zákonodarcovia, vedúci 

    A riadiaci zamestnanci 
94,0 72,5 21,5 37,7 22,4 15,3 

v tom       

       

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 0,1 0,1 0,0 9,8 6,8 3,0 

v tom       

 111 Zákonodarcovia 0,0 0,0 0,0 3,4 2,3 1,1 

 112 Vyšší štátni úradníci 0,0 0,0 0,0 4,6 3,4 1,2 

 114 Ved. prac. polit., záujm. a odb. org.  (0,1) (0,1) (0) (0,3) (0,15) (0,15) 

 115 Prednostovia, tajomníci  

       a vedúci zamestnanci úradov 
0,0 0,0 0,0 1,6 1,0 0,6 

       

12 Vedúci a riadiaci zamestnanci 

     veľkých organizácií 
44,9 34,9 10,0 16,4 9,9 6,5 

z toho       

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz. 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 

 122 Vedúci prac. výr. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľk.org, podn. a pod.  
33,6 26,4 7,2 10,3 6,5 3,8 

 123 Ved. prac. univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
8,8 6,9 1,9 5,4 3,2 2,2 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý 

     podnik.,organiz., spoločn. (za pomoci  

    najviac 1 ďalšieho riad. zam.) 

49,1 37,7 11,5 11,5 5,7 5,8 

 131 Vedúci, riaditelia malých podnikov   48,3 36,9 11,4 11,4 5,7 5,7 

       Ostatní/nezaradení 

 
(0,8) (0,8) 0,1 0,1 0,0 0,1 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2007 (z VZPS) 
 

Poznámka: Údaje v triede ll  (všetky skupiny zamestnaní) a v skupine zamestnaní 121 sa 

vyznačujú niţšou spoľahlivosťou (jeho relatívna štandardná chyba je vyššia ako 20 %). 

Osobitne menej spoľahlivými údajmi sú údaje v zátvorke (114 – Vedúci pracovníci  

politických, záujmových, a odborových organizácií). 
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Príloha č. 5 
 
                                                                                                                                 Tab. č. 32 
 

 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov v roku 1996 a 2006 v SR podľa hlavných 

tried zamestnaní (KZAM) a pohlavia v Sk 

 

Zamestnanie  (KZAM) 

 

1996 

 
2006 

Muţi  

 

Ţeny 

 

Muţi  

 

Ţeny 

 
  

1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

20 947 14 809  51 682 34 215 

 

2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

12 812 10 142 29 511 22 230 

 

3. Technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci  

    a zamestnanci v príbuzných odboroch 
 

11 624 8 431 25 826 18 245 

 

4. Niţší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

8 862 7 549 19 042 15 174 

 

5. Prevádzkoví  zamestnanci  v sluţbách a v obchode 
 

8 363 5 943 15 086 10 796 

 

6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  

    lesníctve a v príbuzných odboroch   
 

7 228 6 227 13 968 11 940 

 

7. Remeselní a kvalifikovaní robotníci v príbuzných  

     odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

9 286 6 192 18 322 12 229 

 

8. Obsluha strojov a zariadení 
 

9 841 7 316 18 515 13 943 

 

9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
  

6 931 5 640 12 757 9 706 

  
S p o l u 
 

9 946 7 411 22 686 16 575 

 

Zdroj: Štruktúra miezd zamestnancov 1996, 2006,  ŠÚ SR  
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Príloha č. 6 
 

                                                                                                                                   Tab. č. 33 
 

 

Priemerné hrubé mesačné mzdy 

  - ZÁKONODARCOVIA, VEDÚCI A RIADIACI ZAMESTNANCI -  

 podľa pohlavia v SR v roku 1997 a 2006  (v Sk) 

 

Klasifikácia zamestnancov 

 podľa KZAM 

 

1997 
 

2006 
 

 

Spolu 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

Spolu 
 

Muţi 
 

Ţeny 
 

 

1. Zákonodarcovia, vedúci 

     a riadiaci zamestnanci 
 

23 706 26 268 18 336 45 349 51 682 34 215 

v tom       

       

