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1. POKROK V UPLATŇOVANÍ RODOVEJ ROVNOSTI V ROKU 2014
Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2014 (ďalej len „správa“) je v roku, kedy si
pripomíname 20. výročie Pekinskej akčnej platformy, zameraná na hodnotenie vývoja
v oblasti rodovej rovnosti resp. rovnosti žien a mužov podľa 12 oblastí definovaných
v spomínanej akčnej platforme na IV. Celosvetovej konferencii žien v roku 1995
v Pekingu.
Predkladaná správa prináša základný prehľad o udalostiach a vývoji v oblasti rodovej
rovnosti v roku 2014 a uvádza aj porovnanie situácie SR v rámci Európskej únie
a pomenováva a analyzuje najväčšie rodové rozdiely a nerovnosti.

STRATEGICKÉ MATERIÁLY
V roku 2014 pokračovala vláda SR v zmysle svojho programového vyhlásenia
prijímaním opatrení na presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach
verejného života spoločnosti. Problematika rodovej rovnosti bola v roku 2014
inštitucionálne posilnená prostredníctvom schválenia zásadných strategických
dokumentov; konkrétne bola vládou SR prijatá Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a
Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Kontinuálna práca Rady vlády pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej Výboru pre rodovú rovnosť
rovnako predstavuje neoddeliteľnú súčasť úsilia v rámci pokroku v danej problematike.
Na druhej strane je potrebné konštatovať, že v roku 2014 pokračovala aj miestami
kontroverzná verejná diskusia o podstate agendy rodovej rovnosti, jej filozofických
východiskách, ako aj o inštitucionálnom a finančnom zabezpečení problematiky.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba „MPSVR
SRˮ), ktoré je zodpovedné za celoštátnu koordináciu agendy rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí, pripravilo a predložilo na rokovanie vlády SR návrh Celoštátnej stratégie
rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Tieto materiály
nadväzujú na predchádzajúcu Národnú stratégiu rodovej rovnosti na roky 2009-2013 a
na Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 -2013 a vyhodnotenie ich plnenia,
ktoré bolo rovnako pripravené MPSVR SR v roku 2014. Vláda SR predmetné dokumenty
následne schválila na svojom zasadnutí dňa 20. 11. 2014, uznesením č. 574/2014.
Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019
definujú problematické oblasti v otázkach rodovej rovnosti, ktoré si vyžadujú
intervenciu a systematickú prácu. Súčasťou predmetných dokumentov je aj návrh
riešení a stanovenie cieľov ako i operačných cieľov pre dané obdobie.
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Strategické oblasti a priority definované stratégiou sú:
1. Ekonomická nezávislosť a trh práce
2. Participácia v rozhodovaní vo verejnom a ekonomickom živote
3. Vzdelávanie, veda a výskum
4. Dôstojnosť a telesná integrita
5. Inštitucionálne a legislatívne zabezpečenie rodovej rovnosti
6. Medzinárodná spolupráca a rozvojová pomoc

Akčný plán rámcovo vychádza zo Stratégie a intervenuje vo všetkých oblastiach
a cieľoch, konkrétne:
 Ekonomická nezávislosť: Posilňovanie ekonomickej nezávislosti žien
odstraňovaním rodových rozdielov na trhu práce;
 Rozhodovanie: Zníženie rodových rozdielov v participácii žien a mužov
v rozhodovacích pozíciách;
 Vzdelávanie: Zlepšenie uplatňovania rodovej rovnosti vo vzdelávaní, vede
a výskume;
 Dôstojnosť: Posilnenie autonómie a telesnej integrity žien eliminovaním
degradujúcich a násilných prejavov voči ženám;
 Inštitucionálny
mechanizmus:
Zabezpečenie
prierezového
a
participatívneho inštitucionálneho mechanizmu na presadzovanie rodovej
rovnosti;
 Medzinárodné vzťahy: Uplatňovanie rodového hľadiska v medzinárodnej
spolupráci.
Navrhované úlohy sú formulované s ohľadom na operačné ciele a pomenovávajú
konkrétne kroky a aktérov zodpovedných za ich plnenie. Akčný plán identifikuje 64
kľúčových úloh.
MPSVR SR pripravilo v spolupráci s vecne príslušnými rezortmi Piatu a šiestu periodickú
správu Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
(za obdobie rokov 2008-2013), ktorá bola predložená Výboru Organizácie Spojených
národov pre odstránenie diskriminácie žien. Správa sa zaoberá obdobím od
prerokovania Východiskovej správy v júni 2009 do roku 2013 a primárne sa sústreďuje
na plnenie odporúčaní vyplývajúcich zo Záverečného komentára Výboru pre odstránenie
diskriminácie žien, ktorý bol prijatý dňa 14. júla 2008 po posúdení Druhej, tretej a štvrtej
periodickej správy Slovenskej republiky. Správa bola predmetom pripomienkového
konania vo Výbore pre rodovú rovnosť ako aj v rámci medzirezortného
pripomienkového konania.
Predmetná správa informuje o prijatých legislatívnych, politických a iných relevantných
opatreniach, ktoré dokumentujú pokrok v oblasti odstraňovania diskriminácie žien, ako
aj o inštitucionálnom rozvoji a zabezpečení v súvislosti s jednotlivými článkami
Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, OSN, 1979). Rovnako
je analyzovaná existujúca situácia a trendy vývoja napríklad v kontexte odstraňovania
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rodových stereotypov a predsudkov, týkajúcich sa podradného postavenia žien, alebo v
oblasti násilia na ženách a obchodovania so ženami. Neoddeliteľnou súčasťou správy je
aj špecifikácia dosiahnutého zlepšenia v oblasti rovnosti žien a mužov v politickom,
spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote. Zároveň sa správa venuje aj
problémom, ktoré v uvedenej oblasti pretrvávajú a prekonanie ktorých bude obsahom
ďalších legislatívnych úprav, plánov, zámerov a politík.1
Nové programové obdobie 2014-2020
Významným aspektom pri podpore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v roku 2014
bola príprava nového programového obdobia 2014-2020 pre čerpanie Európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej iba „EŠIF“). Posilnený dôraz na
uplatňovanie nediskriminácie a rovnosti mužov a žien bol zakotvený priamo v
Partnerskej dohode2, ako aj vo všetkých schválených operačných programoch. Povinnosť
uplatňovania tzv. ex-ante podmienok „rodová rovnosť“ a „nediskriminácia“ podmieňuje
čerpanie štrukturálnych a investičných fondov pre členské štáty vytvorením
adekvátneho inštitucionálneho mechanizmu pre uplatňovanie rodovej rovnosti a
vzdelávania hlavných aktérov. Odstraňovanie rodových rozdielov najmä so zameraním
na trh práce a vzdelávanie je integrálnou súčasťou nového Operačného programu Ľudské
zdroje.
Hlavné ciele pre horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi a ženami sú definované
v závislosti od operačného programu. Hlavným cieľom pre programy Európskeho
sociálneho fondu (ďalej iba „ESFˮ) je „zabezpečiť rovnosť mužov a žien na trhu práce
a v príprave na trh práceˮ a cieľom pre ostatné programy EŠIF je „zníženie horizontálnej
a vertikálnej rodovej segregácie v odvetviach hospodárstvaˮ. Hlavným cieľom
horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy ESF je „zabezpečiť rovnosť
príležitostí na trhu práce a v príprave na trh práceeˮ a pre ostatné programy EŠIF je
„zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb“.
S cieľom predchádzania diskriminácie a podpory prístupnosti a rovnosti mužov a žien sa
budú dané princípy uplatňovať vo všetkých operačných programoch, a to
prostredníctvom zavádzania vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu
znevýhodnených skupín pri zohľadnení špecifík. Pre ich účinné uplatňovanie bude
v hodnotiacom a výberovom procese žiadostí o finančný príspevok stanovené
diskvalifikačné kritérium v rámci prioritných osí. Zároveň bude povinnou prílohou
o príspevok z EŠIF aj povolenie v prípadoch činností, na ktoré sa povinnosť jeho vydania
vzťahuje.
Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni
sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude samostatný
výstup obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popisom vykonaných
aktivít, ich výsledkov a vyhodnotením daného príspevku k dosahovaniu stanovených
cieľov horizontálnych princípov), ako aj kontrolou na mieste realizácie projektov

1 Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, Štyridsiate prvé zasadnutie, 30. jún - 18. júl 2008.

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020,
http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1402992629.upl&ANAME=Partnersk%C3%A1+dohoda+SR+
na+roky+2014-2020.docx.
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a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov. Analytickú,
hodnotiacu, strategickú a legislatívnu činnosť pre uplatňovanie horizontálnych
princípov „rovnosť mužov a žien“ a „nediskriminácia“ zabezpečuje MPSVR SR, ktoré je
zodpovedné za štátnu politiku v týchto oblastiach a ktoré bude zodpovedné za
definovanie podmienok poskytnutia pomoci súvisiacej so zabezpečením aplikovania
týchto horizontálnych princípov a spôsobu ich overovania, a to prostredníctvom odboru
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v priamej riadiacej pôsobnosti ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny.

PROJEKTY A AKTIVITY
Európsky sociálny fond
V roku 2014 začala realizácia národných projektov v rámci operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia: Prevencia a eliminácia násilia na ženách (PPEN1)
a Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách (PPEN2). Hlavnou náplňou projektu 1
je podpora existujúcich a zriadenia a prevádzkovanie nových azylových domov (tzv.
bezpečných ženských domov) a súvisiacich služieb špecializovaného sociálneho
poradenstva na celom Slovensku tak, aby bola zabezpečená ich regionálna dostupnosť
v každom samosprávnom kraji. Tieto zariadenia poskytujú komplexné služby ženám,
zažívajúcim domáce násilie a ich deťom. Dôležitým komponentom projektu bola
príprava národnej non-stop bezplatnej telefonickej linky 0800 212 212 pre ženy
zažívajúce násilie. V čase predkladania správy je už linka spustená do prevádzky.
Nórsky finančný mechanizmus
V roku 2014 bola významným spôsobom posilnená agenda prevencie a eliminácie
násilia na ženách a domáceho násilia najmä vďaka podpore Nórskeho finančného
mechanizmu (ďalej iba „NFMˮ) v rámci programu SK09: Rodovo podmienené a domáce
násilie. Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky; partnermi programu sú
Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy.
Kľúčovým projektom, ktorý bol podporený z NFM je zriadenie Koordinačno-metodického
centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (ďalej iba „KMCˮ), ktorého cieľom je
vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a
eliminácie rodovo podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC bude vytvorený
expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie
a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na
ženách a domáceho násilia. KMC bude zabezpečovať odbornú koordináciu aktivít
prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej
prevencie ako i eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvárať podmienky
pre multi-inštitucionálnu spoluprácu pomáhajúcich profesií a zabezpečovať systém
vzdelávania týchto profesií. Uskutočňovanie výskumov a monitoring bude rovnako
predstavovať dôležitú úlohu v rámci projektu. Partnermi projektu sú Inštitút pre
výskum práce a rodiny, Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie a Rada
Európy a celková výška alokácie predstavuje 2 milióny EUR.
Komplementárne financovanie na dokončenie a rozšírenie systému pomoci a na aktivity
v rámci problematiky prevencie a eliminácie násilia na ženách a domáceho násilia, ako
napríklad výskum, vzdelávanie, kampane a ďalšie soft aktivity, bude zabezpečené
prostredníctvom ďalších projektov. Projekty podporené prostredníctvom NFM a ESF
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Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej iba „OP ZaSIˮ) prispejú
k zabezpečeniu účinnej pomoci ženám a obetiam domáceho násilia. Celková alokovaná
čiastka na najbližšie 3 roky na štátnej úrovni v rámci danej problematiky predstavuje
približne 12 miliónov EUR.
Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti
V roku 2014 sa ukončil a vyhodnotil národný projekt „Inštitút rodovej rovnostiˮ
realizovaný v rámci OP ZaSI, ktorého vyvrcholením bola kampaň na zvýšenia povedomia
o problematike rodovej rovnosti s názvom „Keď vyrastiem... ˮ.
Cieľom projektu bolo vytvoriť účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementácie
princípov rodovej rovnosti do praxe ako aj zlepšiť informovanosť a odborné znalosti
relevantných aktérov v oblasti prevencie a eliminácie rodovej diskriminácie. Rozšírenie
databázy informácií na základe monitorovania situácie v oblasti rodovej rovnosti na trhu
práce rovnako predstavovalo jeden z kľúčových cieľov projektu.
Prvá nosná aktivita bola zameraná na výskum, vytváranie metodík, zber štatistických
údajov a ich spracovanie, tvorbu metodologických štúdií, ale aj na vytvorenie
monitorovacieho systému a na determináciu nových indikátorov rodovej rovnosti.
Hlavné oblasti zamerania projektu boli trh práce, príprava na povolanie, činnosť
verejnej správy, rovnocenné rodičovstvo a inštitucionálna starostlivosť. V rámci
projektu bolo realizovaných niekoľko dôležitých výskumov, ako napríklad kvalitatívne
výskumy o mechanizmoch vedúcich k porušovaniu rodovej rovnosti a zákazu
diskriminácie na základe pohlavia a rodu alebo výskum o sociálnej situácii žien na trhu
práce a v zamestnaniach s nízkou mierou stability. Významným výstupom je aj analýza
súčasného stavu vykonávania inšpekcie práce v oblasti dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania a odporúčania na zlepšenie. Ďalej sú to analýzy zamerané na systémy
rodičovskej inštitucionálnej starostlivosti, na rodovú rovnosť vo vzdelávaní a proces
prípravy na povolanie, kde sú tiež konkrétne odporúčania na tzv. rodovo citlivé kariérne
poradenstvo a pomocný manuál pre verejnú správu, ako uplatňovať rodové hľadisko a
zlepšovať procesy vedúce k rodovej rovnosti. Vytvorená bola databáza doteraz
existujúcich materiálov tzv. Centrum rodovej kompetencie.
Druhá aktivita projektu sa zamerala na regionálny aspekt. Bolo vytvorených osem
krajských kontaktných miest, ktorých úlohou bolo v krajoch propagovať myšlienku
rodovej rovnosti. Prevádzkovali sa knižnice, prebiehalo poradenstvo a uskutočňovali sa
osvetové a popularizačné aktivity a súťaže. Tretia aktivita bola zameraná na
vypracovanie štandardov kvality v oblasti rodového vzdelávania a boli akreditované
štyri vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny.
Štvrtá aktivita bola zameraná na zosúladenie rodinného a pracovného života, kde boli
realizované napr. vzdelávacie aktivity v spolupráci Medzinárodnou organizáciou práce
a bol vytvorený manuál Rodina a práca, ktorý jednak hovorí o tom, ako auditovať
podmienky u zamestnávateľov na zosúladenie rodinného a pracovného života, a zároveň
ponúka rôzne formy opatrení, ktoré je možné na úrovni podnikov prijímať.
Piatou aktivitou bola kampaň na zvýšenia povedomia o problematike rodovej rovnosti,
ktorá prebieha prostredníctvom bigboardov, televíznych spotov, webovej stránky a
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Facebooku.3 Na webovej stránke je umiestená aj rodová mzdová kalkulačka, ktorá
dokáže vypočítať rodové a mzdové rozdiely v rôznych profesiách, v závislosti od veku a
vzdelania. Kampaň „Keď vyrastiem...ˮ poukazovala cez detské sny chlapcov a dievčat na
realitu rodovej nerovnosti, s ktorou sa ženy vo svojom pracovnom a súkromnom živote
stretávajú. Zároveň priniesla možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v
našej spoločnosti a nad problémami a obmedzeniami, ktoré z rodovej nerovnosti
vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť.

Národný projekt Rodina a práca
V roku 2014 sa začal realizovať národný projekt „Rodina a prácaˮ, ktorý sa sústreďuje
na vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre rodiny, špecificky na oblasť starostlivosti o
deti zamestnaných rodičov, najmä matiek. Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre
zosúladenie rodinného a pracovného života žien, ktoré sa starajú o deti do 6, prípadne
10 rokov, a to podporou zvýšenia počtu flexibilných zariadení v tzv. kútikoch dočasnej
starostlivosti o deti, čím sa uľahčí návrat žien do pracovného procesu.
V projekte majú byť podporené nové pracovné miesta, flexibilné formy práce ako aj
domáca práca, delené pracovné miesta, telepráca aj kratší pracovný úväzok, v súlade so
Zákonníkom práce, špecificky s§49, §49a, a §52. V rámci projektu sa predpokladá
podpora nových flexibilných pracovných miest obsadených osobami na rodičovskej
dovolenke alebo matkami s dieťaťom pred nástupom do školy (približne do veku 6
rokov). V takom prípade budú pracovné miesta dotované vo výške 90 percent reálnej
celkovej ceny práce, maximálne však do výšky priemernej mzdy v národnom
hospodárstve pre danú kvalifikáciu a činnosť. V druhom prípade, pri zamestnávaní
matiek s deťmi vo veku od 6 do 10 rokov, bude forma podpory vo výške 50 percent z
celkovej ceny práce.
Prostredníctvom projektu majú byť taktiež podporené služby starostlivosti o deti
(detské kútiky), ktoré vytvoria buď priamo zamestnávatelia alebo spolupracujúce
organizácie poskytujúce služby starostlivosti o deti. Preplatené majú byť náklady
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Osobitná stránka ku kampani:http://www.kedvyrastiem.sk/vsetko-o-kampani

celkovej ceny práce odborného pedagogického personálu vo výške celkovej ceny práce
vypočítanej z mediánu mesačnej hrubej mzdy na danej pracovnej pozícii (výška
predmetnej hrubej mzdy predstavuje približne 700 Eur). Okrem toho je možné získať
prostriedky do výšky 1.000 Eur na bežný spotrebný tovar potrebný na výbavu detských
kútikov.

PARTICIPATÍVNE MECHANIZMY A OTVORENÉ VLÁDNUTIE
Výbor pre rodovú rovnosť
Výbor pre rodovú rovnosť (ďalej iba „Výborˮ), v ktorom má svojich zástupcov
a zástupkyne občianska spoločnosť v paritnom zastúpení, zasadal v roku 2014
v priestoroch MPSVR SR celkom trikrát, konkrétne dňa 30. januára, 20. mája a 2. októbra
2014.
Dňa 30. januára 2014 Výbor zobral na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR
o procese ratifikácie Dohovoru Rady Európy o odstránení násilia na ženách a boja proti
nemu (ďalej iba „Dohovorˮ). Ako minister zdôraznil, proces ratifikácie si vyžaduje
legislatívne zmeny, vrátane prípravy špecifického zákona o domácom násilí podľa vzoru
niekoľkých krajín EÚ, a že je potrebné zriadiť Koordinačno-metodické centrum v zmysle
čl. 10 Dohovoru, ako i ozrejmiť verejnosti niektoré pojmy, o ktorých v súčasnosti
prebieha verejná diskusia. V tejto súvislosti spomenul list mimovládneho neziskového
cirkevného a podnikateľského prostredia, v ktorom žiadajú organizácie o zastavenie
prípravy ratifikácie Dohovoru. Ministerstvo spravodlivosti SR požiadalo predsedu vlády
SR o odklad ratifikácie z dôvodu spomínaných skutočností. Výbor zobral na vedomie
informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť, o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských
práv v Slovenskej republike, o strategických správach v oblasti rodovej rovnosti, ktoré
pripravuje MPSVR SR, o príprave nového programového obdobia pre čerpanie
štrukturálnych a investičných fondov, o pripravovaných projektoch
v rámci
problematiky prevencie a eliminácie násilia na ženách a o uplatňovaní rodovej rovnosti
ako ex-ante podmienky a horizontálneho princípu rovnosti žien a mužov. Výbor
delegoval svojich zástupcov a zástupkyne do Pracovnej skupiny pre horizontálnu
prioritu rovnosť príležitostí. Ďalej bol Výbor informovaný o ukončení činnosti Krajských
kontaktných miest v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti a možnom
nadväzujúcom národnom projekte.
Dňa 20. mája 2014 Výbor prerokoval materiály zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, materiály súvisiace s prípravou Celoštátnej
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR a s prípravou časti tejto stratégie o
rodovej rovnosti a právach žien. Ďalej bola výboru predložená Súhrnná správa o stave
rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013 a Piata a šiesta periodická správa Slovenskej
republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie 20082013). Výbor prijal uznesenie k procesu prerozdeľovania finančných prostriedkov
určených na podporu aktivít v oblasti presadzovania rodovej rovnosti v pôsobnosti
MPSVR SR. Ďalej výbor prijal uznesenie k návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 891 a 921) a
uznesenie k návrhu novely zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
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strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov zo dňa 12.05.2014 a k
inštitucionálnej reforme v oblasti ochrany ľudských práv.
Dňa 2. októbra 2014 Výbor prerokoval predložené materiály o priebehu zasadnutí Rady
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o stave prípravy
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Ďalej Výbor
schválil Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 20142019, ktorých gestorom bol odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.
Výbor prerokoval Informáciu o výsledkoch národného projektu Inštitút rodovej rovnosti
a Informáciu o aktuálnych projektoch k násiliu na ženách.
Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 21. mája
2014, uznesením č. 108, jednomyseľne vzala na vedomie Návrh súhrnnej správy o stave
rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013 a dňa 26. júna 2014, uznesením č. 116,
jednomyseľne vzala na vedomie Návrh správy o plnení Národného akčného plánu rodovej
rovnosti na roky 2010 – 2013, ktorý na rokovanie rady predložil minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Dňa 9. apríla 2014 Rada vzala na vedomie informáciu
o rokovaní Pracovnej skupiny rady k možnostiam skvalitnenia procesu poskytovania
dotácií v ľudskoprávnej oblasti a v dňoch od 13. júna 2014 do 23. júla 2014 sa
uskutočnili okrúhle stoly k možnostiam zefektívnenia procesu poskytovania dotácií v
oblasti ľudských práv.
Na podporu aktivít občianskych združení a neziskových organizácií bola vytvorená
dotačná schéma MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti. Dotácie sa poskytujú podľa
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, ktorý bol novelizovaný v
novembri 2012. V zmysle novely zákona (§ 9a), dotáciu na podporu rodovej rovnosti
možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a
podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,
a to na vzdelávacie aktivity, poradenskú činnosť, osvetovú činnosť, edičnú činnosť a
analytickú činnosť. Dotácie na podporu rodovej rovnosti boli v roku 2014 schválené vo
výške približne 80000 Eur. Podporené boli projekty občianskych združení a neziskových
organizácií: Aliancia žien Slovenska, ESFEM, In Minorita, Iniciatíva Inakosť, Aspekt,
Brána do života, Možnosť voľby, NOMANTINELS, Združenie lesníčok, Národné centrum
pre rovnosť príležitostí, ODZ, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Srdce Slovenska,
Vidiecky parlament a Striedavá starostlivosť o deti. Pre lepšie zabezpečenie podpory
organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti bude potrebné zadefinovať záväzné
pravidlá vzťahujúce sa na procesy podávania žiadostí, schvaľovanie projektov a ich
hodnotenie a oprávnenosť výdavkov.

Semináre a konferencie za rok 2014
Dňa 23. apríla 2014 sa v priestoroch MPSVR SR uskutočnil odborný workshop k
príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike k
téme stratégie rodová rovnosť a ľudské práva žien.
MPSVR SR a nezisková organizácia Srdce Slovenska organizovali dňa 22. mája 2014
diskusné fórum „Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine“, ktoré
každoročne vytvára priestor pre výmenu skúseností. Súčasťou konferencie bolo
slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí, teda zamestnávateľov, ktorí nad rámec zákona
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vychádzajú v ústrety svojim zamestnancom. Nosnou témou už XII. ročníka bolo
zastúpenie žien v manažmente a oblasť podpory rodiny zamestnávateľom. V oblasti
podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života bola ocenená spoločnosť
Lenovo Slovakia, s.r.o. za uplatňovanie work/life balance ako kritéria úspešnosti v práci.
Na druhom mieste skončila firma Heineken Slovensko a.s., ktorá bola ocenená za
podnikové jasle a podnikovú škôlku. V kategórii podpory rodovej rovnosti a rodovo
vyváženého zastúpenia žien v manažmente bola ocenená spoločnosť Accenture
Slovensko za detský kútik s dennou prevádzkou a globálny program na podporu žien v
rozvoji ich kariéry a firemný Women CluB. Druhé miesto získala spoločnosť Camfil, s.r.o.
za projekt Camfil-Kód základných hodnôt- rešpektovanie rôznorodosti. Špeciálne
ocenenie za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach malej firmy
získala Wellnea s.r.o., ktorá je chránenou dielňou s podnikovou škôlkou a jasľami a
zamestnáva 8 viacnásobne znevýhodnených žien. Firma taktiež založila dcérsku
spoločnosť, kde zamestnáva výhradne matky po materskej dovolenke a občianske
združenie, ktoré pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.
MPSVR SR pripravilo dňa 25. novembra 2014 odborné kolokvium s názvom Rodová
rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy – spoločné riešenia?, ktoré sa konalo ako jedno
z oficiálnych podujatí v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny (SK
V4 PRES). Expertné fórum s medzinárodnou účasťou bolo zamerané na podporu
rodovej rovnosti v zamestnaní a na problematiku ochrany pred domácim násilím a
pomoci jeho obetiam. Kolokvium prebiehalo formou dvoch samostatných panelov:
1. Inštitucionálne rámce podpory rodovej rovnosti v prístupe k zamestnaniu a
kariérnemu postupu, presadzovaniu rodovo spravodlivého odmeňovania a zosúladenie
pracovného a rodinného života; 2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia na
ženách vo svetle Istanbulského dohovoru. Hlavné prezentácie pripravili predstaviteľky
Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) z
Dublinu a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z Vilniusu4.
Predstavitelia a predstaviteľky MPSVR SR sa tiež zúčastňovali na rôznych fórach
a zasadnutiach medzinárodných inštitúcií, napr. na zasadnutí Správnej rady Európskeho
inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE); Skupiny na vysokej úrovni pre gender
mainstreaming, ktorá pôsobí pri EK, Komisie pre postavenie žien Rady Európy (GEC).
Zúčastnili sa tiež na konferencii k rodovej rovnosti organizovanej v rámci IT PRES,
spojenej s ministerským panelom. Významnou skúsenosťou bola aj účasť predstaviteliek
MPSVR SR na vrcholnej konferencii OBSE „Hodnotiaca konferencia rovnosti žien a
mužov: 10 rokoch od prijatia Akčného plánu OBSE pre podporu rodovej rovnosti.“

4 http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/rodova-rovnost-krajinach-v4.html.
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T ABUĽKA 1 S ÚHRN INDIKÁTOROV RODOVE J ROVNOSTI

ZA ROK

2014

Indikátor
Miera zamestnanosti (v %, 20-64 rokov, 2014, ŠÚ SR a
Eurostat)
Miera zamestnanosti (v %, 15-64 rokov, 2014, ŠÚ SR a
Eurostat)
Miera zamestnanosti mladých (v %, 15-24 rokov, 2014, ŠÚ SR a
Eurostat)
Miera zamestnanosti starších (v %, 55-64 rokov, 2013, EK)
Miera nezamestnanosti (v %, všetky vekové skupiny, 2014, ŠÚ
SR a Eurostat)
Miera nezamestnanosti mladých (v %, 15–24 rokov, 2014, ŠÚ
SR a Eurostat)
Index rodovej segregácie v zamestnaniach (index z intervalu 050 v %; 2013, GR)
Index rodovej segregácie v sektoroch (index z intervalu 0-50 v
%; 2013, GR)
Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme (priemerná
hodinová mzda v %, 2014, Trexima, GR)
Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme (priemerná
hodinová mzda) (v EUR, 2014, Trexima)
Priemerná hodinová mzda v nepodnikateľskej sfére (v EUR,
2014, Trexima)
Priemerná hodinová mzda v podnikateľskej sfére (v EUR, 2014,
Trexima)
Rodová distribúcia neplatenej práce rodičov detí do 6 rokov
(hod./týždeň, ISSP 2012)
Celková dotácia platenej a neplatenej práce rodičov detí do 6
rokov (hod./týždeň, ISSP 2012)
Rozdiel v mierach zamestnanosti 20-49 ročných žien s deťmi od
0-6 rokov veku a bez deti ( v p. b., 2012, EC)
Rozdiel v mierach zamestnanosti 20-49 ročných mužov s deťmi
od 0-6 rokov a bez detí (v p. b., 2012, EC)
Podiel absolventov vysokých škôl (v %, 2013, všetky školy a
všetky formy štúdia, MŠVV a ŠÚ SR)
Skorý odchod zo vzdelávania (% populácie vo veku 18-24 rokov
s nižším ako SŠ vzdelaním, 2013, EK)
Mladí ľudia vo veku 15-24 rokov mimo zamestnania
i vzdelávania – NEET (v %, 2013, EK)
Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2013, EU SILC, Eurostat)
Miera rizika príjmovej chudoby starších (v %, 65 a viac rokov,
2013, EU SILC, Eurostat)

Ženy

Rodový
rozdiel

Muži

SK

EÚ28

SK

EÚ28

SK

EÚ-28

58,6

62,4

73,2

75,0

14,6

11,5

54,3

59,6

67,7

70,1

13,4

10,5

16,5

30,6

26,9

34,4

10,4

3,8

35,7

43,3

53,3

57,4

17,6

14,2

13,6

10,2

12,9

10,1

-0,7

-0,1

30,1

21,2

29,5

22,6

-0,6

1,4

30,8 /30,5

24,4

25,0 /22,7

18,9

18,73 % (9,8 % GR)
5,06

n.a.

6,23

n.a

18,73%

16,4%

5,13

n.a.

5,78

n.a

11,25%

n.a.

5,02

n.a.

6,29

n.a

20,19%

n.a.

59,8

n.a.

27,9

n.a

31,9
hod/týž

n.a.

99,3

n.a.

74,6

n.a

-24,7
hod/týž

n.a.

-31,8**

-9,7**

12,2**

11,4**

64,0

n.a.

36,0

n.a.

-28,0

n.a.

6,1

10,2

6,7

13,6

0,6

3,4

13,1

13,3

14,2

12,8

1,1

-0,5

12,9

17,2

12,8

16,1

-0,1

-1,1

7,6

15,6

3,3

-4,3

- 4,2

30,1
/27,5

n.a.
/34,2

5,6

0,5

11,4

Miera rizika príjmovej chudoby jednorodičovských rodín
(v %, najmenej 1 dieťa, 2013 /2012, EU SILC, Eurostat)

Miera rizika príjmovej chudoby jednočlennej domácnosti (v %,
2013, EU SILC, Eurostat)
Podiel ľudí žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou práce (v
%, populácia 0-59 rokov, EU SILC, Eurostat)
Miera pretrvávajúcej príjmovej chudoby (v %, 2011, EU SILC,
Eurostat)
Miera materiálnej deprivácie (v %, 4 a viac položiek, 2013, EU
SILC, Eurostat)
Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia (v %, 2012, EU SILC,
Eurostat)
Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia starších (v %, 65+
rokov, 2012, EU SILC, Eurostat)
Priemerná mesačná výška sólo starobných dôchodkov (v EUR
a rozdiel v %, 2013, Sociálna poisťovňa)
Priemerný rodový rozdiel v poberaných dôchodkoch (v %, 2012,
EU-SILC, GR)
Stredná dĺžka života pri narodení (v rokoch, 2013, ŠÚ SR a EK)

11

16,4 %

14,0

25,1

19,6

24,6

7,9

11,2

7,2

10,2

-0,7

-1,0

8,7

10,8

8,5

9,5

-0,2

-1,3

10,5

9,8

10,0

9,4

-0,5

-0,5

21,4

25,4

19,4

23,6

-2,0

-1,8

19

21,7

11,9

16,3

-7,1

5,4

346,
4

n.a.

442,1

n.a.

21,6%

n.a.

7,2

38,5

79,6

83,1

72,9

77,5

-6,7

-5,6

Stredná dĺžka života pri narodení – v zdraví (v rokoch, 2013, EK)

53,1

62,1

53,4

61,5

0,3

-0,6

Samovraždy na 100 000 obyvateľov (2013, ŠÚ SR)
Politická participácia na európskej úrovni (v %, Európsky
parlament, 12/2014, GR)
Politická participácia na národnej úrovni (v %, národné
parlamenty, 12/2014, GR)
Politická participácia v národných vládach (v %, 02/2014, GR)
Politická participácia vo vedení regionálnych zastupiteľstiev (v
%, 12/2014, GR)
Politická participácia na regionálnej úrovni ( v %, regionálne
zastupiteľstvá, 12/2014, EC)
Politická participácia na úrovni miest a obcí - primátori/-ky a
starostovia/-tky (v %, 07/2013, EC)
Politická participácia - vedenie politických strán s najmenej 5%
miest v nár. parlamentoch (v %, 14/2013, GR)
Miera participácie na riadení v najväčších firmách kótovaných na
burze (v %, 12/2014, GR)
Rodová skladba najvyššieho súdu (v %, 08/2013, EC)
INDEX RODOVEJ ROVNOSTI
(v %, 2012 /2010 /2005, EIGE)

2,2

n.a.

17,1

n.a.

14,9

n.a.

30,8

37,0

69,2

63,0

38,4

26,0

20,0

28,0

80,0

72,0

60,0

44

0

28,0

100,0

72,0

100,0

44

0

14

100,0

86

100,0

72

15,4

32,0

84,6

68,0

69,2

36,0

22

14

78

86

56

72

0

12,0

100,0

88,0

100,0

76,0

20,0

20,2

80,0

79,8

60,0

59,6

53,6

35,0

46,4

65,0

-7,2

30,0

36,5 /39,8 /41,5

52,8

Poznámky: Rodový rozdiel = hodnoty mužov mínus hodnoty žien v percentuálnych bodoch (p. b.), ak nie
je uvedené inak.
n.a. = nedostupný údaj
ISSP = International Social Survey Programme, Slovensko 2012.
** rozdiel v percentuálnych bodoch medzi ženami/mužmi s deťmi a ženami/mužmi bez detí.
Riziko príjmovej chudoby = príjem pod hranicou 60% mediánu národného disponibilného príjmu po
sociálnych transferoch.
EC = Databáza Európskej komisie Muži a ženy v riadiacich pozíciách.
GR = Výročná správa o rodovej rovnosti: Report on Equality between Women and Men 2014. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf .
EK = Výročná správa Európskej komisie: Emloyment and Social Development in Europe 2014. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2172&furtherNews=y.
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2. PEKINSKÁ AKČNÁ PLATFORMA PO 20 ROKOCH
Rok 2014 a následne aj 2015 sa v oblasti rodovej rovnosti niesol na medzinárodnej
úrovni hodnotením dvadsaťročného pokroku, dosiahnutého od prijatia tzv. Pekinskej
akčnej platformy. Pekinská akčná platforma (ďalej len „PAP“) bola prijatá ako
záverečný dokument na štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách v roku 1995
v Pekingu s cieľom posilnenia postavenia žien a vytvorenia podmienok, v ktorých by
všetky ženy mohli naplno využívať svoje ľudské práva.
Päť tisíc reprezentantov a reprezentantiek zo 192 krajín spolu s ďalšími tromi
desiatkami tisícov ľudí reprezentujúcimi 3000 mimovládnych organizácií sa na tejto 4.
Svetovej konferencii v Pekingu zjednotili v názoroch na potrebu strategického prístupu
k posilňovaniu postavenia žien s cieľom uplatňovania rovnosti mužov a žien. V PAP bola
zdôraznená povinnosť všetkých štátov - bez ohľadu na politický, hospodársky a kultúrny
systém - podporovať a ochraňovať všetky ľudské práva žien a základné slobody,
zabezpečiť inštitucionálny mechanizmus na ich podporu a spracovať príslušné akčné
plány.
Jedným z výsledkov PAP bolo zavedenie pojmu rodovej rovnosti do
medzinárodného právneho rámca OSN a chápanie rodovej rovnosti ako integrovanej
súčasti (mainstreamu) verejnej politiky.
V PAP bolo zadefinovaných dvanásť problémových kľúčových oblastí: (1) ženy
a chudoba, (2) vzdelávanie žien a príprava na povolanie, (3) ženy a zdravie, (4) násilie
na ženách, (5) ženy a ozbrojený konflikt, (6) ženy a trh práce, (7) ženy v mocenských
a rozhodovacích štruktúrach, (8) inštitucionálne mechanizmy na zlepšenie života
a postavenie žien, (9) ľudské práva žien, (10) ženy a médiá, (11) ženy a životné
prostredie, (12) ženy v detstve a dospievaní.
Jednou z najdôležitejších inovácií
v PAP
bolo zavedenie stratégie
gender
mainstreamingu — uplatňovania rodového hľadiska. V kontexte svetovej ženskej
politiky to znamená, že vlády vo všetkých oblastiach politiky predtým, ako prijmú
rozhodnutia, preskúmajú a analyzujú očakávaný dopad navrhovanej politiky či
opatrenia na situáciu žien a akým spôsobom plánované opatrenia zlepšia špecifickú
situáciu žien v zmysle cieľov zakotvených v medzinárodných dokumentoch. Podľa PAP
bolo uplatňovanie rodového hľadiska prijaté globálne ako stratégia pre podporu rodovej
rovnosti, ktorá zabezpečuje, aby táto bola výsledkom všetkých rozvojových intervencií
v sociálnej, ekonomickej a politickej sfére.
PAP sa stala na medzinárodnej úrovni základným rámcom pre posudzovanie pokroku
v dosahovaní rodovej rovnosti resp. rovnosti žien a mužov. Európsky inštitút pre rodovú
rovnosť vytvoril za týmto účelom webovú databázu Ženy a muži v EÚ - fakty a čísla, ktorá
je zdrojom informácií o problematike rodovej rovnosti v EÚ. V databáze je monitorovaný
stav rodovej rovnosti v EÚ a jej členských krajinách na základe indikátorov spomínaných
12 kritických oblastí. Na ich základe sa vytvorili resp. sú stále vytvárané súbory
merateľných ukazovateľov, pre ktoré je potrebné zbierať rodové štatistiky, monitorovať
relevantné politiky a programy a vyhodnocovať na ich základe pokrok v daných
oblastiach.
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Historický vývoj monitorovania plnenia PAP na úrovni EÚ
Rada EÚ sa zaviazala monitorovať plnenie PAP v roku 1995 v Madride. SR sa aktívne
prostredníctvom odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (ORRRP) a odboru
medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí MPSVR SR a Stáleho zastúpenia SR
pri EÚ v Bruseli zúčastňovala preskúmavania realizácie PAP v rámci Rady pre
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO)
a pracovných skupín (SQWP), kde boli Závery Rady k PAP schvaľované na úrovni
ministrov/štátnych tajomníkov za MPSVR a MZ v nasledovnom poradí:
RADA EPSCO 5/2007 - prieskum realizácie pekinskej akčnej platformy členskými
štátmi a orgánmi EÚ - ukazovatele týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy žien;
RADA EPSCO 12/2007 - preskúmanie vykonávania pekinskej akčnej platformy
členskými štátmi a inštitúciami EÚ ukazovatele vo vzťahu k problematike žien
a chudoby;
RADA EPSCO 12/2008 - preskúmanie vykonávania pekinskej akčnej platformy
členskými štátmi a inštitúciami EÚ a)ukazovatele týkajúce sa žien v ozbrojených
konfliktoch, b)zosúladenie pracovného a rodinného života;
RADA EPSCO 12/2009 - nadviazanie na vykonávanie pekinskej akčnej platformy
členskými štátmi a inštitúciami EÚ a „Peking 15+“: preskúmanie pokroku;
RADA EPSCO 12/2010 - Rovnosť žien a mužov v EÚ (2010-2015) - a) podpora
implementácie európskej stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, b) posilňovanie
záväzkov a urýchľovanie aktivít smerujúcich k eliminácii rodových mzdových rozdielov
a o prehodnotení implementácie PAP;
RADA EPSCO 12/2011 Preskúmanie vykonávania PAP Ženy a hospodárstvo:
zosúladenie pracovného a rodinného života ako základná podmienka rovnakej účasti na
trhu práce; Vrátane prílohy so 7 indikátormi na sledovanie oblasti Ženy a hospodárstvo:
zosúladenie pracovného a rodinného života ako základná podmienka rovnakej účasti na
trhu práce;
RADA EPSCO 3/2012 „Ženy a životné prostredie: Zvýšiť rozhodovanie, kvalifikáciu
a konkurencieschopnosť v oblasti politiky zmierňovania dopadov klimatických zmien
v EÚ“ ako jednej z 12 kľúčových oblastí PAP, ktorá bola diskutovaná na úrovni Rady
vrátane rozvoja indikátorov na posúdenie pokroku v téme sa stala jednou z priorít
politických intervencií EÚ;
RADA EPSCO 12/2012 Závery Rady Boj proti násiliu na ženách a poskytovanie
podporných služieb pre obete domáceho násilia Závery prijaté v rámci preskúmania
vykonávania PAP s osobitným odkazom na kritickú oblasť „D: násilie voči ženám“;
RADA EPSCO 3/2013 V roku 2013 SR spolupracovala pri spracovaní správy EIGE
Správa o implementácii PAP v členských štátoch (H. Inštitucionálne mechanizmy na
zabezpečenie pokroku žien) na základe dotazníkového šetrenia;
RADA EPSCO 12/2013 Závery Rady k posilneniu úlohy žien v rozhodovacích pozíciách
v médiách;
RADA EPSCO 7/2014 Závery Rady „ Ženy a ekonomika: Ekonomická nezávislosť z
perspektívy práce na čiastočný úväzok a samostatnej zárobkovej činnosti;
RADA EPSCO 12/2014 Závery Rady Preskúmavanie vykonávania PAP členskými
štátmi a inštitúciami EÚ - Peking +20.
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Monitorovací mechanizmus plnenia PAP na úrovni SR
Prvú správu o plnení PAP prerokovala vláda SR v roku 2000 (Peking + 5) a vládna
delegácia vedená P. Magvašim, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa
zúčastnila na 23. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku v dňoch 5. - 9. 6. 2000 „Ženy
2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie“. Minister vystúpil v hlavnej
rozprave, kde prezentoval hlavné zistenia vládnej správy.
Správa o plnení PAP v SR 2010 (Peking +15) na základe monitorovacieho dotazníka bola
vyhodnotená na regionálnom zasadnutí Hospodárskej komisie OSN pre Európu (EHK
resp. UNECE) OSN Peking + 15 v dňoch 1. – 3. novembra 2009 v Ženeve. V správe za SR
boli vyzdvihnuté úspechy ako zmeny v legislatíve, inštitucionálnom zabezpečení
a celkovom zlepšení postavenia žien v SR, ale aj identifikované pretrvávajúce prekážky.
Ďalšia správa o plnení PAP v SR (Peking+20)5 bola súčasťou hodnotiaceho dotazníka,
zaslaného do Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE) v Ženeve v máji 2014;
hodnotiaci proces na úrovni Európy sa na základe týchto dotazníkov vypracovaných
krajinami konal na konferencii v novembri 20146.
Predkladaná správa hodnotí pokrok dosiahnutý v presadzovaní práv žien a rodovej
rovnosti v posledných rokoch podľa 12 kritických oblastí PAP, pričom miestami –
v závislosti od dostupných údajov - sa zameriava aj na dlhodobý vývoj od prijatia
PAP podľa jej členenia a porovnáva pokrok v SR s krajinami a priemerom EÚ.
Dvadsaťročné úsilie od prijatia PAP o posilnenie postavenia žien na Slovensku malo
nesporne svoje slabé miesta a veľa neúspechov a sklamaní. Avšak opatrenia ako
formálna rovnosť pred zákonom (de iure), ale aj ako nutnosť odstrániť nerovnosti v
každodennom živote (rovnosť de facto) a v tzv. súkromnej sfére ako priestore
závažného obmedzovania práv žien sa aj reprodukčné práva alebo násilie páchané na
ženách sa začali vnímať ako dôležité súčasti politiky rodovej rovnosti. K ekonomickej
nezávislosti, rovnakej mzde za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty sa pričlenilo aj
odstraňovanie prekážok a rodových nerovností v starostlivosti o rodinu. Je potrebné
zohľadniť nové výzvy a kontexty spojené s aktivitami presadzovania rodovej rovnosti
s dôrazom na koncept PAP a vyváženého rozvoja berúceho do úvahy ekonomickú aj
sociálnu realitu SR.
Napriek tomu, že PAP je nástrojom tzv. „mäkkého práva", ktoré má odporúčací
charakter, zostávajú závery PAP adekvátne a užitočné pri presadzovaní rodovej rovnosti
v SR aj v súčasnosti a v oveľa širšej miere, ako tomu bolo doteraz.