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 15 902 18 658 12 786 39 448 43 302 33 927 

v tom       

 111 Zákonodarcovia - - - 49 624 49 171  - 

 112 Vyšší štátni úradníci - - - 42 600 47 179 37 242 
 114 Ved. zam. polit., záujm. a odb. org.  - - - 24 703 26 850 - 
 115 Prednostovia, tajomníci 

        a vedúci zamestnanci úradov. 
17 292 - - 34 375 38 359 30 087 

       

12 Vedúci a riadiaci zamestnanci 

      veľkých organizácií 
26 144 28 238 21 261 49 451 56 479 36 595 

z toho       
 121 Riaditelia a prezid. veľkých organiz. 54 020 - - 88 570 94 238 56 719 
 122 Vedúci zam. výr. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľk.org, podn. a pod.  
25 228 26 210 22 802 44 008 49 654 32 528 

 123 Ved. zam. univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
20 301 22 359 16 810 49 545 56 809 38 965 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý  

     podnik, organiz., spoločn. (za  

     pomoci najviac 1 ďalšieho  

     riadiaceho zamestnanca) 

23 119 25 080 15 746 35 419 39 960 27 781 

 131 Vedúci, riaditelia malých podnikov 
21 630 23 290 15 544 35 419 39 960 27 781 

 

Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 
 

Poznámka: Chýbajúce údaje nie sú uvedené z dôvodov ich veľmi nízkej spoľahlivosti 

                    (z dôvodov malého počtu respondentov). 
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Príloha č. 7 
 

                                                                                                                                     Tab. č. 34 
 

 

Priemerná hrubá mesačná mzda a medián hrubých mesačných miezd –  

- ZÁKONODARCOVIA, VEDÚCI A RIADIACI ZAMESTNANCI -  

 podľa pohlavia v SR v roku  2006  (v Sk) 
 

Klasifikácia zamestnancov 

 podľa KZAM 

 
Priemerná mzda  

 
Medián  

 
 

Spolu 

 

Muţi 

 

Ţeny 

 

 

Spolu 

 

Muţi 

 

Ţeny 

 

1. Zákonodarcovia, vedúci 

     a riadiaci zamestnanci 
45 349 51 681 34 215 30 944 35 259 25 714 

v tom       

       

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 39 448 43 302 33 927 33 092 36 703 28 642 

v tom       

 111 Zákonodarcovia 49 624 49 171  - 46 372 48 710 - 

 112 Vyšší štátni úradníci 42 600 47 179 37 242 36 460 39 744 32 163 
 114 Ved. zam. polit., záujm. a odb. org.  24 703 26 850 - 19 479 19 757 - 

 115 Prednostovia, tajomn.a ved. zam. úrad. 34 375 38 359 30 087 28 676 31 125 26 976 

       

12 Vedúci a riadiaci zamestnanci 

      veľkých organizácií 
49 451 56 479 36 595 33 298 36 897 27 400 

z toho       

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz. 88 570 94 238 56 719 52 945 55 879 35 659 

 122 Vedúci zam. výr. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľk.org, podn. a pod.  
44 008 49 654 32 528 30 614 34 937 24 349 

 123 Ved. zam. univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
 

49 545 56 809 38 965 33 996 37 362 29 561 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci 

    malý podnik, organiz., spoločn.  

   (za pomoci najviac 1  ďalšieho 

    riadiaceho zamestnanca) 

35 419 39 960 27 781 24 881 28 940 19 748 

   131 Vedúci, riaditelia malých podnikov 

 
35 419 39 960 27 781 24 881 28 940 19 748 

 
Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 
 
Poznámka: Chýbajúce údaje nie sú uvedené z dôvodov ich veľmi nízkej spoľahlivosti 

                    (z dôvodov malého počtu respondentov). 
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Príloha č. 8 

 

 

                                                                                                                                      Tab. č. 35 
 

 

Priemerné  hrubé mesačné mzdy, z toho základne mzdy a prémie a odmeny -  

- ZÁKONODARCOVIA, VEDÚCI A RIADIACI ZAMESTNANCI -  

 podľa pohlavia v SR v 2006  (v  Sk) 

 

Klasifikácia zamestnancov 

podľa KZAM 

 

Muţi 

 

Ţeny 
 

 
Celkom 

mzda 

 

 
Zákl. 

mzda 

 
Prémie, 

odmeny 

 

Celkom 

mzda 

 
Zákl. 