5

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/slo
vakia_review_beijing20.ashx.
6

http://www.unece.org/index.php?id=35329#/.

15

3. HODNOTENIE STAVU RODOVEJ ROVNOSTI
OBLASTÍ PEKINSKEJ AKČNEJ PLATFORMY

V SR PODĽA

12

3.1. ŽENY A CHUDOBA
Častejšie a dlhšie prerušenia plateného zamestnania v prípade žien, nižšie ohodnotenie
ich práce a vyššie zaťaženie neplatenou prácou v porovnaní s mužmi vedie k nižšej
ekonomickej nezávislosti žien. Vypovedajú o tom viaceré štatistické ukazovatele vrátane
miery rizika príjmovej chudoby a materiálnej deprivácie.
G RAF 1 MIERA RIZIKA CHUDOBY

PO SOCIÁLNYCH TRANSFÉROCH PODĽA POHLAVIA

(2005 – 2013, V %)
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Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

Z dlhodobejšej perspektívy sú na Slovensku ženy ohrozené rizikom chudoby a sociálnym
vylúčením viac ako muži, hoci situácia sa v priebehu rokov výrazne menila. Na základe
údajov EU SILC 2005 až 2013 je zrejmé (graf 1), že rodové rozdiely v miere ohrozenia
chudobou boli najväčšie za roky 2007 – 2009, no v poslednom období sa takmer zotreli.
Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch7 dosiahla v roku 2013 u žien 12,9 %
a u mužov 12,8 %. Platí to však iba v celkovom vyjadrení, pri hlbšom pohľade na
jednotlivé skupiny žien a mužov podľa ekonomickej aktivity a podľa veku rozdiely
pretrvávajú (tabuľka 2).

Miera rizika chudoby sa v základnom formáte štatisticky vyjadruje v 3 úrovniach: po sociálnych
transféroch (do príjmu sa započítavajú všetky sociálne dávky a príspevky); pred sociálnymi transférmi
okrem starobných a pozostalostných dávok (do definície príjmu sa zahŕňajú dôchodky, ale iné sociálne
dávky nie); pred všetkými sociálnymi transférmi (do definície príjmu sa nezohľadňuje žiadna sociálna
dávka). Miera rizika chudoby predstavuje podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod
hranicou 60 % národného mediánu ekvivalentného príjmu; rozdiel pred a po transféroch naznačuje, ako
dokážu sociálne dávky eliminovať riziko chudoby. Viac a podrobnejšie pozri napr.:
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.sendName?name=m_silk.
7
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V porovnaní s EÚ je pre SR tento ukazovateľ relatívne nízky, keď EÚ priemer je na
úrovni 16,7%, pričom 16,1% pre mužov a 17,2% pre ženy8. Pri porovnávaní
jednotlivých statusov ekonomickej aktivity sa rodové rozdiely prejavujú vo všetkých
kategóriách, najviac u nezamestnaných, dôchodcov a neaktívnych osôb; v prípade
pracujúcich je rozdiel medzi ženami a mužmi iba minimálny. Za nezamestnaných mali
v roku 2013 vyššiu mieru rizika chudoby muži (48,5 % oproti 39,0 % žien); dôchodkyne
naopak sú vystavené riziku chudoby takmer dvojnásobne častejšie ako muži (7,8 % ku
4,4 %), podobne aj iné neaktívne ženy oproti rovnakej kategórii mužov (18,4 % ku 16,0
%). Najmenšia rodová disparita sa prejavila v prípade pracujúcich: miera rizika chudoby
mužov tu bola 5,9 % a žien 5,5 %.
Vývoj v čase ukazuje u mužov zníženie rizika chudoby za skupinu pracujúcich a iných
ekonomicky aktívnych, stagnáciu za skupinu dôchodcov a nárast rizika chudoby za
nezamestnaných; u žien sa riziko chudoby zvýšilo iba v kategórii nezamestnaných,
v ostatných troch kategóriách došlo v roku 2013 k poklesu tohto ohrozenia.
T ABUĽKA 2 MIERA RIZIKA CHUDOBY
AKTIVITY (2005 – 2013, V %)
2005

ŽIEN A MUŽOV PO SOCIÁLNYCH TRANSFÉROCH PODĽA VEKU A EKONOMICKEJ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

M UŽI SPOLU
13,2
11,8
9,8
10,1
10,1
11,7
12,8
13,2
18-24 ROKOV
15,7
13,1
10,4
11,1
12,8
14,7
14,3
13,0
25-49 ROKOV
13,4
11,3
9,1
9,7
9,5
11,3
12,7
12,4
50-64 ROKOV
8,3
8,2
7,1
7,5
7,2
9,0
10,4
10,7
65+ ROKOV
2,7
4,5
3,0
3,8
4,5
3,9
3,4
5,9
P RACUJÚCI
8,7
6,3
4,8
6,2
5,5
5,9
6,7
6,6
N EZAMESTNANÍ
40,6
46,9
50,7
50,8
55,7
42,3
42,3
45,9
D ÔCHODCOVIA
4,4
5,8
5,2
6,3
4,3
3,9
3,6
5,8
I NÁ NEAKTÍVNA OSOBA
18,4
14,7
12,1
12,6
14,5
15,1
17,0
15,0
Ž ENY SPOLU
13,5
11,5
11,1
11,5
11,8
12,2
13,1
13,3
18-24 ROKOV
15,6
12,0
12,9
12,6
13,8
14,7
15,4
16,0
25-49 ROKOV
14,7
11,9
10,4
10,0
9,8
11,5
12,4
12,4
50-64 ROKOV
8,3
7,3
6,9
7,5
7,3
8,4
10,7
11,0
65+ ROKOV
9,8
10,8
11,5
13,4
14,8
10,1
8,2
9,0
P RACUJÚCI
9,2
6,3
4,9
5,4
4,9
5,4
5,9
5,6
N EZAMESTNANÍ
37,6
35,7
40,9
37,6
42,2
39,7
42,9
43,2
D ÔCHODKYNE
8,3
9,3
9,4
11,5
11,4
8,2
7,7
8,8
I NÁ NEAKTÍVNA OSOBA
19,4
16,5
17,6
17,8
16,9
17,6
19,7
20,3
Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

2013
12,8
15,7
11,7
10,1
3,3
5,9
48,5
4,4
16,0
12,9
14,5
13,1
9,9
7,6
5,5
39,0
7,8
18,4
SR 2015

Ako naznačuje analýza podľa ekonomických statusov, po odchode do dôchodku sa ženy
nachádzajú v riziku príjmovej chudoby vo vyššej miere ako muži. Trend posilňovania
feminizácie chudoby vo vyššom veku potvrdzuje aj komparácia jednotlivých
vekových skupín žien a mužov (tabuľka 2). Ženy vo veku 65 a viac rokov sú v riziku
príjmovej chudoby viac ako 2-krát častejšie oproti mužom tej istej vekovej kategórie.
Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch, t. j. po zarátaní poberaných dôchodkov
do príjmu, dosiahla za rok 2013 u žien 65+ rokov úroveň 7,6 %, kým u mužov tejto
vekovej skupiny to bolo iba 3,3 %. Pred sociálnymi transfermi bola pritom miera rizika
chudoby v tejto kategórii veku okolo 84 % u žien i mužov; dôchodky a sociálne dávky

8

Zdroj: http://eige.EURopa.eu/internal/bpfa/results#/21/indicators/21/statistics/658/map/0/0/0/0.
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teda znižujú riziko prepadnutia do chudoby u najstaršej vekovej kategórie veľmi
výrazne, v praxi o viac ako dve tretiny.9
Pokiaľ ide o priemernú výšku sólo vyplácaného starobného dôchodku (graf 2), ženy
dlhodobo poberajú v priemere nižší dôchodok. Prevažujúci podiel žien na výchove
a starostlivosti o deti a vyššia záťaž neplatenou prácou v domácnosti v porovnaní
s mužmi sa podieľa aj na priemerne nižšom počte odpracovaných rokov a nižšie
dosahovaných zárobkov žien počas pracovnej kariéry, čo sa zákonite prejavuje na nižšej
poberanej výške dôchodku.
K 31. decembru 2014 poberali ženy v priemere o 20,75 % nižší sólo starobný dôchodok
ako muži (356,0 ku 449,2 EUR). Rodový rozdiel sa ale s prihliadnutím na starobné
dôchodky vyplácané v súbehu s vdovským, resp. vdoveckým dôchodkom znižuje na
úroveň okolo 15 %. Celkovo sú ženy výraznejšie zastúpené v nižších výškových pásmach
sólo starobných dôchodkov, pričom tvoria tri pätiny zo všetkých sólo starobných
dôchodkov pod hranicou životného minima.
G RAF 2 P RIEMERNÁ MESAČNÁ
K 31.12. DANÉHO ROKA )

VÝŠKA STAROBNÉHO SÓLO D ÔCHODKU ŽIEN A MUŽOV

(2007 – 2013,

V EUR .

S TAV

Zdroj: Sociálna poisťovňa – uvádzané podľa: Rodová..., 2015; Súhrnná..., 2012.

Mladšie vekové kategórie vykázali rozdiel medzi mužmi a ženami podstatne menší, hoci
s vyššími hodnotami rizika chudoby ako najstaršia skupina. V prípade kategórie 18-24
rokov prejavili vyššie riziko chudoby muži v pomere 15,7 % ku 14,5 %; v skupine 25-49
rokov zasa ženy v pomere 13,1 % ku 11,7 %; v skupine 50-64-ročných sa miera rizika
chudoby žien a mužov takmer vyrovnala – ide o pomer 9,9 % žien ku 10,1 % mužov.10

Ide o zníženie miery rizika z 84 % na 7,6 % v rámci žien a na 3,3 % v rámci mužov 65+ rokov; pritom
v priemere za celú populáciu žien predstavovala miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi 40,8 %
a po sociálnych transferoch 12,9 %; a za populáciu mužov dosahovala pred transfermi 35,1 % a po nich
12,8 %.
9

Vyššie ohrozenie žien chudobou a sociálnym vylúčením a zväčšovanie rodovej disproporcie v starobe
potvrdzuje aj ďalší zo základných ukazovateľov – miera materiálnej deprivácie. Z celku mužov tvorili tí,
ktorí si nemôžu dovoliť 3 z 9 položiek životného štandardu, spolu 22,5 %; rovnaký ukazovateľ dosiahol za
10
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K trvalým charakteristikám rizika chudoby na Slovensku patrí vyššia miera rizika
chudoby medzi rodinami s deťmi. Ako ukazuje nasledujúci graf, hoci sa medziročne
situácia mení, takmer dvojnásobne vyššia miera ohrozenia domácností s deťmi je
zrejmá. Konkrétne v roku 2013 rozdiel predstavoval až 8,8 bodov: v priemere 16,3 % za
domácnosti s deťmi ku 7,5 % za domácnosti bez detí.
G RAF 3 MIERA RIZIKA
(2005 – 2013, V %)

CHUDOBY DOMÁCNOSTÍ PO SOCIÁLNYCH TRANSFÉROCH PODĽA PRÍTOMNOSTI ZÁVISLÝCH DETÍ
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Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

Miera rizika chudoby sa zvyšuje s rastúcim počtom detí: z 10 % medzi dvojrodičovskými
rodinami s jedným závislým dieťaťom na 29,9 % v prípade rodín s tromi a viac deťmi
(tabuľka 3). Ďalšiu rizikovú skupinu tvoria jednorodičovské rodiny, za ktoré miera rizika
chudoby vystúpila až nad 30 %. Podľa údajov zo sčítania 2011 je zrejmé, že absolútnu
väčšinu týchto domácností tvoria matky s deťmi. Zo všetkých 331,5 tis.
jednorodičovských rodín tvorili 83,1 % (Fakty..., 2014).
T ABUĽKA 3 MIERA RIZIKA
(2005 – 2013, V %)

CHUDOBY PO SOCIÁLNYCH TRANSFEROCH PODĽA TYPU DOMÁCNOSTI A POČTU ZÁVISLÝCH DETÍ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPOLU

16,6

14,1

13,5

13,2

13,4

15,0

16,8

16,5

16,3

J EDNORODIČOVSKÉ
RODINY ( MIN . 1 DIEŤA )

31,8

29,4

25,9

20,9
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Zdroj: Databáza Slovstat. Príjmy a životné podmienky domácností – EU SILC. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

ženy 24,3 %. Vo veku 65+ sa rodový rozdiel ešte rozšíril: 22,7 % deprivovaných mužov ku 28,8 % žien (EU
SILC, 2013).
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3.2. VZDELANIE ŽIEN
Napriek celkovému rastu si vzdelanostná štruktúra žien a mužov udržala na Slovensku
viacero odlišností. Vzdelanie – jeho stupeň a odborné zameranie – je rozložené rozdielne
v rámci populácie mužov a žien, čo môže mať vplyv na ich príležitosti a podobu
pracovného zaradenia.
Z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania prevláda na Slovensku vyššia vzdelanostná
úroveň žien (graf 4).11 Ženy na Slovensku ukončili častejšie ako muži svoje vzdelávanie
základnou školou,12 ale častejšie aj pokračovali na maturitnom či univerzitnom
vzdelávaní; najviac mužov svoju prípravu na povolanie realizovalo cez učňovské
a stredné odborné školy bez maturitného vysvedčenia.
Približne od roku 1997 ženy zvrátili dovtedajšiu prevahu mužov medzi študujúcimi na
vysokých školách a postupne si túto svoju prevahu zvyšovali (graf 5). Od roku 2004
podiel žien prekračuje 60 % zo všetkých študujúcich. V roku 2014 študovalo na
vysokých školách celkovo 68 474 mužov (v dennom štúdiu 51 306 a v externom 17 168)
a takmer dvojnásobok 109 980 žien (denné štúdium 76 908 a externé 33 072). V súhrne
podiel žien predstavoval 61,6 %; v dennom štúdiu 60 % a v externom až 65,8 %.
Univerzitný diplom malo v roku 2011 spolu 398,8 tis. žien a 349,1 tis. mužov. Ženy mali
početnú prevahu za prvé dva stupne vysokoškolského vzdelania (bakalárske 75,3 tis.
žien ku 47,5 tis. mužov; magisterské a inžinierske 304,9 tis. žien ku 279,6 tis. mužov),
s prechodom na tretí, najvyšší stupeň sa pomer obrátil v neprospech žien (doktorandské
a vyššie malo 18,6 tis. žien ku 22,0 tis. mužov). 13 Spomedzi ekonomicky aktívneho
obyvateľstva malo v roku 2014 vysokoškolské vzdelanie 1.-3. stupňa 24 % žien a 18 %
mužov.
Pri doktorandskom štúdiu sa podiel žien a mužov mení: spomedzi študentov
doktorandského štúdia tvorili ženy 47 % a spomedzi absolventov 51,5 %. Už aj počas
štúdia sa prejavuje efekt roztvárajúcich sa nožníc, keď sa s prechodom na vyšší stupeň
prevaha žien stráca.

Zvyšných 19,5 % mužov a 17,6 % žien tvorí kategória „bez školského vzdelania a nezistené vzdelanie“,
kam sa zaraďujú aj deti do 16 rokov.
11

Svoj vplyv tu zohráva staršia veková skladba žien oproti mužom, nakoľko staršie skupiny majú širšie
zastúpenie nízkeho vzdelania.
12

Veľký rodový rozdiel v dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní sa prejavil aj za mladých dospelých vo
veku 30-34 rokov. Tento indikátor EURópa 2020 sa medzi ženami a mužmi výrazne líši vo všetkých
krajinách aj v priemernom vyjadrení za EÚ. Podiel terciálneho vzdelania u žien vo veku 30-34 rokov
dosiahol v roku 2014 v priemere za EÚ 42 % a za mužov 33 %. Na Slovensku to bolo u žien 31 %
a u mužov 23 %, čo je približne o 10 percentuálnych bodov menej. Takáto úroveň znamená pre Slovensko
jedno z predposledných miest (spolu s Bulharskom a Rumunskom), horší výsledkom má iba Taliansko
(http://ec.EURopa.eu/EURostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_41&plugin
=1).
13
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G RAF 4 Š TRUKTÚRA ŽIEN A

MUŽOV PODĽA NAJVYŠŠ IEHO DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA
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Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Bratislava, Štatistický úrad SR 2012.

G RAF 5 P OČTY ŽIEN A

MUŽOV ŠTUDUJÚCICH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
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Poznámka: Graf uvádza súhrnné počty študujúcich žien a mužov so slovenskou štátnou príslušnosťou na verejných
a súkromných vysokých školách dennou alebo externou formou.
Zdroj: Databáza Slovstat. Školstvo. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015

(http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1977&m_sso=2&m_so=31&ic=49).

Úbytok žien sa zintenzívňuje v kategórii osôb s akademickým titulom a pedagogickej
a riadiacej praxi univerzít. Hoci medzi vyučujúcimi na základných i stredných školách
prevládajú ženy (86 % na základných a 73 % na stredných školách), pri vysokoškolskom
pedagogickom personále je to naopak. Z interných učiteľov a učiteliek tvoria ženy 45,2
% (z externých je to ešte menej – necelých 40 %). Pomer mužov a žien sa s pracovnou
pozíciou značne mení: medzi odbornými asistentmi je 51,2 % žien, medzi docentmi
40,1 % a profesormi 24,3 % žien (graf 6).
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G RAF 6 P ODIEL ŽIEN A

MUŽOV NA JEDNOTLIVÝC H STUPŇOCH AKADEMICKEJ KARIÉRY
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Zdroj: Databáza Slovstat. Školstvo. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015

(http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1977&m_sso=2&m_so=31&ic=49).

Významné rodové rozdiely sa na Slovensku prejavujú nie len podľa dosiahnutého
vzdelania a akademickej kariéry; zloženie žien a mužov sa odlišuje aj na základe
študijných odborov. Medzi študentmi vysokých škôl sú ženy najviac zastúpené v rámci
lekárskych a farmaceutických vied, kde sa ich podiel za posledné desaťročie priblížil
k 80 % a potom v rámci spoločenských vied so 70 %. A ako ukazuje graf 7, podiel sa
v poslednom období ešte zvýšil. Ženy prevažujú ešte v prípade vied a náuk o kultúre
a umení a zvýšilo sa ich zastúpenie aj za prírodné vedy (takmer 65 %). Menej ako
polovičný podiel medzi študentmi a s klesajúcim trendom sa zaznamenáva
v poľnohospodárskych a lesníckych vedách a vojenských vedách a náukách. No
dlhodobo najmenej žien študuje technické vedy a náuky, kde začiatkom 90. rokov tvorili
menej ako 30 % a za posledné obdobie sa ich zastúpenie ešte znížilo – na 25,8 % v roku
2013.14
Medzi najlukratívnejšie odbory v zmysle ďalšieho a ľahšieho uplatnenia na trhu práce
patria technické a matematické odbory, spomedzi žien sa ale ich štúdiu venuje
nepomerne menšia časť ako spomedzi mužov. Ako ukazuje graf 8, celkovo sa štruktúra
študentov a študentiek podľa zamerania študovaného odboru značne odlišuje. V roku
2013 zo žien študovalo až 62,8 % spoločenské vedy; s veľkým odstupom nasledovali
lekárske a farmaceutické vedy s 11,5 %; na technické vedy pripadalo 10,7 % študentiek;
zvyšné odborné zamerania boli zastúpené len 6,5-percentným a nižším podielom
v poradí: poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy, vedy a náuky o kultúre
a umení a vojenské a bezpečnostné vedy a náuky.

Podobné je aj zloženie absolventov technických a matematických odborov, podiel žien za posledné roky
tesne prekračuje hranicu 30 %
(http://eige.EURopa.eu/internal/bpfa/results#/22/indicators/61/statistics/629/map/0/0/0/0).
14
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G RAF 7 P ODIEL ŽIEN MEDZI ŠTUDUJÚCIMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PODĽA ZAMERANIA (1989 – 2013, V %)
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Zdroj: Databáza Slovstat. Školstvo. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015

(http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1977&m_sso=2&m_so=31&ic=49).

Štruktúra študentov - mužov je v porovnaní so ženami pestrejšia, nakoľko nevykazujú
jedno dominantné „mužské“ štúdium a ich študijné orientácie sú rozložené medzi dva
odbory. Prevažujú u nich síce technické vedy a náuky, ale so 43,1 %; druhým
najčastejším zameraním štúdia sú spoločenské vedy, kde podiel chlapcov dosiahol 37,5
%. Zvyšná necelá pätina študujúcich mužov je rozložená medzi ostatné odbory.
G RAF 8 Š TRUKTÚRA ŠTUD UJÚCICH ŽIEN A

MUŽOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PODĽA ZAMERANIA ŠTÚDIA
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Zdroj: Databáza Slovstat. Školstvo. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015

(http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1977&m_sso=2&m_so=31&ic=49).
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V oblasti výskumu a vývoja v roku 2013 pracovalo 43,2 % žien z celkového počtu
zamestnancov v tomto odvetví.15 Podľa pracovného zaradenia16 dosiahol podiel žien výskumníčok na všetkých zamestnankyniach výskumu a vývoja 86,8 %, v rámci mužov
to bolo 88,6 %.
Výskumy a štatistické zisťovania ukazujú, že využívanie informačných a
komunikačných technológií každoročne rastie, pričom medzi užívateľmi počítača a
internetu je podiel žien a mužov vyrovnaný. Podľa výsledkov štatistického zisťovania v
1. štvrťroku 2013 využívalo osobný počítač za posledné tri mesiace 78,6 % žien a 79,7
% mužov vo veku 16-74 rokov. Pritom väčšina z nich (takmer 80 %) ho využívala
každodenne; naopak nikdy počítač nevyužilo 13,2 % mužov a 12,9 % žien. Internet
využívalo okolo 78 % žien i mužov; a opäť medzi nimi dominovali každodenní
užívatelia.17

3.3. ŽENY A ZDRAVIE
Podľa všetkých sledovaných ukazovateľov je populácia žien na Slovensku staršia ako
populácia mužov a so zvyšujúcim sa vekom sa proces feminizácie populácie prehlbuje
(tabuľka 4). Priemerný vek dosiahol v roku 2013 za ženy 41,1 rokov a za mužov 38,0
rokov; pritom v roku 2003 to bolo u žien 38,3 a u mužov 35,2 rokov a v roku 1991 ešte
iba u žien 35,1 a u mužov 32,2 rokov.18 Od začiatku 90. rokov teda priemerný vek žien
i mužov narástol o viac ako 6 rokov.
Index starnutia ako pomer najstaršej a najmladšej generácie dosiahol v roku 2013 za
ženy 112,2 bodov a za mužov 65,7 bodov. Znamená to, že na 100 dievčat vo veku 0-14
rokov v súčasnosti pripadá viac ako 112 žien vo veku 65 a viac rokov a na 100 chlapcov
necelých 66 najstarších mužov. Kým v mužskej časti populácie stále prevláda detská
zložka, v jej ženskej časti je situácia opačná – prevahu majú staršie vekové ročníky.
Odlišuje sa aj index ekonomického zaťaženia,19 ktorý dosiahol v prípade mužov 36,5
bodov a v prípade žien 44,7 bodov.
Ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku než muži, stredná dĺžka života pri
narodení predstavovala v roku 2013 u žien 79,6 rokov a u mužov 72,9 rokov (tabuľka
4). Oproti roku 2003 sa predĺžila v prípade mužov o 3,1 roka a v prípade žien o 2 roky.
Hoci sa stredná dĺžka života žien i mužov Slovenska zvyšuje, stále výrazne zaostáva za

Do činnosti výskumu a vývoja je zahrnutý tak základný výskum, ako aj aplikovaný výskum a
experimentálny vývoj.
15

Okrem výskumníkov patria do kategórie zamestnancov vedy a výskumu technici a ekvivalentný
personál a pomocný personál; ako vidieť, ich podiel sa za posledné roky priblížil k 10 % (Rodová rovnosť,
2014. Bratislava, Štatistický úrad SR, 2014).
16

Viac pozri: Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach v 1.
štvrťroku 2013. Bratislava, Štatistický úrad SR 2014.
17

O vývoji ukazovateľov starnutia populácie v dlhodobej perspektíve pozri: Výskumné demografické
centrum (http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=35)
alebo Databázu Slovstat ŠÚ SR
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1710&m_sso=2&m_so=7&ic=30).
18

Vyjadruje pomer detí (0-14 rokov) a poproduktívnych (65+ rokov) k produktívnej zložke populácie (1564 rokov), t. j. koľko neaktívnych pripadá na 100 aktívnych obyvateľov – prípadne žien alebo mužov.
Pozri: http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg.
19
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mnohými európskymi krajinami i za priemerom EÚ (v roku 2012 dosiahol za mužov
77,5 rokov a za ženy 83,1 rokov.20
T ABUĽKA 4 UKAZOVATELE STARNUTI A – P OROVNANIE ŽIEN A
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Zdroj: Databáza Slovstat. Štruktúra obyvateľstva podľa veku. Bratislava, Štatistický
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=30&cmd=go&s=1002&sso=2&so=7).
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Hoci je stredná dĺžka života žien o 7 rokov dlhšia ako mužov, čaká ich viac rokov
prežitých v horšom zdravotnom stave. Priemerný vek dožitia v zdraví21 má v čase pri
narodení za mužov i za ženy očakávanú hodnotu len tesne nad hranicou 53 rokov: v
roku 2012 dosiahla za ženy 53,1 a za mužov 53,4 rokov.22 Pre mužov na Slovensku je
hodnota dĺžky života v zdraví pri narodení približne o 19 rokov nižšia ako stredná dĺžka
života, u žien však rozdiel prekračuje až 26 rokov.
Podľa výberového zisťovania EU SILC z roku 2013 svoj zdravotný stav hodnotilo ako zlý
alebo veľmi zlý 13,8 % žien a 10,2 % mužov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom
mierny pokles u obidvoch skupín (v roku 2012 to bolo 14,9 % žien a 10,8 mužov). Až
35,3 % žien a 26,7 % mužov (v roku 2012 to bolo 34,7 % žien a 25,8 % mužov) trpí
chronickými chorobami alebo stavmi. Pre zdravotné problémy muselo svoje aktivity
obmedziť výrazne 11,1 a čiastočne 25,6 žien (spolu 36,7 %), spomedzi mužov výrazne
8,4 % a čiastočne 19,6 % mužov (spolu 28 %). Horšie subjektívne hodnotenie zdravia
populáciou žien môže súvisieť s ich staršou vekovou štruktúrou, keďže hodnotenie za
všetky tri ukazovatele sa rapídne zhoršovalo s narastajúcim vekom.23

20

Zdroj:
http://ec.EURopa.eu/EURostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00025&lang
uage=en.
Stredná dĺžka života v zdraví (Healthy Life Years) je indikátor EURostatu, ktorý vyjadruje priemerný
počet zostávajúcich rokov života, ktoré jednotlivec určitého veku prežije v dobrom zdraví.
21

Čo je opäť podstatne menej ako priemer krajín EU-28, ktorý dosiahol za mužov 61,5 a za ženy 62,2
rokov (http://appsso.EURostat.ec.EURopa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=en).
22

23

EU SILC 2013, s. 61-62.
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52,4

52,4

52,1

53,4

77,9

78,2

78,1

78,73

78,7

78,8

79,4

79,5

M UŽI
S TREDNÁ
DĹŽKA ŽIVOTA
PRI NARODENÍ

SDŽ V
– PRI

ZDRAVÍ

NARODENÍ

Ž ENY
S TREDNÁ
DĹŽKA ŽIVOTA
PRI NARODENÍ

SDŽ V
– PRI

77,6

77,8

79,6

ZDRAVÍ

56,6
54,6
56,1
52,6
52,6
52,1
52,3
53,1
Zdroj: Databáza Slovstat. Štruktúra obyvateľstva podľa veku. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=30&cmd=go&s=1002&sso=2&so=7); Eurostat: Healthy
Life Years (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=en).
NARODENÍ

Zdravotnícka ročenka za rok 2013 potvrdzuje rastúci trend hospitalizácií, a to
u obidvoch pohlaví. Počet hospitalizácií je pritom dlhodobo podstatne vyšší u žien:
v roku 2013 pripadalo 237,6 hospitalizácií na 1 000 žien, v rámci mužov to bolo 215,2
hospitalizácií. Rast sa zaznamenal pri hospitalizáciách v ústavnej psychiatrickej
starostlivosti, ktoré je naopak častejšie u mužov (92,9 hospitalizovaných mužov oproti
68,8 žien na 10 tis. osôb). Medzi liečenými užívateľmi drog je 5,1-krát viac mužov ako
žien: 2 077 mužov a 407 žien. U mužov sú tiež častejšie samovraždy (až 6,9-krát): v
prepočte na 100 tis. osôb sú to 3 samovraždy žien a až 20,6 samovrážd mužov (544
samovrážd mužov ku 84 žien). Muži prevyšujú aj v počte pokusov o samovraždu (550
oproti 422).
T ABUĽKA 6 V YBRANÉ UKAZOVATELE ZA OBLASŤ ZDRAVOTNÉHO

STAVU PODĽA POHLAVIA

(2010 – 2013, V %)

2010

2011

2012

2013

P OČET HOSPITALIZÁCIÍ SPOLU
( NA 1 000 OSÔB )

M UŽI

189,6

186,3

190,7

191,7

Ž ENY

234,4

232,0

237,4

237,6

H LÁSENÉ PRÍPADY TUBERKULÓZY
( NA 1 000 OSÔB )

M UŽI

11,1

9,5

8,7

9,7

Ž ENY

5,4

5,3

4,1

5,2

P OČET DIABETIKOV
( NA 100 000 OSÔB )

M UŽI

5 981,7

5 937,8

6 034,8

5 991,3

Ž ENY

6 536,7

6 502,4

6 596,6

6 566,0

H OSPITALIZÁCIE V ÚSTAVNEJ PSYCHIATRICKEJ
STAROSTLIVOSTI ( NA 10 000 OSÔB )

M UŽI

91,2

89,3

89,9

92,9

Ž ENY

64,2

63,0

65,5

68,8

L IEČENÍ UŽÍVATELIA DROG
( ABS . POČTY )

M UŽI

1 859

1 896

1 817

2 077

Ž ENY

407

417

376

407

M UŽI
20,2
17,4
19,0
20,6
S AMOVRAŽDY
( NA 100 TIS . OSÔB )
Ž ENY
2,8
2,9
2,6
3,0
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013. Zdravotný stav obyvateľstva SR v roku 2013. Bratislava,
Národné centrum zdravotníckych informácií SR 2014.
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Podobne ako pre väčšinu vyspelých krajín, aj pre Slovensko je typická vyššia a skoršia
úmrtnosť mužov. V roku 2013 tvorili muži 51,6 % všetkých zomretých; na 1 000
zomretých žien pripadlo 1 065 zomretých mužov.24 V prepočte na 1 000 osôb dosiahla
úmrnosť mužov 10,2 a žien 9,1 zomretých a tento rozdiel pretrváva dlhodobo.25
Vyššia úmrtnosť mužov daného veku pretrváva až po vek 75 rokov, za touto hranicou
začínajú prevažovať ženy. Najväčšie rozdiely sú vo veku 25-29 rokov, kde tvoria muži až
80 % všetkých zomretých daného veku (graf 9). To, že muži zomierajú skôr a vo vyššom
počte, svedčí podľa mnohých analýz nielen o ich horšom zdravotnom stave, ktorý je
spravidla následkom menšej pozornosti prevencii a častejšej zlej životospráve (fajčenie,
alkohol), ale aj častejšieho výskytu úmrtí v dôsledku vonkajších príčin a rizikového
správania ako sú autonehody, úrazy a pod.
G RAF 9 P ODIEL ZOMRETÝCH ŽIEN A

MUŽOV NA CELKU ZOMRETÝCH PODĽA VEKU

(2013, V %)

Zdroj: Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2013. Bratislava, Štatistický úrad SR 2014
(prevzatý graf).

Čo sa týka najčastejších príčin smrti, sú nimi choroby obehovej sústavy a nádory. Ich
primárna pozícia je dlhodobá, hoci v čase sa ich zastúpenie na úmrtnosti mení: mierne
ubúda chorôb obehovej sústavy a narastá podiel nádorových ochorení. V roku 2013
zomrelo na choroby obehovej sústavy zo všetkých zomretých mužov 43,6 % a zo žien až
57,4 %; na nádory to bolo 28,7 % mužov a 22,4 % žien. Veľký rozdiel medzi pohlaviami
je v úmrtnosti na vonkajšie príčiny ako sú dopravné nehody, náhodné poranenia a úrazy
alebo úmyselné sebapoškodenia. Kým za ženy mali vonkajšie príčiny úmrtnosti podiel
2,7 %, za zomretých mužov až 7,9 %; v absolútnych počtoch to predstavovalo 693 úmrtí
žien a 2 133 úmrtí mužov.
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Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2013. Bratislava, Štatistický úrad SR 2014.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013. Demografia. Bratislava, Národné centrum
zdravotníckych informácií SR 2014.
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V oblasti reprodukčného zdravia patrí Slovensko, s výnimkou niekoľkých
ukazovateľov, k európskemu štandardu26 a túto pozíciu si udržuje dlhodobo. Jeden
z ukazovateľov, kde Slovensko výraznejšie zaostáva, je stále dojčenská úmrtnosť, hoci aj
tu zaznamenávame pozitívny pokles. V roku 2013 dosiahla v prepočte na 1 000
živonarodených 5,5 bodu, čo priemer EÚ-28 prevyšuje o viac ako jeden bod.27 Hrubá
miera dojčenskej úmrtnosti vykazuje značnú regionálnu heterogenitu: pohybuje sa od
2,03 promile za Bratislavský kraj do 9,98 promile za Košický kraj. Zvýšený výskyt
dojčenskej úmrtnosti, v niektorých okresoch až niekoľkonásobne vyšší ako
v Bratislave,28 sa prekrýva s oblasťami, ktoré sa vyznačujú zlými ekonomickými
a sociálnymi podmienkami. V prevažnej miere sa viaže s nižším sociálnym statusom
matiek alebo rodičov, najmä v marginalizovaných rómskych komunitách, a s tým
spojeným obmedzeným prístupom alebo využívaním prenatálnej zdravotníckej
starostlivosti.
G RAF 10 DOJČENSKÁ A

NOVORODENECKÁ ÚMRTNO SŤ

(2003 – 2013, NA 1 000 ŽIVONARODENÝCH )
Dojčenská úmrtnosť

9,0

Novorodenecká úmrtnosť

7,8
8,0
6,8

7,2
6,6

7,0

6,1

5,9

6,0
5,0

5,7

5,8

5,7

5,5

4,9

4,5
3,9

4,1
3,5

4,0

3,4

3,4

3,6
3,1

2,9

3,3

3,2

2012

2013

3,0
2,0
1,0
0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Poznámka: Dojčenská úmrtnosť – úmrtnosť do 1 roka po narodení; novorodenecká úmrtnosť – úmrtnosť do 28 dní
po narodení.
Zdroj: Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2013. Bratislava, Štatistický úrad SR 2014 .

Znepokojujúci vývoj možno sledovať u pohlavných ochorení, ktorých celkový výskyt
zostáva na pomerne vysokej úrovni, hoci vývoj za jednotlivé ochorenia sa mení. Celkovo
bolo v roku 2013 hlásených 1 055 ochorení na pohlavné choroby, čo oproti roku 2012
predstavuje pokles o 87 prípadov. Na celkovom počte sa podieľali ženy 372 prípadmi, čo

Napr. podľa Miléniových rozvojových cieľov
(http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/2013/mdg.html).
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Priemer za EÚ-28 dosiahol v roku 2012 hodnotu 4 zomreté deti do jedného roka po pôrode na 1 000
živonarodených a za EÚ-16 to bolo 3,3 zomretých detí. Najnižšie hodnoty dosiahla na Islande (1,1 bodu)
a potom v Slovinsku (1,6 bodu) a najvyššiu v Rumunsku (9,0 bodov). Podobne Slovensko zaostáva aj za
novorodeneckú úmrtnosť
http://appsso.EURostat.ec.EURopa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=en .
27

Napríklad Spišské Vlachy až 34,5 alebo Stará Ľubovňa 25,4 úmrtí dieťaťa do 1 roka na 1 000
živonarodených (http://www.infostat.sk/vdc/prd/charts.htm).
28

28

je 35,3 %. Najväčší podiel na pohlavných chorobách u oboch pohlaví majú iné sexuálne
prenosné choroby.
Z hľadiska reprodukčných práv neexistujú závažnejšie právne bariéry prístupu žien
k potrebným službám a prostriedkom plánovania rodičovstva, hoci v posledných dvoch
desaťročiach sa právna úprava reprodukčného správania viackrát menila v smere
sprísnenia podmienok ich poskytovania. V praxi však môžu narážať niektoré ženy na
prekážky v dostupnosti týchto služieb a prostriedkov, ktoré vyplývajú z uplatňovania
výhrady vo svedomí zo strany niektorých lekárov, z finančnej alebo regionálnej
nedostupnosti, ako aj z negatívnych kampaní proti moderným formám antikoncepcie.
Ako ukazuje graf 11, porovnávajúci percentuálny podiel žien fertilného veku
používajúcich hormonálnu a vnútromaternicovú antikoncepciu, pred rokom 1995
prevažovala vnútromaternicová nad hormonálnou, pričom obidve mali veľmi nízke
zastúpenie. Od polovice 90. rokov došlo k obratu: hormonálna antikoncepcia prevážila
a jej podiel začal rýchlo rásť – až na rekordných 23 % žien v reprodukčnom veku v roku
2007. Odvtedy sa percento žien používajúcich tento druh antikoncepcie stále znižuje.
V roku 2013 to už bolo iba 16,2 % spomedzi žien vo veku 15-49 rokov.
G RAF 11 P ODIELY ŽIEN V

REPRODUKČNOM VEKU UŽÍVAJÚCICH VYBRANÉ DRUHY ANTIKONCEPC IE

Vnútromaternicová

Hormonálna
23,0

25,0
19,5

(1990 – 2013, V %)

22,3

20,8

21,2

20,5

20,7
18,1

20,0

16,7

16,2

15,0

10,0

7,1
9,9

5,0

8,3
2,3

5,1
3,8

4,0

4,4

4,7

2005

2006

2007

2008

4,0

3,9

4,0

3,7

3,5

2009

2010

2011

2012

2013

0,0
1990

1995

2000

Poznámka: Graf uvádza %, t. j. počet žien užívajúcich daný druh antikoncepcie na 100 žien vo veku 15-49 rokov.
Zdroj: Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2013. Štatistické prehľady 10/2014. Bratislava, Národné centrum
zdravotníckych informácií 2014.

V gynekologických ambulanciách bolo v roku 2013 evidovaných 60 542 novoprijatých
tehotných žien, ktorým bol vydaný preukaz pre tehotné. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi, je to podstatne menej, čo potvrdzuje najnovší trend poklesu
pôrodnosti na Slovensku. Najviac novoprijatých tehotných žien v posledných rokoch
štatistiky evidujú v roku 2010, kedy ich počet dosiahol 77 668 žien – o 17 tis. viac ako
v roku 2013. Z celku novoprijatých tehotných žien bolo až 19 229 s rizikovým a
ohrozeným tehotenstvom, čo predstavuje 31,8 %. Podiel ohrozených tehotenstiev je
pomerne vysoký a za posledné obdobie s väčšími alebo menšími výkyvmi pretrváva.
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T ABUĽKA 7 V ÝVOJ AMBULANTNEJ GYNEKOLOGICKEJ STAROSTLIVOSTI O
R OK

ŽENU

(2008 – 2013, ABS . POČTY A

N OVOPRIJATÉ

N OVOZISTENÉ

%

TEHOTNÉ ŽENY SPOLU

OHROZENÉ

TEHOTENSTIEV

TEHOTENSTVÁ

PRIJATÝCH TEHOTNÝCH ŽIEN

2008
65 301
2009
66 695
2010
77 668
2011
72 142
2012
64 725
2013
60 542
Zdroj: Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2013.
zdravotníckych informácií 2014.