mzda 

 
Prémie, 

odmeny 

 

1 Zákonodarcovia, vedúci 

    a riadiaci zamestnanci 
 

51 681  31 163 8 653 34 215 21 339 4 621 

       

11 Zákonodarcovia, vyšší úradníci 43 302 25 135 
 

3 656 33 927 19 765 1 896 

v tom       

 111 Zákonodarcovia 49 171 34 435 5 145 - - - 

 112 Vyšší štátni úradníci 47 179 23 017 4 217 37 242 19 728 2 581 

 114 Ved. zam.  polit., záujm. a odb. org.  26 850 19 788 2 836  - - - 

 115 Prednostovia, tajomn.a ved. prac. úrad. 38 359 22 253 2 129 30 087 17 700 1 005 

       

12 Vedúci a riadiaci zamestnanci 

      veľkých organizácií 
56 479 33 653 

 

10 146 36 595 23 141 5 396 

z toho       

 121 Riaditelia a prezidenti veľkých organiz. 94 238 55 508 16 448 56 719 36 096 4 656 

 122 Vedúci zam. výr. prevádzok a a iných  

        čiastk. celkov veľk.org, podn. a pod.  
49 654 29 247 8 946 32 528 21 375 4 353 

 123 Ved. zam..univerzál. čiastk. celkov 

       (org. jedn., zoskupení, útvarov a pod.)  
56 809 34 382 10 274 38 965 23 947 6 315 

       

13 Vedúci, riaditelia riadiaci malý podnik, 

     organiz., spoločn. (za pomoci najviac 1  

     ďalšieho riadiaceho zamestnanca) 

39 960 25 604 5 749 27 781 16 963 3 490 

 131 Vedúci, riaditelia malých podnikov 

 
39 960 25 604 5 749 27 781 16 963 3 490 

 
Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 

 
Poznámka: Chýbajúce údaje nie sú uvedené z dôvodov ich veľmi nízkej spoľahlivosti 

                    (z dôvodov malého počtu respondentov). 
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Príloha č. 9 

 
                                                                                                                                               Tab. č. 36 
 

 

Priemerné hrubé mesačné mzdy zamestnancov  vybraných tried  KZAM 

  v členení podľa  vzdelania  a pohlavia v SR v roku 2006 
 

Vzdelanie 

 

T  r  i  e  d  a  /  h  l  a  v  n  á    t  r  i e  d  a    K  Z  A  M 
 

12 13 Spolu (1) 
 
 

Priemerná mzda  

(SR) 

 

 
Vedúci a riadiaci 

zamestnanci veľk. 

organizácií  

 

Vedúci a riaditelia  

malých organizácií 

Zákonodarcovia, ved. 

a riadiaci 

zamestnanci 

M Ţ M Ţ M Ţ M 
 

Ţ 
 

 

 0 Bez uvedeného  

   vzdelania 
55 580 39 122 44  260 26 530 52 760 34 970 21 174 15 712 

 1 Základné 39 681 19 726 - - 32 823  19 780  14 938 11 075 

 2 Učňovské 32 210 16 717 28 915 21 981 31 532 18 234 17 456 11 782 
 3 Stredné  

  (bez maturity) 
37 751 20 753 - 14 492 35 580 19 617  16 759 12 448 

 4 Učňovské  

   S maturitou 
37 415 24 006 35 253 31 010 36 469 26 399 20 779 15 246 

 5 Úplné stred. všeob. 35 406 30 290 36 819 28 446 35 373 30 171 22 273 17 158 
 6 Úplné stred. odb. 38 645 27 609 29 756 19 237 36 609 24 816 22 993 16 804 

 7 Vyššie odborné 41 438 29 240 - - 43 028 28 877 25 272 17 608 
 8 VŠ – 1. stupeň 56 280 38 737 - - 49 197 36 445 31 856 21 064 
 9 VŠ – 2 stupeň 65 927 45 951 44 207 34 123 59 565 42 358 37 647 25 648 

10 VŠ – 3. stupeň 65 427 51 900 - - 59 475 46 487 37 963 29 121 

 

SR spolu 

 

56 479 36 595 39 960 27 781 51 681 34 215 22 686 16 575 

 
Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 

 

Poznámka: Chýbajúce údaje nie sú uvedené z dôvodov ich veľmi nízkej spoľahlivosti 