NOVOZISTENÝCH
Z

V

%)

OHROZE NÝCH

CELKO VÉHO

POČTU

19 716
30,2
24 805
37,2
26 610
34,3
19 888
27,6
20 359
31,5
19 229
31,8
Štatistické prehľady 10/2014. Bratislava, Národné centrum

Počet umelých prerušení tehotenstva naďalej výrazne klesá (graf 12). V roku 2014
bolo potratom ukončených celkovo 15 628 tehotenstiev (vrátane mimomaternicových
tehotenstiev), čo je o 719 menej ako v roku 2013 (spolu 16 347 potratov). Počet
spontánnych potratov v roku 2014 predstavoval 5 042 prípadov a medziročne poklesol
o 200 prípadov. V roku 2014 bolo evidovaných 7 501 legálnych UPT,29 o 490 menej ako
v roku 2013. Úbytok počtu legálnych UPT za posledných 10 rokov predstavuje 43 %. Zo
zdravotných dôvodov bolo nahlásených 14 % umelých prerušení tehotenstva. Na 1 000
žien v reprodukčnom veku v roku 2014 pripadalo celkovo 11,5 potratov. Po viacročnom
zvyšovaní zaznamenala v roku 2014 pokles aj spontánna potratovosť, keď hodnota jej
indexu dosiahla 9,1 spontánnych potratov na 100 narodených (2013 to bolo 9,5).
G RAF 12 V ÝVOJ POČTU SPONTÁNNYCH POTRATOV

A UMELÝCH PRERUŠENÍ TE HOTENSTVA

(1958 – 2013, ABS . POČTY )

Umelé prerušenie tehotenstva spolu

70 000

Potraty samovoľné
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Poznámka: Umelé prerušenie tehotenstva spolu zahŕňa popri legálnych UPT aj ukončenie mimomaternicového
tehotenstva a ostatné potraty; všetky potraty okrem spontánnych.
Zdroj: Potraty v SR 2014. Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií- Edícia zdravotnícka štatistika 2014;
Databáza
Pohyb
obyvateľstva
Slovenska.
Bratislava,
Výskumné
demografické
centrum
2015
(http://www.infostat.sk/vdc/prd/charts.htm).

Štatistika rozlišuje až päť druhov potratov, okrem spontánnych potratov sú to: legálne umelé
prerušenie tehotenstva; ukončenie mimomaternicového tehotenstva (UPT); iný druh potratu a ošetrenie
nelegálne vykonaného UPT. Z celkového počtu 10 586 UPT v roku 2014 tvorili legálne UPT 7 501 prípadov
(70,9 %), ukončenie mimomaternicového tehotenstva 380 prípadov (3,6 %) a na ostatné druhy pripadalo
2 705 prípadov (25,6 %). Viac pozri: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2014/zs1507.pdf.
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V dôsledku ohrozenia žien násilím (fyzickým, psychickým alebo fyzickým aj
psychickým zároveň) bolo za rok 2013 vykonaných 255 potratov, čo je o 2 prípady
menej ako v roku 2012. V priebehu rokov 2009 – 2013 bolo u žien s podozrením na
ohrozenie násilím evidovaných celkovo 1 451 potratov (spontánnych a umelých spolu).
T ABUĽKA 8 P OČET VYŠETRENÝCH ŽIEN

S PODOZRENÍM NA OHROZE NIE NÁSILÍM V ROKOCH

2009 -2012

D RUH AMBULANCIE

2009

2010

2011

2012

V ŠEOBECNÉ AMBULANCIE

4 430

2 205

3 424

1028

P SYCHIATRICKÉ

2 120

1 487

1 521

661

537

287

168

183

186

150

317

322

300

257

255

G YNEKOLOGICKÉ
S PONTÁNNE A

AMBULANCIE
AMBULA NCIE

UMELÉ PRERUŠENIA TEHOTENSTVA

2013

Zdroj: Potraty v SR 2009 až 2013. Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií - Edícia zdravotnícka
štatistika 2014.

Gynekologické ambulancie na Slovensku nahlásili v roku 2013 ošetrenie 150 žien
s podozrením na ohrozenie násilím, čo znamenalo pokles oproti roku 2012 o 36
prípadov. V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2013 ošetrených s podozrením
na ohrozenie násilím 537 žien, v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 124 prípadov
menej. Podiel žien zo všetkých pacientov psychiatrických ambulancií s podozrením na
násilie tvoril 68,5 % a podiel mužov 31,5 %.30

3.4. NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
Prierezovosť a náročnosť problematiky násilia na ženách vrátane jej dlhodobého
tabuizovania viedli v predchádzajúcich desaťročiach ku kumulácii a navŕšeniu
problémov. Patrí k nim tak nesprávne pochopenie témy a neadekvátne postoje
verejnosti, ako aj absencia koordinovaných, špecializovaných a rozvinutých služieb
pomoci ženám vystaveným násiliu.
V snahe zmeniť nepriaznivú situáciu prijala vláda SR v poslednom období viacero
opatrení, najnovšie Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách 2014 až 201931. Nový NAP nadväzuje na operačné ciele Národnej stratégie na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách a jeho cieľom je
vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť
prevencie a eliminácie násilia na ženách. Plán obsahuje konkrétne návrhy, ako
príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačnometodického centra, ale aj podpora služieb alebo vzdelávanie a osveta v tejto oblasti.
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR a Inštitút pre výskum práce a
rodiny vypracúvajú každoročne Správu o násilí páchanom na ženách, v ktorej sa
vyhodnocuje rozsah a účinnosť intervencií poskytovaných obetiam násilia na ženách.32

Novšie údaje o vyšetrených ženách s podozrením na násilie vo všeobecných ambulanciách sa nepodarilo
zistiť.
30
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MPSVR predložilo v roku 2013 návrh Národného AP, ktorý vláda SR na zasadnutí 18. 12. 2013 schválila.

Naposledy za roky 2012 a 2013: Holubová, B.: Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky
2012 a 2013. Záverečná správa. Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny 2014. Dostupné na:
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_php&Itemid=22&lang=sk&ty=VYSK-S&rv=2014.
32
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V roku 2011 bol prijatý Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu a o boji proti nemu.33 Z medzinárodného hľadiska patrí SR medzi prvé
členské štáty RE, ktoré Istanbulský dohovor podpísali v deň jeho otvorenia na podpis.
Podpisom Dohovoru dala SR najavo, že nie je ľahostajná k násiliu na ženách.34 .
Dokument je výsledkom intenzívnej práce všetkých krajín RE vrátane Slovenska, vznikol
po viac ako dvoch rokoch príprav a kvalifikovaných rokovaní, pričom ide o jednotný,
najucelenejší a najkomplexnejší ľudskoprávny dokument zameraný na násilie na ženách.
Dohovor je najďalej siahajúca medzinárodná zmluva v tejto oblasti zameraná na nulovú
toleranciu násilia na ženách a domáceho násilia. Komplexnosť Dohovoru je postavená na
štyroch pilieroch (4P: Prevention – Prevencia; Protection – Ochrana; Prosecution –
Stíhanie; Integrated Policies – Integrovaná politika), každý z nich je ďalej rozpracovaný
do konkrétnych opatrení. SR Dohovor podpísala už v Istanbule 11. mája 2011,
v súčasnosti sa pripravuje jeho ratifikácia.
V predchádzajúcich rokoch bola v SR prijatá séria noviel, ktoré menili viaceré
ustanovenia Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku,
Občianskeho zákonníka a ďalších zákonov týkajúcich sa právneho postihovania rôznych
foriem násilia páchaného na ženách. Novela Trestného poriadku garantuje obetiam
prístup k právnej pomoci prostredníctvom informačnej povinnosti orgánov činných v
trestnom konaní; zároveň legislatívne umožňuje činnosť organizácií na pomoc
poškodeným vrátane poskytovania právneho poradenstva. Súčasná úprava garantuje
obetiam právo na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci pri uplatňovaní nárokov na
náhradu škody v rámci trestného a občianskeho súdneho konania prostredníctvom
Centra právnej pomoci.35 Do roku 2013 došlo v oblasti trestného práva tiež k
legislatívnym zmenám týkajúcim sa prevencie a eliminácie násilia na ženách a domáceho
násilia. Týkali sa spresnenia a doplnenia existujúcich skutkových podstát trestných
činov, aj zavedenia nových skutkových podstát trestných činov.36
Novela Zákona č. 448 o sociálnych službách37 z roku 2013 (účinnosť od 1.1.2014) druh
rozšírila druhy krízovej sociálnej situácie o „rodovo podmienené násilie“ ako ohrozenie
života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje riešenie sociálnou službou.
Novela definovala, že zariadenie núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len
pre niektorú vybranú cieľovú skupinu fyzických osôb, pričom osobe možno zachovať
anonymitu. Novela tak umožnila poskytovanie sociálneho poradenstva a služieb
v zariadení núdzového ubytovania pre špecifické cieľové skupiny, teda aj pre ženy
ohrozené násilím. V súčasnosti už pôsobia viaceré subjekty s akreditáciou podľa tohto
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Istanbul, CETS č. 210, ďalej len „Istanbulský dohovor“.

Vláda sa ním zaoberala 4. 5. 2011, kedy schválila uznesenie č. 297 o jeho podpísaní s výhradou
ratifikácie.
34

Centrum právnej pomoci neposkytuje právnu pomoc či zastupovanie v trestnoprávnych veciach
občanom z iných krajín, nemá zriadené pobočky alebo kancelárie v zahraničí. V súlade s Národným
akčným plánom na elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019 bola MS SR uložená úloha zabezpečiť
novelizáciu zákona č. 327/2005 Z. z. tak, aby v rámci kancelárií Centra právnej pomoci v SR bolo
poskytované právne poradenstvo aj ženám ohrozeným násilím a právne zastupovanie obetí násilia na
ženách aj v trestných veciach.
35

36

Novelizácie Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
37
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zákona zamerané na špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie alebo
ohrozené násilím.
Čo sa týka inštitucionálnej podpory, už v roku 1999 bola v zmysle uznesenia Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality vytvorená Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách a v rodinách, ktorá funguje ako jej odborný orgán. Expertná
skupina vychádza z modelových stratégií a praktických opatrení na elimináciu násilia na
ženách vypracovaných OSN. Ako medzirezortný orgán má spolupracovať s rôznymi
ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, so sociálnymi partnermi, obcami,
vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, MVO a vedeckými
pracoviskami. V rámci svojej činnosti sa zameriava na úlohy spojené s posilnením
prevencie a eliminácie násilia na ženách v súlade s medzinárodnými a EÚ záväzkami SR,
zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Na základe monitoringu sociálnych služieb,38 v oblasti násilia na ženách je v regiónoch
Slovenska dostupných 52 subjektov poskytujúcich služby tejto cieľovej skupine; z toho
je ale iba 16, ktoré majú potenciál napĺňať Minimálne štandardy RE a poskytovať
špecializované služby ženám zažívajúcim násilie. Viacerí poskytovatelia sa primárne
zameriavajú na domáce násilie, resp. na ochranu detí pred násilím.39 V zariadeniach,
ktoré poskytujú pobytové služby ženám ohrozeným násilím a spĺňajú minimálne
štandardy RE na 75 %, je celkovo 238 miest pre ženy a ich deti.
Napriek priebežnému plneniu úloh stanovených v akčných plánoch a viditeľnému
posunu v problematike násilia na ženách za posledné roky na Slovensku stále však
chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie pomoci ženám zažívajúcim
násilie, aj systematická primárna prevencia tohto násilia.
V súčasnosti sa implementuje niekoľko projektov zameraných na
systémové
ukotvenie inštitucionálnej podpory obetiam násilia na ženách a domáceho násilia.
Popis týchto projektov je uvedený v úvodnej kapitole tejto správy.
Komplementárne financovanie na dobudovanie a rozšírenie systému pomoci,
dofinancovanie aktivít a pokrytie ďalších výdavkov ako výskum, vzdelávanie, kampane
a ďalšie soft aktivity je zabezpečené cez Nórsky finančný mechanizmus (NFM), čo by
spoločne s projektom z ESF malo zabezpečiť naštartovanie účinnej pomoci ženám a
iným obetiam domáceho násilia (popis projektov je v úvode správy). Celková hodnota
alokácie z NFM je cca. 8 miliónov EUR. Celková čiastka alokovaná na štátnej úrovni na
problematiku eliminácie násilia páchaného na ženách predstavuje na najbližšie 3 roky
cca 12 miliónov EUR.
Dôležitým finančným mechanizmom je aj podpora sociálnych služieb cez vyššie územné
celky, ktoré v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podporujú
akreditované organizácie poskytujúce špecifické poradenské služby pre obete domáceho
násilia. Podpora pre tieto organizácie sa pohybuje podľa možností jednotlivých VÚC.40

38

Holubová – Filadelfiová, 2013.

39 Väčšinou

ide o akreditované subjekty podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Odhadom sa celková podpora v rámci SR pohybuje vo výške cca 300.000 až 0,5 milióna EUR ročne.
Podpora zariadení núdzového bývania a azylových domov je podstatne vyššia, zhruba na úrovni 0,5
milióna EUR na jedno VÚC, teda celkom 4 milióny EUR ročne. Nakoľko ale väčšina z týchto zariadení
poskytuje ubytovacie služby aj pre iné cieľové skupiny, nie je možné vyčísliť celkovú sumu vo vzťahu
k obetiam domáceho násilia.
40
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Čo sa týka rozsahu násilia páchaného na ženách, napriek pretrvávajúcim ťažkostiam
a problémom so zberom údajov41 sa v posledných rokoch začínajú pravidelnejšie
publikovať niektoré štatistické ukazovatele a pribudli viaceré zdroje výskumných dát.
Výsledky prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva o násilí páchanom na ženách42
ukázali, že SR sa výskytom násilia na ženách približuje priemeru EÚ-28. Výsledky
ukázali, že počas dospelosti (od 15 rokov)43 zažilo niekedy fyzické alebo sexuálne násilie
zo strany partnera 23 % žien Slovenska vo veku 18-74 rokov (priemer EÚ bol 22 %); zo
strany akéhokoľvek muža to bolo 34 % žien (priemer EÚ 33 %).44 Výskyt fyzického
alebo sexuálneho násilia v priebehu posledného roka deklarovalo zo strany partnera 6
% žien; zo strany akéhokoľvek muža 10 %. Psychické násilie má ale podstatne vyšší
výskyt: napríklad kontrolujúce správanie, ponižovanie a zastrašovanie, vyhrážanie
ublížením deťom a pod. zažilo počas svojho života zo strany partnera 47 % žien
(priemer EÚ-28 dosiahol 43 %). Obavy zo sexuálneho alebo fyzického napadnutia
vyjadrilo až 35 % žien, čo Slovensko zaradilo ku krajinám s najvyššou úrovňou tohto
ukazovateľa. Nepriaznivé výsledky sa zaznamenali aj v oblasti pomoci obetiam, nakoľko
iba 8 % žien kontaktovalo pri udalosti fyzického alebo sexuálneho násilia políciu a iba 27
% poznalo aspoň jednu inštitúciu, ktorá poskytuje pomoc ženám ohrozeným násilím. Až
40 % slovenských žien zažilo počas svojho dospelého veku sexuálne obťažovanie, z toho
22 % závažnejšie, teda neverbálnu formu sexuálneho obťažovania.45
Z evidovanej kriminality je zrejmé, že obeťami násilnej kriminality sú celkovo viac
muži, ženy tvoria v poslednom období necelých 30 % obetí evidovaných trestných činov
vraždy a takmer 32 % trestných činov lúpeže na osobách (tabuľka 9). Pri obetiach
trestného činu týrania blízkej a zverenej ale ženy prevažujú – v období rokov 2008 až
2013 tvorili od 76 % do 69 %. Pokiaľ ide o mravnostnú kriminalitu, u tejto už tvoria
väčšinu obetí sexuálnych trestných činov: spolu so znásilnením (týka sa výlučne žien)
tvorili obete sexuálneho zneužívania v roku 2013 takmer z 86 % ženy. V porovnaní
rokov je však zjavný klesajúci počet evidovaných trestných činov znásilnenia (zo 152
prípadov v roku 2008 až na 88 a 91 prípadov v roku 2012 a 2013), čo môže byť odrazom
veľmi nízkej miery ohlasovania takýchto trestných činov na polícii, ako to naznačujú
empirické výskumy. Mravnostná kriminalita vo veľkej miere zasahuje najmä dievčatá a
mladé ženy do 18 rokov, keď zo všetkých žien - obetí mravnostnej kriminality tvorili až
83 % (Holubová, 2014).

41

O problémoch administratívnych dát a indikátorov v tejto oblasti bližšie pozri: Holubová, 2004.

EURopean Union Agency for Fundamental Rights: Survey data explorer - Violence against women survey,
http://fra.EURopa.eu/DVS/DVT/vaw.php. Zber dát sa realizoval v roku 2012 (agentúra Medián)
a výsledky reprezentatívneho výskumu boli publikované v marci roku 2014. Výskumnú vzorku za
Slovensko tvorilo 1512 žien vo veku 18-74 rokov, celkovo za EÚ-28 to bolo 42 000 žien.
42

Výskum zisťoval aj skúsenosti žien s násilím počas detstva, pred dosiahnutím veku 15 rokov bolo
fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému násiliu zo strany dospelej osoby vystavených 36 % žien
(fyzickému 33 %, sexuálnemu 4 % a psychickému 8 %) zo strany dospelého člena rodiny alebo iného
príbuzného.
43

Podobný rozsah násilia páchaného na ženách počas ich dospelého života na Slovensku zaznamenal aj
reprezentatívny výskum žien vo veku 18-64 rokov z roku 2008. Skúsenosť s násilím zo strany súčasného
partnera malo 21,2 % žien a zo strany bývalého partnera 27,9 %, podiel žien, ktoré zažili násilné
správanie zo strany súčasného alebo bývalého partnera, dosiahol 39,2 % (Filadelfiová – Bodnárová –
Holubová, 2008).
44

45

Viac pozri: FRA 2014.
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T ABUĽKA 9 V YBRANÉ Z ISTENÉ TRESTNÉ ČINY EVIDOVANÉ POLÍCIOU A
2008

2009

OBETE ŽENY

2010

(2008 – 2013, ABS . POČTY A

2011

2012

2013

N ÁSILNÁ KRIMINALITA
V RAŽDY
94
78
82
88
63
78
- Z TOHO OBETE ŽENY
24
32
31
31
18
23
- OBETE ŽENY V %
25,5
41,0
37,8
35,2
28,6
29,5
L ÚPEŽE NA OSOBÁ CH
1 217
1 078
908
671
764
637
- Z TOHO OBETE ŽENY
353
366
307
260
253
203
- OBETE ŽENY V %
29,0
34,0
33,8
38,7
33,1
31,9
T ÝRANIE BLÍZKEJ A ZVERENEJ OSOBY
497
371
279
343
284
268
- Z TOHO OBETE ŽENY
377
277
207
246
209
184
- OBETE ŽENY V %
75,9
74,7
74,2
71,7
73,6
68,7
M RAVNOSTNÁ KRIMINALIT A
S EXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE
387
396
369
542
497
482
- Z TOHO OBETE ŽENY
333
225
309
437
412
414
- OBETE ŽENY V %
86,0
56,8
83,7
80,6
82,9
85,9
O BCHODOVANIE S ĽUĎMI
11
9
9
19
23
11
- Z TOHO OBETE ŽENY
9
7
4
8
13
5
- OBETE ŽENY V %
81,8
77,8
44,4
42,1
56,5
45,5
Z NÁSILNENIE – IBA ŽENY OBETE
152
142
117
150
88
91
Zdroj: Odbor správy informačných systémov polície Prezídia policajného zboru - vyžiadané údaje

V

%)

2014
72
21
29,1
541
190
35,1
263
191
72,6
530
460
86,8
15
10
66,7
87

Za obdobie 2012 až 2013 sa podstatnejšie zvýšil počet odsúdených za trestné činy
násilia páchaného na ženách (tabuľka 10). Kým napríklad v roku 2011 to bolo 414
odsúdených osôb, v roku 2012 počet medziročne narástol na 563 osôb a v roku 2013
dosiahol 553 osôb. Na tento celkový nárast mali predovšetkým vplyv odsúdené osoby za
trestný čin sexuálneho zneužívania, a potom za trestný čin znásilnenia. Pre zistenie
miery odsúdenia za určitý druh trestných činov spáchaných voči ženám však uvedené
údaje nepostačujú, nakoľko databázy neumožňujú prepojenie konkrétnych jednotlivých
prípadov.46
T ABUĽKA 10 O DSÚDENÉ OSOBY ZA TRE STNÉ ČINY NÁSILIA NA ŽENÁCH (2009 – 2013, ABS . POČTY )
2009

2010

2011

2012

K UPLIARSTVO
9
7
21
18
T ÝRANIE BLÍZKEJ OSOBY
192
173
127
129
Z NÁSILNENIE
37
36
31
48
S EXUÁLNE NÁSILIE
39
22
22
40
S EXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE
188
188
205
327
O BCHOD S ĽUĎMI
10
6
8
1
S POLU
475
432
414
563
Zdroj: Rodová rovnosť 2014 – Gender Equality 2014. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015.

2013
11
151
50
38
295
8
553

V ideálnom prípade by bolo treba sledovať všetky trestné činy evidované políciou, v ktorých bola
identifikovaná ako obeť žena, a zistiť, či daný trestný čin bol ukončený odsúdením páchateľa. To zatiaľ nie
je možné; dostupné sú iba počty odsúdených osôb za konkrétne trestné činy v publikácií ŠÚ SR Rodová
rovnosť, alebo dáta o pohlaví a veku páchateľov za vybrané trestné činy v Štatistickej ročenke MS SR
(Holubová, 2014).
46
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Podľa Prezídia policajného zboru narastajú počty vykázaní násilnej osoby zo
spoločného obydlia47. Kým v roku 2010 to bolo 228 vykázaní, v roku 2012 ich počet
stúpol na 253 a v roku 2013 na 309 vykázaní. Dominovali medzi nimi jednoznačne muži,
počet vykázaných žien dosiahol za tieto tri roky 14 prípadov (5; 2; 7 vykázaných žien).
Vo viac ako dvoch tretinách prípadov bol z obydlia vykázaný partner – či už manžel,
druh, alebo rozvedený manžel či bývalý druh (podiel až 67,6 %). Podaním návrhu na
predbežné opatrenie48 skončilo za tri roky len minimum prípadov (33; 37; 31), podobne
nízke sú aj počty súdmi vydaných predbežných opatrení (27; 28; 26). Efektivita vykázaní
je stále veľmi nízka, čo môže byť spôsobené aj krátkosťou doby vykázania,
nedostatočným poučením alebo neochotou ohrozenej osoby podať návrh na predbežné
opatrenie.49
V priebehu roka 2014 sa pripravila aj aktualizácia významného strategického materiálu
pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Národný program boja proti
obchodovaniu s ľuďmi, na roky 2015 – 2018.50 Schválený národný program je
pokračovaním predchádzajúceho Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2011 až 2014. Zameriava sa na potláčanie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, teda
na zníženie rizika u potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie
poskytovania priamej pomoci obetiam v súlade s medzinárodnými a európskymi
štandardmi a záväzkami SR v tejto oblasti. Komplexná starostlivosť je obetiam
obchodovania s ľuďmi poskytovaná v zmysle princípu rovnosti a nediskriminácie podľa
individuálnych potrieb obetí, a to tak občanom Slovenskej republiky ako aj cudzincom,
resp. osobám bez štátnej príslušnosti. Súčasťou dokumentu je aj Národný akčný plán
boja proti obchodovaniu s ľuďmi na obdobie rokov 2015 až 2018. Jeho ciele a aktivity sa
sústreďujú na štyri základné oblasti v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a to partnerstvo,
prevencia, ochrana obetí a trestné stíhanie.
Ministerstvo vnútra SR zabezpečuje pomoc a podporu obetiam obchodovania
prostredníctvom programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorého
gestorom je Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu
kriminality.51 Okrem iného sa venuje aj zberu dát, ich spracovaniu a vytváraniu
štatistických informácii a analýz so zameraním sa na problematiku obchodovania
s ľuďmi a je gestorom informačného systému o obchodovaní s ľuďmi. V roku 2014 bolo
zaradených do programu 34 osôb, z toho 12 mužov a 22 žien, ktorým bola poskytnutá
komplexná pomoc od partnerských organizácií. Celkovo sa v roku 2014 poskytovala
podpora a ochrana 70 obetiam. Ide aj o obete, ktoré boli do programu zaradené v
predchádzajúcich rokoch. K 31. decembru 2014 bolo v programe zaradených 24 obetí.
Počet obetí v programe podpory a ochrany však predstavuje len špičku ľadovca. Do

47

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; § 27a.

Podanie návrhu na predbežné opatrenie je ďalší krok, kedy sa násilné správanie môže začať riešiť a
násilná osoba sa po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín nevráti opäť do bytu (bod 6 § 27a zákona č.
171/1993 Z. z).
48

49

Viď aj: Monitorovacia…, 2011; Holubová 2014.

Návrh Národného plánu vypracovaný Ministerstvom vnútra SR schválila vláda SR 4. februára 2015.
Materiál dostupný na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24248.
50

Centrum je zariadením MV SR zriadené na základe Zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. Pozri: http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovanius-ludmi-a-prevenciu-kriminality.
51
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programu sú totiž zaraďovaní len tí, ktorí o takúto pomoc prejavia záujem. Nie je
vylúčená ani ďalšia skupina ľudí, ktorí nevedia o tom, že sa stali obeťou obchodovania
s ľuďmi, alebo ide o osoby, ktoré nemajú záujem o ponúkanú pomoc zo strany štátu.52
Podľa účelu vykorisťovania sa v roku 2014 zistilo: nútená práca 12 prípadov; nútené
žobranie 6; sexuálne vykorisťovanie 13; ekonomické vykorisťovanie 0; nútená
kriminalita 1; nútený sobáš 9; otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu 1 prípad
obchodovania.53
T ABUĽKA 11 T RESTNÉ ČINY OBCHODOVANIA S

Z ISTENÉ TRESTNÉ ČINY
O BJASNENÉ TRESTNÉ ČIN Y
O BJASNENOSŤ V %
C ELKOVÝ POČET STÍHANÝ CH A
VYŠETROVANÝCH OSÔB

- Z TOHO ŽENY
- ŽENY V %
P OČET OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
- Z TOHO ŽENY
- ŽENY V %

ĽUĎMI

(2009 – 2014, ABS . POČTY A

V

%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9
3
33,3

9
1
11,1

19
1
5,3

23
2
8,7

11
1
9,1

15
10
66,7

6
1
16,7
25
15
60,0

5
2
40,0
28
13
46,4

14
2
14,3
31
17
54,8

16
4
25,0
22
13
59,1

12
2
16,7
30
19
63,3

29
4
13,8
34
22
64,7

Zdroj: Štatistika kriminality - trestného činu obchodovania s ľuďmi. Bratislava, Ministerstvo vnútra SR
2015 (http://www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi).

Ministerstvo vnútra SR zriadilo Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi,54 ktorá je

primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do
zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania
s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci. Linka zaznamenala od 1.1. do
15.12.2014 spolu 2 282 hovorov, z toho bolo 394 hluchých volaní a prijatých hovorov
bolo spolu 1 888. Z nich sa poskytli v prípade 1 720 telefonických hovorov konzultácie, v
168 volaniach prišlo len k telefonickému kontaktu. V roku 2014 bolo prostredníctvom
Národnej linky identifikovaných 5 obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré sa rozhodli vstúpiť
do programu.

Zdroj: Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku. Bratislava, Informačné centrum na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality 2015 (http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-aslovenska-republika).
52

V roku 2014 vydal EURostat druhú správu o obetiach obchodovania s ľuďmi (EURostat 2014). Podľa
týchto údajov Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom registrovaných obetí (spolu 0,6 obetí na 100
tis. obyvateľov; z mužov 0,4; zo žien 0,6). Údaje do medzinárodnej komparácie poskytuje Informačné
centrum – sú to len prípady, ktoré boli zaradené do programu pomoci a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi, aj preto môžu byť zistené počty také nízke.
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Tel. číslo: +421 800 800 818.
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3.5. ŽENY A OZBROJENÉ KONFLIKTY55
Rodová rovnosť je v zmysle podmienok poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci
jednou z prierezových tém, zohľadnených už vo formulári projektového dokumentu.56
Hoci tieto oblasti nevykazujú charakter ozbrojených konfliktov, považujeme za
relevantné spomenúť ich pri tejto oblasti PAP. Reálne vyhodnotenie vplyvu
poskytovanej rozvojovej a humanitárnej pomoci by si však vyžiadalo hĺbkovú analýzu
nad rámec tejto správy. Napriek tomu je možné identifikovať rozvojové projekty,
ktorých cieľovou skupinou sú matky s deťmi, hlavne v oblasti Kene a Južného Sudánu.
Ich realizátormi boli napr. Magna – deti v núdzi, o.z. Humanistické centrum Na rovinu zo
Zvolena, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity57 či Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Z oblasti Afganistanu je treba pripomenúť
projekty o.z. Človek v tiesni v oblasti vzdelávania, osvety a ľudských práv a a.s. Ales,
zamerané na vzdelávanie matiek v starostlivosti o deti.
Rozvojová a humanitárna pomoc
SR poskytla v roku 2013 oficiálnu rozvojovú pomoc v celkovej sume 64 842 480,80
EUR s podielom na hrubom národnom dôchodku 0,092 %. Z tejto sumy poskytla 12 156
334,30 EUR na bilaterálnu pomoc a 52 686 146,50 EUR na multilaterálnu pomoc formou
povinných
a dobrovoľných
príspevkov
do
medzinárodných
organizácií
a medzinárodných finančných inštitúcií. V porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu
objemu poskytnutej oficiálnej rozvojovej pomoci o takmer 4 mil. EUR a rastúci trend je
naplánovaný aj pre rok 2014 a 2015. Vzhľadom na indikovaný plán rastu oficiálnej
rozvojovej pomoci v nasledujúcich rokoch je predpoklad, že sa Slovensku podarí v roku
2015 dosiahnuť po prvýkrát podiel 0,1 % oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom
národnom dôchodku. SR bude napriek tomu i naďalej zaostávať za cieľmi, ku ktorým sa
prihlásila po vstupe do EÚ (podiel 0,17 % oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom
národnom dôchodku do roku 2010 a 0,33 % do roku 2015).58
Z teritoriálneho hľadiska smeroval najvyšší objem oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky v roku 2013 do Afganistanu, ktorý patrí do skupiny najmenej
rozvinutých krajín. Na druhom mieste je krajina afrického kontinentu, Keňa a tretie
z hľadiska objemu bilaterálnej pomoci je Srbsko. V prípade Kene a Južného Sudánu boli
projekty zamerané na oblasť sociálneho rozvoja s dôrazom na zdravotníctvo a
vzdelávanie, ochranu životného prostredia 11 a poľnohospodárstvo. Rozvojové projekty
v Afganistane sa zameriavali na sociálny rozvoj s dôrazom na zdravotníctvo,
vzdelávanie, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a reformu bezpečnostného sektora.59

Pre oblasť PAP Ženy a ozbrojené konflikty nemá EIGE vo svojej databáze uvedené relevantné dáta, hoci
indikátory pre túto oblasť boli už vyvinuté.
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http://slovakaid.sk/sites/default/files/priloha_c_1_projektovy_dokument_6.doc.

57

http://issuu.com/slovakaid/docs/evaluacia_kena_a_juzny_sudan.

58

Prevzaté z webového sídla http://slovakaid.sk/sk/novinky/543-informacia-o-oficialnej.

MZVaEZ: Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2013
http://slovakaid.sk/sites/default/files/zameranie_bilateralnej_rozvojovej_spoluprace_sr_na_rok_2014_1.
pdf.
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Podľa údajov MZVaEZ SR zverejnených v dokumente Zameranie bilaterálnej rozvojovej
spolupráce Slovenskej republiky na rok 201460 poskytujú v krízových oblastiach
a ozbrojených konfliktov pomoc hlavne rezorty obrany a vnútra61. Okrem toho vysiela
MZVaEZ SR civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR.
Dôležitým krokom SR v roku 2013 bolo získanie plnoprávneho členstva vo Výbore
OECD pre rozvojovú pomoc (DAC). Členstvo v DAC zároveň predstavuje záväzok
pokračovať v reformách systému s cieľom ďalšieho zvyšovania jeho kvality, efektívnosti
a transparentnosti a kladie nové nároky na jeho riadenie i implementáciu.
T ABUĽKA 12 P OROVNANIE OBJEMU ZAH RANIČNEJ POMOCI DO K RÍZOVÝCH OBLASTI KRAJÍN : CELKOVÝ
VŠETKÝCH DONOROV , KRAJINY VÝBORU OECD D EVELOPMENT A SSISTANCE C OMMITTEE (DAC) A SR, ÚDAJ V
D ONOR

PRÍSPEVOK
MIL

USD

2009

2010

2011

2012

2013

V ŠETCI DONORI

140 153.94

148 323.86

160 919.67

150 877.03

167 371.9

K RAJINY DAC

120 558.01

129 066.15

134 670.01

126 949.28

135 072.17

135 164.21

75.4

73.71

86.02

79.68

86.04

81.24

SR

2014

Zdroj: OECD International Development Statistics, http://stats.oecd.org/Index

Na medzinárodnej pôde sa SR aktívne zapojila do tvorby rozvojovej architektúry po
roku 2015 (post-MDGs) a trvalo udržateľných cieľov (SDGs) a to aj prostredníctvom
aktívneho členstva v Medzivládnej expertnej skupine pre financovanie trvalo
udržateľného rozvoja, pôsobiacej na pôde OSN.62
V oblasti humanitárnej pomoci SR pružne reagovala na potreby a výzvy medzinárodného
spoločenstva, či už poskytnutím finančnej alebo materiálnej pomoci. Promptnosť SR
bola osobitne vyzdvihnutá v prípade poskytnutia humanitárnej pomoci pre sýrskych
utečencov nachádzajúcich sa na území Bulharska, keď SR reagovala ako prvá na
bulharskú výzvu.63
Predstaviteľ MPSVR SR sa tiež zapojil do činnosti Koordinačného výboru pre
poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci SR a zástupca odboru medzinárodných vzťahov
a európskych záležitostí začal pôsobiť v Pracovnej skupine pre koherenciu politík pre
rozvoj (PS PCD). Súčasťou aktivít tejto pracovnej skupiny je tiež o. i. presadzovanie
princípu rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien, ako prierezových aktivít
rozvojovej humanitárnej pomoci SR.
Ozbrojené sily SR
Plán rodovej rovnosti rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 64 je vypracovaný
ako nástroj smerujúci k vytváraniu podmienok na prekonávanie rodových
stereotypov a na elimináciu rodovej diskriminácie rešpektujúc pritom špecifiká

60

http://slovakaid.sk/sites/default/files/zameranie_bilateralnej_rozvojovej_spoluprace_sr_na_rok_2014_1.
pdf.
V rámci ďalších programov rozpočtu MV SR bola navrhnutá pomoc utečencom vo výške 1,2 mil. EUR a
účasť SR na medzinárodných misiách s plánovaným rozpočtom 740 tis. EUR.
61

62

http://slovakaid.sk/sites/default/files/informacia_o_oda_za_rok_2013.pdf.

63

tamtiež

64

Schválený 27. septembra 2013. Dostupné na: http://www.osveta.mil.sk/data/files/3965.pdf.
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pracovných a služobných pozícií silového rezortu. Plán má napomôcť pri fungovaní
legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia uplatňovania rodovej rovnosti.
Kľúčovou ambíciou plánu je zlepšiť predovšetkým kvalitu pracovného prostredia a
podmienky práce v rezorte obrany venovaním zvýšenej pozornosti otázkam rodovej
rovnosti. Plán je koncipovaný nadčasovo, ako otvorený dokument s realizačnými
a kontrolnými fázami do roku 2020. Vychádza z analýzy uplatňovania rodového
hľadiska v podmienkach rezortu obrany zameranej na legislatívne prostredie určujúce
postavenie profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany, analýzu
štatistických a výskumných údajov, analýzu uplatňovania politiky rodovej rovnosti
podľa odporúčaní Bezpečnostnej rady OSN a na výsledky konzultácií so záujmovými
organizáciami zamestnancov.
V pracovnoprávnej oblasti analýza konštatuje, že sa nezistili žiadne riziká ani bariéry:
nedochádza k porušovaniu ustanovení antidiskriminačného zákona upravujúceho
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálneho zabezpečenia,
zdravotnej starostlivosti, vzdelania a pracovnoprávnych vzťahoch. Štatistická analýza
však poukázala na obrovské rodové rozdiely v rezorte obrany.
Štruktúra všetkých skupín zamestnancov v rezorte obrany je z pochopiteľných
dôvodov značne vychýlená v prospech mužov. K 30. 6. 2013 tvorili ženy iba 9,1 % zo
všetkých profesionálnych vojakov, spomedzi štátnych zamestnancov to bolo 43,3 % a zo
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 41,2 %. Vo vedúcich pozíciách bol
podiel žien 6,3 % za profesionálnych vojakov a za ostatné dve skupiny to bolo 28,1 %
a 27,2 %.65 Pri výberových konaniach do služieb v ozbrojených silách rovnakých pre
ženy aj mužov je najväčšia časť žien vyradená na základe previerky fyzickej spôsobilosti
(až 43 % žien, ktoré postúpili do užšieho výberu). Diferencuje sa aj rozmiestnenie žien
a mužov podľa odbornosti: v rámci výkonu vojenského povolania sa záujem žien
sústreďuje do oblasti vojenského zdravotníctva, právnych služieb, personálneho
manažmentu alebo finančno-ekonomických služieb, menej na technické odbory.66
Ženy sú súčasťou mierových misií, napr. pri pravidelnej rotácii personálu v marci 2015
bolo do slovenského kontingentu mierových síl OSN UNFICYP vyslaných 77
profesionálnych vojakov, z nich 5 žien67. Pôsobenie žien v mierových zboroch a misách
je dôležité aj hľadiska osvety a presadzovania hodnôt našej spoločnosti smerom
k domácemu obyvateľstvu krajín, kde je úroveň povedomia o právach žien a rovnosti
medzi mužmi a ženami nepomerne nižšia ako v rámci EÚ a NATO.
Koncepcia starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh
mimo územia Slovenskej republiky poskytuje vstupný rámec pre inštitucionálne
zabezpečenie rodinnej starostlivosti, pre aktualizáciu predpisov venujúcich sa tejto
problematike ako aj pre tvorbu požiadaviek na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o
rodiny profesionálnych vojakov nasadených v zahraničných operáciách zo strany
vojenských útvarov i samotných rodinných príslušníkov. Zabezpečením systému
starostlivosti o rodinu profesionálneho vojaka počas kritického obdobia nasadenia v
Čo sa týka jednotlivých riadiacich pozícií zastúpenie žien z celku skupiny bolo nasledovné: veliaci
poddôstojníci 1,6 % žien; velitelia družstva 3,1 %; velitelia čaty 18,1 %; velitelia roty 3,3 %; velitelia
práporu 1,4 %; na vyšších postoch ženy neboli vôbec.
65
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Viac výsledkov analýzy a naformulované úlohy pozri na: http://www.osveta.mil.sk/data/files/3965.pdf.

67

http://www.mosr.sk/34243-sk/striedanie-vojakov-v-mierovej-misii-unficyp/.
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zahraničných operáciách medzinárodného krízového manažmentu bude umožnená
stabilizácia a predvídateľnosť vývoja tejto dimenzie kvality života aj v prípadoch, na
ktoré vyslaní profesionálni vojaci a vojačky a ich rodinní príslušníci nemysleli, neboli na
ne dostatočne pripravení, prípadne sa týkali situácií vyplývajúcich z priameho ohrozenia
zdravia a života.

3. 6. ŽENY A EKONOMIKA
Kľúčovým faktorom postavenia žien a mužov spoločnosti je ekonomická nezávislosť,
ale aj vzťah medzi platenou a neplatenou prácou, ako aj distribúcia neplatenej práce
medzi mužov a ženy. Celková časová alokácia na neplatenú prácu je dlhodobo výrazne
rodovo nevyvážená. V roku 2010 zamestnané ženy venovali starostlivosti o deti,
starostlivosti o dospelých a domácim prácam, teda neplatenej práci,
týždenne
priemerne 4 krát viac času ako zamestnaní muži.
V SR sa prejavuje výrazný rodový rozmer dopadu rodičovstva na zamestnanosť žien
a mužov prítomnosť detí mladších ako 6 rokov v rodine, keď sa významne znižuje miera
zamestnanosti žien, ale zamestnanosť mužov zvyšuje. Miera zamestnanosti žien 25–49
ročných s dieťaťom mladším ako 6 rokov je nižšia ako 40 %, u mužov tej istej vekovej
kategórie a v tej istej fáze rodičovstva však viac ako 83 %. U žien s dieťaťom vo veku 2049 rokov oproti ženám bez detí miera zamestnanosti klesá o viac ako 30 percentuálnych
bodov, u mužov je to naopak – otcom sa oproti bezdetným mužom zamestnanosť
zvyšuje približne o 12 percentuálnych bodov. V priebehu rokov sa tento rozdiel u žien
ešte zvýšil, keď v roku 2008 tvoril -24,9p.b. Nožnice medzi odmenou za prácu sa medzi
mužmi a ženami roztvárajú viac a viac po narodení každého dieťaťa. Dopady rodičovstva
sú na ženy a mužov Slovenska výrazne rozdielne. Takýto „efekt rodičovstva“ sa prejavuje
takmer vo všetkých krajinách EÚ, na Slovensku je ale extrémne silný.68
Podľa Výročnej správy o rodovej rovnosti 2014 zaostáva SR za väčšinou krajín EÚ, ako
naznačuje nasledujúci graf.
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Vyšší rozdiel sa prejavil už iba v Maďarsku a Česku; obidve krajiny majú, podobne ako Slovensko,
nadštandardne dlhú rodičovskú dovolenku. Viď:
http://ec.EURopa.eu/EURope2020/pdf/themes/31_labour_market_participation_of_women.pdf.
68
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Zdroj: Výročná správa o rodovej rovnosti: Report on Equality between Women and Men 2014. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf.

V súvislosti s rozdielnym rodovým rozmerom dopadu rodičovstva na zamestnanosť žien
a mužov starajúcich sa o deti do veku troch rokov sa štát podieľa na nákladoch
o starostlivosť o deti formou poskytovania príspevku k starostlivosti o dieťa, ktorý môže
byť za rovnakých podmienok poskytnutý matke alebo otcovi dieťaťa.
Legislatíva
Zmenou Zákonníka práce v roku 201169 došlo k zásadnej úprave zákazu diskriminácie
v pracovnom práve. V zmysle jeho článku 6 ženy a muži majú právo na rovnaké
zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup,
odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. V roku 2007 bolo do Zákonníka práce
doplnené dôležité ustanovenie, ktoré legislatíve zakotvilo mzdu za rovnakú prácu a za
prácu rovnakej hodnoty pre ženy a mužov. Tehotným ženám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky,
ktoré chránia ich stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o
dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení. Ženám a mužom sa
zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu
pri výchove a pri starostlivosti o deti.
Dôležitým nástrojom pre odstraňovanie rodových rozdielov na trhu práce boli projekty
z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizované v programovom období 2007-2014.
Boli medzi nimi národný projekt Inštitút rodovej rovnosti 70 alebo projekt OZ MyMamy
Pandorina skrinka71 a ďalšie.72
V oblasti zamestnanosti žien Slovensko zaostáva za priemerom EÚ-28, nižšie hodnoty
má iba päť krajín južnej Európy.73 Situáciu na Slovensku ovplyvňujú navyše také
špecifické faktory, ako sú veľké regionálne rozdiely a málo pracovných miest na kratšie
úväzky. Podľa vekových skupín je tak za ženy, ako aj za mužov najvyššia zamestnanosť
za skupinu 20-64 rokov (muži 73,2 %; ženy 58,6 %). S odstupom nasleduje miera
zamestnanosti starších vo veku 50-64 rokov (muži 61,8 %; ženy 49,6 %), úplne najnižšie
hodnoty má za skupinu najmladších vo veku 15-24 rokov (muži 26,9 %; ženy 16,5 %).
V dôsledku predlžovania veku odchodu do dôchodku najrýchlejšie rástla zamestnanosť
starších ľudí, predovšetkým u žien; v najmladšej vekovej skupine kontinuálne klesá (graf
14).