                    (z dôvodov malého počtu respondentov). 
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Príloha č. 10 

 

 
                                                                                                                                             Tab. č. 37 
 

 

Priemerné hrubé mesačné mzdy vedúcich  zamestnancov v členení podľa 

 vybraných  tried  KZAM,  veku   a pohlavia v SR v roku 2006 
 

Veková 

skupina 

 

T  r  i  e  d  a  /  h  l  a  v  n  á    t  r  i e  d  a    K  Z  A  M 
 

11 12 13 Spolu (1) 
  

Zákonodarcovia, 

vyšší štátni úradníci   

 

Vedúci a riad. zam. 

veľk. organizácií  

 
Vedúci a riaditelia 

malých organizácií 

 

 
 Zákonodarcovia, ved. 

a riadiaci zamestnanci 

 

M 
 

Ţ M Ţ M Ţ 

 

M 

 

 

Ţ 
 

20 – 24 rokov - - 21 830 19 328 - - 20 729 19 268 

25 – 29 rokov 35 448 29 398 36 889 28 553 31 521 29 502 35 825 28 747 

30 – 34 rokov 36 552 26 531 60 341 39 206 37 367 26 438 57 002 35 373 

35 – 39 rokov 47 551 31 014 69 106 42 139 49 029 27 236 64 031 37 542 

40 – 44 rokov 43 668 33 328 63 360 37 752 37 752 32 366 55 588 36 076 

45 – 49 rokov 41 356 35 026 58 060 37 343 35 858 24 487 51 551 33 875 

50 – 54 rokov 43 553 34 610 52 308 35 016 42 983 27 678 48 935 32 912 

55 – 59 rokov 43 164 37 947 49 228 36 574 42 059 29 947 46 758 35 200 

     60 + 46 195 - 55 219 36 018 35 341 - 49 296 33 594 

 

    SR spolu 

 

43 302 33 927 56 479 36 595 39 960 27 781 51 681 34 215 

 
Zdroj:   ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 
 

Poznámka: Chýbajúce údaje nie sú uvedené z dôvodov ich veľmi nízkej spoľahlivosti 

                    (z dôvodov malého počtu respondentov). 
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Príloha č. 11 
 

 
                                                                                                                                               Tab. č. 38 
 

 

Priemerné hrubé mesačné mzdy zamestnancov vybraných tried  KZAM 

  v členení podľa  veku  a pohlavia v SR v roku 2006 
 

Vzdelanie 

 

T  r  i  e  d  a  /  h  l  a  v  n  á    t  r  i e  d  a    K  Z  A  M 
 

12 13 Spolu (1) 
 

Priemerná mzda 

(SR) 

 

 

Vedúci a riad. zam. 

veľkých organizácií  

 

 
Vedúci a riaditelia 

malých organizácií  

Zákonodarcovia, ved. 

a riadiaci zamestnanci 

 

M 
 

Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 

    –  19 rokov - - - - - - 12 099 10 182 

20 – 24 rokov 21 830 19 328 - - 20 729 19 268 15 584 13 661 

25 – 29 rokov 36 889 28 553 31 521 29 502 35 825 28 747 21 171 17 215 

30 – 34 rokov 60 341 39 206 37 367 26 438 57 002 35 373 24 395 16 829 

35 – 39 rokov 69 106 42 139 49 029 27 236 64 031 37 542 25 627 16 584 

40 – 44 rokov 63 360 37 752 37 752 32 366 55 588 36 076 24 292 16 780 

45 – 49 rokov 58 060 37 343 35 858 24 487 51 551 33 875 23 610 16 700 

50 – 54 rokov 52 308 35 016 42 983 27 678 48 935 32 912 22 385 16 627 

55 – 59 rokov 49 228 36 574 42 059 29 947 46 758 35 200 21 628 17 028 

60 + 55 219 36 018 35 341 - 49 296 33 594 20 849 14 293 

 

SR spolu 

 

56 479 36 595 39 960 27 781 51 681 34 215 22 686 16 575 

 
Zdroj:  ISCP, Trexima Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 2007 

 

Poznámka: Chýbajúce údaje nie sú uvedené z dôvodov ich veľmi nízkej spoľahlivosti 

                    (z dôvodov malého počtu respondentov). 
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