Zákonom č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov (účinnosť 1. apríla 2011).
69

70

Pozri viac: http://www.institutrr.sk.

Cieľom projektu bolo rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v ZZZ MyMamy za účelom rozvoja
schopností ohrozených skupín občanov a ich rodín viesť samostatný život, hlavne zvyšovaním ich
dostupnosti vo vidieckych oblastiach prostredníctvom IKT a rozvojom kvality ľudských zdrojov
poskytovateľov služieb (http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/).
71

72

Viac pozri: http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/.

Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Malta a Rumunsko; viac pozri: http://ec.EURopa.eu/EURostat/statisticsexplained/index.php/File:Employment_rates_by_sex,_age_group_15%E2%80%9364,_2013_%281%29_%
28%25%29_YB15.png.
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Ženy 15-64 rokov

Ženy 20-64 rokov

MUŽOV VO VYBRANÝCH VEKOVÝCH SKUPINÁCH
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Zdroj: Databáza Slovstat. Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, miera zamestnanosti žien za celú dospelú populáciu
(15 rokov a viac) dosiahla v roku 2014 hodnotu 44,1 % a u mužov 59,5 %; rodový
rozdiel v mierach zamestnanosti medzi ženami a mužmi dosiahol hodnotu 15,4 %
v neprospech žien. Rodový mzdový rozdiel sa znížil za všetky porovnávané skupiny,
jedinou výnimkou je miera zamestnanosti mladých, kde sa zvýšil o 2,3 bodu.
T ABUĽKA 13 P REHĽAD
(2014, V %)

ZÁKLADNÝCH UK AZOVATEĽOV TRHU PRÁCE

I NDIKÁTOR

–

POROVNANIE ŽIEN A MUŽOV A RODOVÝ ROZDIEL

Ž ENY

M UŽI

R ODOVÝ ROZDIEL
2014 /2012

M IERA EKONOMICKEJ AKT IVITY ( V %, 2014)

51,1

68,2

17,1 /17,7

M IERA ZAMESTNANOSTI ( V %, 15+ ROKOV , 2014)

44,1

59,5

15,4 /15,8

M IERA ZAMESTNANOSTI ( V %, 20-64 ROKOV , 2014)

58,6

73,2

14,6 /15,5

M IERA ZAMESTNANOSTI ( V %, 15-64 ROKOV , 2014)

54,3

67,7

13,4 /14,0

M IERA ZAMESTNANOSTI MLADÝCH ( V %, 15-24 ROKOV , 2014)

16,5

26,9

10,4 / 8,1

M IERA ZAMESTNANOSTI S TARŠÍCH ( V %, 50-64 ROKOV , 2014)

49,6

61,8

12,2 /15,5

M IERA NEZAMESTNANOSTI ( V %, VŠETKY VEK OVÉ SKUPINY , 2014)

13,6

12,9

-0,7 /-1,0

M IERA NEZAMESTNANOSTI MLADÝCH ( V %, 15–24 ROKOV , 2012)

30,1

29,5

-0,6 /-2,5

M IERA NEZAMESTNANOSTI STARŠÍCH ( V %, 50 – 64 ROKOV , 2012)

11,9

10,5

-1,4 /-0,4

R ODOVÝ PRÍJMOVÝ ROZDIEL V

NEUPRAVENEJ FORME

( V %, 2014)

18,8%

Poznámka: V poslednom stĺpci sa v zátvorke uvádza rodový mzdový rozdiel za rok 2012.
Zdroj: Databáza Slovstat. Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

Najväčší rodový rozdiel sa dlhodobo prejavuje u skupín vo veku 25 až 34 rokov. V roku
2014 zaostávala miera zamestnanosti žien vo veku 25-29 rokov o 19,1 a vo veku 30-34
rokov až o 26,3 percentuálnych bodov. Rodové nožnice v miere zamestnanosti roztvára
v tejto etape starostlivosť žien o deti. 74 Miera ekonomickej aktivity u mužov (68,2 %)
dosahuje v roku 2014 stále neporovnateľne vyššiu úroveň ako u žien (51,1 %), keď
rodový rozdiel dosahuje 17,1 p. b. Z rodového hľadiska je najviditeľnejší rozdiel
v ekonomickej neaktivite žien a mužov – početný rozdiel je obrovský. V roku 2014 tvorili
zo všetkých ekonomicky neaktívnych ženy 62,3 %. V prípade nezamestnanosti rozdiely

74

Viac pozri: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/Narodna_ramcova/socialne.pdf.

43

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0,0

2000

10,0

0,0

1999

20,0

10,0

1998

30,0

20,0

1997

40,0

30,0

1996

40,0

1995

50,0

1994

50,0

1995

60,0

60,0

nie sú až také výrazné: menej ako jeden percentuálny bod, iba za staršiu skupinu 50-64
rokov sa zvýšil na 1,4 bodu. Nezamestnanosť žien je v každej skupine veku vyššia.
V oblasti pracovného procesu sú ženy v SR konfrontované s horizontálnou
i vertikálnou segregáciou. V oblastiach ako zdravotníctvo, sociálne služby
a vzdelávanie tvoria ženy až okolo 80 % pracovnej sily a v oblasti verejnej správy 70 %;
v súkromnom sektore s vyššími zárobkami predstavujú ženy iba 41,6 % zo všetkých
zamestnaných. Rodové rozdiely sú najmarkantnejšie v podnikateľskej sfére, kde na
jednu podnikateľku pripadá cca 2,5 mužov podnikateľov (102,4 tis. žien ku 259,5 tis.
žien v roku 2014); za podnikajúcich so zamestnancami až takmer 3 muži (19,2 tis. žien
ku 57,2 tis. mužov). Slovenský trh práce patrí medzi rodovo najsegregovanejšie trhy
práce v Európe aj na vertikále, napriek zvyšujúcemu sa podielu vo vedúcich
a manažérskych pozíciách (31 % v roku 2011)75 pracujú ženy výrazne častejšie na
nižších pozíciách v porovnaní s mužmi; v najvyššej pozícii podľa ISCO-08, čo sú
zákonodarcovia a riadiaci pracovníci, bolo v roku 2014 iba 30 % žien.
S rodovou segregáciou úzko súvisia aj celkovo nižšie príjmy žien, keď stále pretrvávajú
výrazné rozdiely v platovom ohodnotení žien a mužov. Ženy patria častejšie medzi
nízkopríjmové skupiny zamestnancov, t.j. ich hodinová mzda nedosahuje ani 2/3
mediánu hodinovej mzdy v hospodárstve SR.76 Napriek veľmi dobrej vzdelanostnej
úrovni žien (pozri kapitolu 2) ženy nedosahujú porovnateľné zárobky s mužmi, nakoľko
vzdelanie v „typicky ženských oblastiach“ je oceňované nižšie. Priemerná hrubá
mesačná mzda dosiahla v roku 2013 za ženy 791 eur a za mužov 1 021 eur; mzda žien
na mzde mužov tvorila 77,9 %. Rodový mzdový rozdiel na Slovensku sa už dlhodobo
pohybuje nad priemerom EÚ: v roku 2012 v neupravenej forme dosiahol 21,5 %, v roku
2013 to bolo 17,5 % a 2014 18,8%. Pozitívny je však dlhodobo klesajúci trend tohto
rozdielu, ktorý zaznamenávame kontinuálne od roku 2006.
G RAF 15 V ÝVOJ RODOVÉHO MZDOVÉ HO ROZDIELU ZA MESIA C A

HODINU ZA ROKY

2006 - 20014

Zdroj: Trexima

Zahŕňa korporátne manažérky a manažérky malých podnikov, v EÚ-27 bol priemer 33 % (EURostat:
http://epp.EURostat.ec.EURopa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07032013-AP/EN/3-07032013-AP-EN.PDF.
75

76

Viac pozri: http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=4266&m_sso=2&m_so=15&ic=40.
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Veľké rodové nerovnosti sú v marginalizovaných rómskych komunitách, kde je
situácia žien výrazne poznačená silnými rodovými stereotypmi a viacnásobnou
diskrimináciou, čo sa prejavuje aj v postavení na trhu práce. Výskum UNDP77
identifikoval vysokú mieru rodových rozdielov vo všetkých ukazovateľoch. Hoci boli
tieto rozdiely vlastné i všeobecnej populácii žijúcej v blízkosti, za rómsku dosahovali
mnohonásobne vyšší rozdiel. Zamestnanosť rómskych žien bola v súhrne i vo všetkých
vekových a generačných skupinách o polovicu nižšia oproti rómskym mužom (20 % za
rómskych mužov a 10 % za rómske ženy); miera zamestnanosti rómskych mužov bola
v porovnaní s mužmi všeobecnej populácie z blízkosti 3-krát nižšia (20 % vz. 61 %), za
rómske ženy to bolo v porovnaní so ženami všeobecnej populácie až 4-5-krát menej (11
% vz. 49 %). Ženy, obzvlášť rómske, boli vo väčšej miere vôbec mimo trhu práce: 56 %
rómskych žien vo veku 15-64 rokov na rozdiel od 45,8 % žien všeobecnej populácie
a 28,1 % rómskych mužov.78 S priestorovým vylúčením sa rodové rozdiely ďalej
rozširujú.

3.7. ŽENY V MOCENSKÝCH A ROZHODOVACÍCH POZÍCIÁCH
Zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách na Slovensku sa pohybuje od úplnej absencie
žien (napr. súčasná vláda) až po ich prevažujúce zastúpenie (súdnictvo). Väčšina
zákonodarných i výkonných riadiacich orgánov a inštitúcií z hľadiska podielu žien
nedosahuje ani tretinové zastúpenie, ktoré odborná verejnosť označuje za kritickú
minimálnu hranicu pre reálnu schopnosť ovplyvňovať rozhodovanie. Ženy majú teda v
porovnaní s mužmi vo väčšine vrcholných a ústredných orgánov štátnej správy
menšinové zastúpenie.
T ABUĽKA 14 Z ASTÚPENIE ŽIEN

A MUŽOV VO VYBRANÝCH ORGÁNOCH POLITICKÉHO A VEREJNÉHO ŽIVOTA

(2014, V %)
A BSOLÚTNY
RODOVÝ

I NDIKÁTOR

Ž ENY

M UŽI

P OLITICKÁ PARTICIPÁCIA NA EURÓPSKEJ ÚROV NI ( V %, E URÓPSKY
PARLAMENT , 2014)
P OLITICKÁ PARTICIPÁCIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI ( V %, NR SR**, K 31.12
2014)
P OLITICKÁ PARTICIPÁCIA V NÁRODNEJ VLÁDE ( V %, V LÁDA SR*,
K 31.12.2014)
P OLITICKÁ PARTICIPÁCIA VO VEDENÍ REGIONÁLNYCH ZASTUPITEĽSTIEV ( V %,
2014)
P OLITICKÁ PARTICIPÁCIA NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI ( V %, REG .
ZASTUPITEĽSTVÁ , 2014)
R ODOVÁ SKLADBA N AJVYŠŠIEHO SÚDU ( V %, K 31.12 2014)

30,8

69,2

38,4

20,0

80,0

60,0

0

100

100

0

100

100

15,4

84,6

69,2

53,6

46,4

-7,2

R ODOVÁ SKLADBA Ú STAVNÉHO SÚDU SR ( V %, K 31.12 2014)

36,4

63,6

27,2

ROZDIEL 79

Poznámka: *Do novembra 2014 bola vo vláde jedna žena z jej 15 členov – bola ňou Ministerka
zdravotníctva SR; čo predstavovalo podiel žien vo Vláde SR na úrovni 6,7 %. **V NR SR dosahovalo

77

UNDP 2012: Sprava o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava.

S mierou ekonomickej aktivity to bolo presne naopak – rómske ženy dosiahli najnižšiu úroveň (len 44 %
ekonomicky aktívnych rómskych žien vo veku 15-64 rokov na rozdiel od 54,2 % žien všeobecnej
populácie a 71,9 % rómskych mužov).
78

79

Absolútny rodový rozdiel je uvádzaný v percentuálnych bodoch (p. b.), ak nie je uvedené inak.
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v priebehu roka 2014 zastúpenie žien 18,7 %, po posledných výmenách na poslaneckých pozíciách to
koncom roka 2014 bolo 20 % žien.
Zdroje: Databáza EIGE:
http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results#/84/indicators/77/statistics/605/vchart/4561/0/0/0 ; Vláda SR:
http://www.vlada.gov.sk/clenovia-vlady/; Najvyšší súd SR: http://www.supcourt.gov.sk/sudcovia-najvyssiehosudu-sr/; Ústavný súd SR: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277992 ; Štatistický úrad
SR: http://volby.statistics.sk/prez/prez2014/Prezident-dv/def-sk.html.

Podiel žien v Národnej rade SR sa po celé štvrťstoročie priebežne pohybuje medzi 12
až 20 %. V priebehu roka 2014 ženy zaujímali 18,7 % poslaneckých kresiel;80 ku koncu
roka sa výmenami poslancov ich podiel zvýšil na 20 %, čo reprezentovalo presne 30
poslankýň zo 150 kresiel. Pozitívnejším príkladom participácie žien na zákonodarnej
moci bolo zastúpenie žien SR v Európskom parlamente, kde z celkového počtu 13
poslancov bolo 5 žien, čo predstavovalo 38,5 %. Voľby do Európskeho parlamentu
v roku 2014 tento stav mierne zmenili, keď boli zvolené iba 4 ženy, čo podiel mierne
znížilo na 30,8 % zo všetkých poslancov za Slovensko.81 Stále však zostáva Európsky
parlament (EP) z hľadiska SR voleným orgánom s najvyšším pomerným zastúpením
žien. Nakoľko práca poslancov a poslankýň EP je náročná nielen z hľadiska širokého
obsahového zamerania, ale aj jazykového vybavenia a časovej náročnosti, dokazuje tento
príklad nespochybniteľnú vôľu a schopnosť žien podieľať sa na politickom živote
spoločnosti.
T ABUĽKA 15 Ž ENY V N ÁRODNEJ RADE SR A VO VLÁDE SR (1994 – 2014, ABS . POČTY A
Z VOLENÉ ŽENY
150 MIEST )

DO

NR SR ( Z

POČTU

P OČTY A

PODIELY ŽIEN VO VLÁDACH

V

%)

SR

P OČET ŽIEN

P ODIEL ŽIEN V %

P OČET KRESIEL

P OČET ŽIEN

P ODIEL ŽIEN V %

1994

22

14,7

19

3 /4

15,8 / 21

1998

19

12,7

22

3 /2

13,6 / 9,0

2002

29

14,7 /19,3

16

0 /2

0 / 12,5

2006

24

16,0 /20,0

16

1 /2

6,3 / 12,5

2010

23

15,3 /16,0

15

2 ( PREDSEDNÍČKA VLÁDY )

13,3

2012

24

16,0 /

15

1 /0

6,7 /0

Zdroje: Databáza EIGE:
http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results#/84/indicators/77/statistics/605/vchart/4561/0/0/0 ; Vláda SR:
http://www.vlada.gov.sk/clenovia-vlady/; ŠÚ SR: http://volby.statistics.sk/prez/prez2014/Prezident-dv/defsk.html.

Na riadení samosprávneho kraja sa v pozícii predsedkyne vyššieho územného celku
(VÚC) v doterajšej histórii nepodieľala žiadna žena. Podiel žien medzi zvolenými
poslancami samospráv na úrovni VÚC sa tiež dlhodobo pohybuje na veľmi nízkej úrovni
a narastá len veľmi pomaly (15,4 %). V roku 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov
samosprávnych obcí (tzv. lokálne voľby), podiel žien medzi poslancami zatiaľ Štatistický
Ako priamy výsledok volieb bol zisk žien menší, získali 24 mandátov, čo tvorilo 16 % zvolených
poslancov a poslankýň; pritom medzi kandidátmi bol podiel žien vyšší – dosahoval úroveň 26,5 %
(http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/graf/graf3.jsp@lang=sk.htm). Znamená to, že na kandidačných
listinách je nie len zaradených omnoho menej žien ako mužov, ale aj ich umiestnenie je horšie. Po odchode
mužov z prvých pozícií do vlády a iných exekutívnych orgánov sa spravidla pozícia žien v parlamente
posilní.
80

Celkový podiel žien v EURópskom parlamente dosiahol 35,2 % (http://www.ipu.org/wmne/classif.htm).
81
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úrad nezverejnil.82 Rok 2014 bol na voľby mimoriadne bohatý, v máji sa uskutočnili aj
voľby Prezidenta SR. Z rodového hľadiska nepriniesli voľby žiadne pozitívne
prekvapenie ako v predchádzajúcom období, keď do druhého kola volieb postúpila žena.
Vo prezidentských voľbách 2014 kandidovalo spolu 14 kandidátov, z toho bola iba jedna
žena; jej volebný zisk bol však minimálny.
Čo sa týka najvyšších výkonných orgánov, podiel žien je nepomerne nízky v porovnaní
s mužmi. V tom najvyššom z nich, vo Vláde SR, sa zastúpenie žien pohybuje počas 25
rokov od revolučnej zmeny od 0 do 2, výnimočne 3 členiek, čo v percentuálnom
vyjadrení robilo 6 až 15 %. Od novembra 2014 Vláda SR nemá momentálne v pozícii
ministerky ani jednu ženu. Od volieb do novembra 2014 ministerský post zastávala
jedna žena (rezort zdravotníctva), čo predstavovalo podiel žien vo vládnom kabinete 6,7
%.
Z hľadiska porovnania s krajinami EÚ sa SR nachádza hlboko pod priemerom; iba 7
krajín má nižšie zastúpenie žien v parlamente a iba 2 krajiny (spolu s nami Maďarsko)
nemajú vo vláde žiadnu ženu.
G RAF 16 P OMERNÉ ZASTÚPENIE
STĹPEC ), STAV NOVEMBER 2014

ŽIEN V NÁRODNÝCH PARLAMENTO CH

( SVETLÝ

STĹPEC ) A VLÁDACH KRAJÍN

EÚ ( TMAVÝ

Zdroj: Databáza EK o ženách a mužoch v rozhodovaní, graf prevzatý z Výročnej správy o rodovej rovnosti: Report on
Equality between Women and Men 2014. Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf.

V súdnictve má zastúpenie žien vôbec osobitné charakteristiky, kde ženy sudkyne
tvoria 63 % zo všetkých sudcov. V roku 2014 podiel sudkýň na Najvyššom súde SR
predstavoval viac ako polovicu (53,6 %). Tretinové zastúpenie prekročili ženy ešte na
Ústavnom súde SR: ich podiel tu predstavoval 36,4 %. Na obidvoch súdoch pritom
vykonávali (i vykonávajú) predsednícku funkciu ženy,83 podobne aj predsedníčkou
Súdnej rady SR sa v roku 2014 stala žena. Zastúpenie žien v justícii približne 1,7-krát
prevyšuje počet mužov sudcov. Z celkového počtu 8 predsedov krajských súdov v SR
boli ku koncu roka 2014 iba 2 ženy (predsedníčky krajských súdov v Žiline a Prešove) a

V predchádzajúcich voľbách bolo celkovo za všetky obce SR úspešných 21,2 % žien do funkcie
primátorky alebo starostky; za krajské mestá nebola primátorkou ani 1 žena (v súčasnosti je 1 žena
v Prešove); za okresné mestá dosiahol podiel primátoriek 10,5 % a za ostatné mestá a obce 21,3 %
(Filadelfiová – Bútorová, 2011).
82

Na najvyššom súde je to od septembra 2014 JUDr. Daniela Švecová a Ústavnému súdu predsedá JUDr.
Ivetta Macejková.
83
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z celkového počtu 54 predsedov okresných súdov v SR bolo 25 žien. Ženy zastávajú
vrcholové funkcie aj v takých významných justičných orgánoch ako Špecializovaný
trestný súd (funkciu podpredsedníčky) a Centrum právnej pomoci (funkciu riaditeľky).
Žena je aj v čele nezávislého orgánu SR pre ochranu základných práv a slobôd Verejný
ochranca práv.84
Zastúpenie žien v ekonomických rozhodovacích pozíciách patrí na Slovensku
dlhodobejšie k tým vyšším v rámci krajín EÚ, hoci od paritného podielu je stále pomerne
vzdialené aj v tejto oblasti. Podiel žien vo vedení top 50 verejne kótovaných firiem
dosiahol za Slovensko 20 %, priemer EÚ-28 bol iba 5 %.85
T ABUĽKA 16 M UŽI A ŽENY VO VEDÚCICH A RIADIACICH FUNKCIÁCH
PODĽA ISCO-08 (2005 – 2014, ABS . POČTY V TISÍCOCH A V %)

AKO ZÁKONODARCOVIA A RIADIACI PRACOVNÍCI

–

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

M UŽI

95,7

95,0

88,7

94,2

92,9

91,0

85,3

67,4

63,8

72,2

Ž ENY

42,5

36,8

39,7

39,8

44,2

48,1

38,3

33,4

31,0

31,0

Ž ENY V %

30,8

27,9

30,9

29,7

32,2

34,6

30,9

33,1

32,7

30,0

Poznámka: V období medzi rokmi 2011/2012 došlo k zmene definície tohto segmentu (KZAM verzus ISCO-08.
Zdroj: Databáza Slovstat. Trh práce. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40).

Pri sledovaní podielu žien v najvyššej pozícii zamestnaní reprezentovanej
zákonodarcami a riadiacimi pracovníkmi sa podiel žien v posledných desiatich rokoch
pohybuje okolo 30 %. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to podstatné zvýšenie,
ďalší výraznejší rast zamestnanosti v týchto najvyšších pozíciách sa však akoby
vyčerpal.
Participácia žien na ekonomickom rozhodovaní je síce vyššia ako v prípade účasti na
politickej moci, od paritného zastúpenia, ktorým sa vyznačuje zloženie populácie, 86 majú
ženy aj v tejto oblasti ešte pomerne ďaleko.
Aktivity MVO
Na plnení úloh Pekinskej akčnej platformy v oblasti Ženy v mocenských a rozhodovacích
pozíciách sa podieľali aj mimovládne organizácie, napr. o.z. Profesionálne ženy. Toto
občianske združenie bolo založené aktívnou skupinou žien inšpirovaných vzorom
írskych a anglických aktivistiek v roku 1995 s cieľom vyvíjať aktivity v záujme
pozdvihnutia postavenia žien v spoločnosti hlavne v otázkach prístupu k moci
a rozhodovacích pozícií vo verejnej, politickej a ekonomickej oblasti a posilnenia
rodového prístupu v tvorbe verejných politík. Pre splnenie uvedených cieľov realizovali
v o.z. viacero projektov najmä s podporou zahraničných zdrojov.
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Pozri: http://www.vop.gov.sk/uvodna-stranka.

Údaj pri zohľadnení iba predsedov výkonného orgánu firiem; v prípade celého zloženia výkonného
orgánu top 50 firiem bol za SR podiel žien 18 % a za EÚ-28 to bolo 19 %. Viac pozri na:
http://eige.EURopa.eu/internal/bpfa/results#/84/indicators/92/statistics/620/map/0/0/0/0.
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Podiel žien a mužov v populácii je celkovo 51 % žien ku 49 % mužov, po veku 45 rokov sa s rastúcim
vekom prevaha žien zvyšuje. Pozn. Žena je aj na čele Štatistického úradu SR.
(http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1710&m_sso=2&m_so=7&ic=30).
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Najvýznamnejším a najobsiahlejším projektom z uvedených bol projekt Podpora účasti
žien vo verejnom a politickom živote SR (podporený z holandského programu MATRA).
Jeho cieľom bolo dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie žien a mužov v demokratických
štruktúrach slovenskej spoločnosti za spolupráce mimovládnych organizácií, štátnej
správy a politických strán na národnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Realizoval sa
vo všetkých regiónoch Slovenska v rokoch 2001 - 2004. Projekt predložil Instituut voor
publiek en politiek, (Amsterdam), treťou realizujúcou inštitúciou bolo Centrum prevencie
a riešenia konfliktov (Bratislava). V záujme dosiahnutia stanoveného cieľa boli
organizované verejné diskusie, oslovené boli jednotlivé politické strany, stimulované
boli ženy, aby kandidovali vo voľbách a to prostredníctvom tréningov vo všetkých
regiónoch Slovenska. Boli založené Platformy pre vyššie zastúpenie žien v politike, ktoré
tvorili základňu pre diskusie a spoluprácu ženských mimovládnych organizácií,
politických strán a štátnej a regionálnej správy v uvedených otázkach. Medzi hlavné
prínosy projektu patrilo napr. to, že výrazne v tom čase prispel k zviditeľneniu nosnej
témy viac žien do politiky ako medzi reprezentantmi a reprezentantkami politických
strán, štátnej správy tak aj verejnosti. Vzrástol záujem médií o prezentovanie tejto
problematiky a bola vyškolená skupina tréneriek, ktoré boli pripravené školiť možné
kandidátky pre budúce voľby. Počet žien na kandidátnych listinách medzi voľbami v
roku 1998 vzrástol zo 17% na 23% v roku 2002 a podiel žien v parlamente sa zvýšil zo
14% na 19,3%.

3. 8. INŠTITUCIONÁLNE MECHANIZMY PRE PODPORU ŽIEN
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť sa venoval tejto oblasti PAP v správe v roku
201387, kde porovnával inštitucionálne zabezpečenie rodovej rovnosti v 25 krajinách
EÚ. Z hľadiska samotného inštitucionálneho zabezpečenia sa SR v roku 2012 priblížila
priemeru EÚ.
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Oveľa väčšie rozdiely sa však ukázali pri hodnotení reálneho uplatňovania rodového
hľadiska v praxi, kde SR získala zo 16 možných bodov len 3,5 bodu, pričom priemer EÚ

EIGE: Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality: Report, 2014
http://eige.EURopa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-theadvancement-of-gender-equality.
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bol 8,4 bodu. Najvyššie ohodnotenie na úrovni 14 bodov získali Francúzsko a Fínsko.88
Pri bodovaní sa zohľadňovali existujúce praxe a postupy pri odhade a hodnotení
rodových dopadov, rodovo citlivého rozpočtovania a celkového mechanizmu
posudzovania rodového hľadiska pri politikách vlády a verejnej správy.
Historický vývoj inštitucionálneho zastúpenia rodovej rovnosti v SR
Z historického hľadiska sa Pekinská akčná platforma sa stala jedným zo základných
dokumentov podpory rodovej rovnosti v SR. V nasledujúcom texte rekapitulujeme
inštitucionálny vývoj agendy rodovej rovnosti v SR od jej prijatia.
V zmysle záverov PAP bola posilnená agenda rodovej rovnosti na úrovni NR SR. V roku
1996 bola zriadená Parlamentná komisia pre problematiku žien pri Výbore NR SR pre
zdravotníctvo a sociálne veci. V rokoch 2003-2006 a 2006 - 2010 pracovala Komisia pre
rovnosť príležitostí a postavenie žien pri Výbore NRSR pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien, od 5.9.2007 ako Stála komisia pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí.
Od roku 2010 nebola obnovená činnosť komisie a problematika je prerokúvaná v rámci
gestorstva Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Na základe PAP vznikol Koordinačný výbor pre problematiku žien ako poradný orgán
vlády SR89 a bol vypracovaný Národný akčný plán pre ženy (ďalej len „NAP“)90, ako prvý
strategický dokument vlády SR s cieľom zlepšiť postavenie žien v Slovenskej republike
v časovom horizonte 10 rokov. NAP ako programový dokument vlády SR v oblasti
problematiky žien obsahoval priority, strategické ciele a opatrenia na riešenie, ktoré
mala realizovať vláda SR prostredníctvom ňou poverených subjektov za účelom
vytvárania nediskriminačných podmienok pre rozvoj a posilnenie žien. Plnenie
zadefinovaných cieľov NAPu sa v priebehu jednotlivých rokov menilo. Koordinačný
výbor pre problematiku žien (KVPŽ) každoročne predkladal prostredníctvom predsedu
výboru, ktorým bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny do vlády SR monitorovaciu
správu. Pri KVPŽ pracovali expertné skupiny pre oblasť zamestnanosti, sociálnu
problematiku, pre účasť žien v rozhodovacích pozíciách a pre vzdelávanie, výskum,
rodové analýzy a štatistiky. Po audite poradných orgánov vlády v roku 2000 bol KVPŽ
zrušený91 a transformovaný na úroveň poradného orgánu ministra, čo viedlo k zníženiu
jeho statusu a k jeho zániku v roku 2002.
Vláda SR schválila uzn. 862/2007 z 11. októbra 2007 zriadenie Rady vlády Slovenskej
republiky pre rodovú rovnosť, ktorá začala pracovať od roku 2008 ako poradný,
koordinačný, konzultatívny a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky. Rada vlády
Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť (ďalej iba „rada“) mala dva orgány, ktorými
boli Exekutívny výbor a Konzultačný výbor. Konzultačný výbor bol zložený zo zástupcov
a zástupkýň mimovládnych organizácií a expertov a expertiek pre problematiku rodovej
rovnosti, ktorí sa zaoberali problematikou v rámci organizácií a inštitúcií, ktoré ich
nominovali. Mechanizmus práce rady spočíval v nastolení tém, ktoré si vyžadovali
prioritnú pozornosť najskôr v Konzultačnom výbore. Materiály sa následne predkladali
na rokovanie Exekutívneho výboru, ktorý bol tvorený predovšetkým z tzv. focal points
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Tamtiež, str. 55.
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Uznesenie vlády SR č. 7/1996 zo dňa 9. 1. 1996.
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Schválený uznesením vlády SR č. 650/1997 zo dňa 16.9.1997.
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Uznesenie vlády SR č. 213/2001 zo 7. marca 2001.
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jednotlivých rezortov a ďalších organizácií a inštitúcií verejnej správy92 ako UPSVAR,
úrady samosprávnych krajov, SAV, univerzitné a vysokoškolské pracoviská a iní.
Následne materiály prerokúvala rada a boli predkladané na rokovanie vlády SR. Rada
nemala vlastný sekretariát, jeho úlohy plnil odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
MPSVR SR.
V roku 2011 bola zrealizovaná rekonštrukcia poradných orgánov vlády vytvorením
nového inštitucionálneho mechanizmu v podobe Rady vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada vlády“), ktorá je stálym
odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády SR. Jedným
z výborov rady je Výbor pre rodovú rovnosť, ustanovený ako odborný poradný orgán
Rady vlády. Sekretariát výboru je spoločným sekretariátom aj pre ďalšie tri výbory rady
a sídli na MPSVR SR. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR odborne
zastrešuje činnosť výboru. Riaditeľka odboru je tajomníčkou výboru bez hlasovacieho
práva.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva93 je zo zákona definované ako nezávislá
právnická osoba v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, ako aj dohľadu
nad dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania. Má sa zaoberať poskytovaním
právneho poradenstva v otázkach diskriminácie, pri prejavoch intolerancie a v
prípadoch porušovania zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých obyvateľov
Slovenska a je podľa zákona tiež oprávnené na požiadanie zastupovať účastníka v
konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Stredisko každoročne
vydáva Správu o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike,94 avšak problematike
rodovej rovnosti v nej venuje iba malú pozornosť.
Podľa ustanovenia čl. 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky verejný ochranca práv je
nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným
zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní
pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie,
rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom
ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení
zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili
základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány
verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.
Strategické dokumenty a správy
Problematika rodovej rovnosti ako kompetencia ústredného orgánu štátnej správy
bola po prvý raz legislatívne zakotvená až po zmene vlády v roku 2012. Novelou tzv.
kompetenčného zákona95 bolo od 1. 10. 2012 ustanovené Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR za ústredný orgán štátnej správy pre rodovú rovnosť a rovnosť
príležitostí a za koordináciu štátnej politiky v tejto oblasti. Na MPSVR SR pôsobil odbor
zastrešujúci agendu rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a antidiskriminácie už od
Vytvorené v rámci twiningového projektu Posilnenie administratívnych kapacít pre gender
mainstreaming (2004).
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Zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského
národného strediska pre ľudské práva.
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95

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
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roku 1999, ale až uvedenou novelou sa zákonom ustanovili právomoci národného
inštitucionálneho mechanizmu a kontaktného bodu v oblasti rodovej rovnosti. ORRRP je
v súčasnosti v štruktúre ministerstva priamo riadený ministrom. ORRRP reprezentuje
SR v medzinárodných orgánoch a poradných komisiách a popri štandardných úlohách
plní aj funkciu koordinátora pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí
v štrukturálnych fondoch.
V období od prijatia PAP boli prijaté aj závažné strategické dokumenty. Ešte v rámci
prístupového procesu k EÚ vláda SR schválila Koncepciu rovnosti príležitostí žien
a mužov96, ktorého prílohou bolo 31 úloh vo forme opatrení a odporúčaní v prioritných
oblastiach trhu práce, verejného a politického života, rodinného a spoločenského života.
Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov tak ako aj NAP obsahovali opatrenia
a odporúčania bez adekvátneho finančného krytia a nebol vytvorený primeraný
kontrolný, monitorovací a evaluačný mechanizmus uplatňovania rodovej rovnosti.
Opatrenia a odporúčania boli realizované rozptýlene, absentoval synergický efekt
jednotlivých úrovní. Napriek uvedeným faktom je potrebné zdôrazniť, že obidva
dokumenty naštartovali zmeny v prospech uplatňovania rodovej rovnosti.
Strategickým dokumentom, ktorým sa riadila politika rodovej rovnosti v sledovanom
období, bola Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 201397, ktorá sa stala
základným programovým dokumentom vlády SR v oblasti rodovej rovnosti. Stratégia
identifikovala a navrhla spôsob cieleného uchopenia európskej politiky rodovej rovnosti
a jej implementáciu de iure a de facto. Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010
– 201398 vychádzal z primárnej a sekundárnej európskej legislatívy a je v súlade so
Stratégiou EÚ rovnosti žien a mužov na roky 2010 - 2015. V danom období bola
schválená vládou SR Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách a v rodinách (2004) a prijaté špecifické plány: Národný akčný plán na prevenciu a
elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005-2008, následne aktualizovaný na
roky 2009 –2012 a obdobne na obdobie 2014-2019. Jedným z ďalších špecifických
dokumentov bol Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života (uzn.
vlády SR č.560/2006 z 21. júna 2006).
Plnenie PAP prispelo k snahe SR uchádzať sa o umiestnenie európskej výskumnej
agentúry v Bratislave. Vláda SR podporila kandidatúru SR na umiestnenie Európskeho
inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) a úspešný lobbing predovšetkým ČR a ostatných
krajín V4 pomohol SR prejsť až do záverečného kola, v ktorom bola nakoniec
uprednostnená sko sídlo EIGE Litva. V rámci uchádzania sa o miesto výskumnej
inštitúcie sa podarilo presadiť podporu domáceho posilnenia výskumu v oblasti rodovej
rovnosti prostredníctvom národného projektu Inštitút rodovej rovnosti podporeného z
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (viac o projekte v úvode
správy).
Výskum, monitoring a štatistiky
Tak ako za ostatné oblasti, zber údajov o rodovej rovnosti a ich publikovanie je v
kompetencii Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“), ktorý zabezpečuje vecne
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Schválená uznesením vlády č. 272/2009 z 8. apríla 2009.
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príslušné úlohy v celom rozsahu. K tejto téme vytvoril internetovú stránku
o problematike rodovej rovnosti,99 kde od roku 2010 každoročne publikuje databázu
údajov o mužoch a ženách v oblastiach: Obyvateľstvo, rodiny a domácnosti; Trh práce;
Sociálne štatistiky a zdravie; Vzdelávanie; Veda a technika, informačná spoločnosť;
Kriminalita a násilie, súdnictvo; Verejný život a rozhodovanie; Vybrané ukazovatele
rodovej rovnosti. Každoročne tiež vydáva publikáciu Rodová rovnosť (naposledy rok
2014).100 Štatistický úrad SR aktívne spolupracuje na úrovni Eurostatu, OSN, konkrétne
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a ďalších medzinárodných
inštitúcií pri vývoji a zdokonaľovaní indikátorov so zameraním na rodovú rovnosť
a v maximálne možnej miere sa usiluje o ich implementáciu.
V rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti bol vypracovaný Systém
indikátorov rodovej rovnosti a metodologické štandardy ich konštrukcie.101
Dokument je súčasťou výstupu Vytvorenie komplexného monitorovacieho systému
v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom jednotlivých štatistických informácií spolu
s aktivitou Audit a doplnenie štatistických a administratívnych údajov z hľadiska rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí. Dokument konštatuje, že zber rodovo členených
štatistických údajov sa v ostatných rokoch zlepšil, hlavne zo strany ŠÚ SR, viaceré oblasti
však zostávajú nepokryté, resp. zvyšujú sa požiadavky na zber ďalších údajov.
Nastavenie systému indikátorov a ich metodologických štandardov v súčinnosti
s aktuálne prijatými indikátormi rodovej rovnosti v rámci Pekinskej akčnej platformy,
Európskej komisie, UNECE či OECD umožní porovnanie úrovne rodovej rovnosti na
Slovensku a v ostatných krajinách, ale aj začlenenie do sústav iných sociálnych
a ekonomických ukazovateľov na Slovensku (napr. indikátorov sociálneho vylúčenia
a chudoby). Publikácia preto obsahuje: prehľad súčasného vývoja indikátorov rodovej
rovnosti v EU, OSN A OECD a pod.; dostupnosť údajov na konštrukciu na Slovensku a
návrh na doplnenie zberu údajov; preklad medzinárodných metodologických
štandardov konštruovania súhrnných indikátorov a indexov rodovej rovnosti
a praktické overenie (pilotný výpočet indikátorov/indexov); návrh a vývoj nových
národných indikátorov a indexov rodovej rovnosti, ich pilotný výpočet a využiteľnosť
pre ďalšiu analýzu.
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 862/2007 z 11. októbra 2007 sa
každoročne vypracováva Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za
uplynulý rok. Doteraz bolo vypracovaných šesť súhrnných správ. Správu vypracováva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ako gestor problematiky
a následne je prerokovaná vo Výbore pre rodovú rovnosť, ako aj v ďalších poradných
orgánoch vlády. Vláda SR správu po prerokovaní predkladá na rokovanie Výboru pre
sociálne veci a Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR. Správa
každoročne uvádza základný prehľad indikátorov rodovej rovnosti.
Dáta k jednotlivým štatistickým oblastiam zbierajú a spracovávajú jednotlivé rezorty
v rámci ich pôsobnosti. Rezort vnútra zbiera a spracováva štatistiky ohľadom
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kriminality vrátane násilia na ženách a rezort spravodlivosti ohľadom stíhania trestných
činov.
Správu o násilí páchanom na ženách vypracováva na základe dostupných štatistík
a údajov Inštitút pre výskum práce a rodiny.
Rezort zdravotníctva zbiera a publikuje štatistiky za oblasť zdravia cez Národné centrum
zdravotníckych informácií, ktoré každoročne publikuje Zdravotnícku ročenku.
Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom
stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie, pričom údaje sú rodovo členené
a uvádzajú aj ďalšie relevantné členenia.
Rezort školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečuje zber a spracovanie údajov z oblasti
vzdelávania cez Centrum vedecko-technických informácií SR (predtým Ústav informácií
a prognóz školstva). Rezortná publikácia Štatistická ročenka obsahuje štatistické
informácie o školách a školských zariadeniach za príslušný školský rok. Kvôli
prehľadnosti údajov je publikácia rozdelená do 7 separátov. Separáty sú publikované
samostatne hneď po spracovaní údajov za príslušné typy škôl a školských zariadení.

3.9. ĽUDSKÉ PRÁVA ŽIEN102
V novembri 2011 prijala vtedajšia vláda SR úlohu vypracovať Celoštátnu stratégiu
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Po vytvorení novej vlády bol
koordinovaním činnosti na stratégii a jej predložením na rokovanie vlády SR do
31.12.2014 poverený podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Cieľom dokumentu bolo zdokonalenie systému vnútroštátnej ochrany a
podpory ľudských práv vrátane identifikovania potrieb a požiadaviek zraniteľných
skupín vrátane žien.
Stratégia je rozčlenená do piatich kapitol a definuje sedem priorít; má až trinásť príloh
venovaných jednotlivým tematickým okruhom. Každý podáva analýzu súčasného
ľudskoprávneho stavu v SR, pomenúva strategické otázky pozostávajúce z
navrhovaného riešenia do budúcnosti a inštitucionálne zabezpečenie, zároveň sa
zohľadňujú odporúčania monitorovacích orgánov medzinárodných organizácií. Ide o
materiál, ktorý má ambíciu reflektovať trendy vývoja ľudských práv na národnej,
európskej a medzinárodnej úrovni.103
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR riadi aj dva dotačné tituly v
oblasti ľudských práv: 1. presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a 2.
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Dotácie predstavujú základné nástroje
podpory ľudskoprávnej agendy a jednu z foriem dialógu s občianskou spoločnosťou v
tejto sfére. V súvislosti s ďalšími pripravovanými inštitucionálnymi zmenami, keď sa
agenda ľudských práv kompetenčne presunie na Ministerstvo spravodlivosti SR možno

EIGE uvádza, že na úrovni EÚ v súčasnosti ešte neexistujú indikátory pre posudzovanie stavu ľudských
práv žien v členských krajinách.
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očakávať aj zmenu spravovania týchto dotačných titulov. Dotačnú schému špeciálne na
podporu rodovej rovnosti spravuje MPSVR SR.104

3. 10. ŽENY A MÉDIÁ
Tematika sexizmu v médiách je obsiahnutá v Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti 20142019, ktorá prvýkrát v oficiálnom dokumente zakotvila definíciu sexizmu. V akčnom
pláne boli stanovené úlohy „Monitorovať médiá a reklamu z hľadiska sexizmu a
degradujúcich obrazov žien a dievčat“ a „Využívať regulačné a samoregulačné orgány na
odstraňovanie neprijateľných prejavov diskriminácie a sexizmu v médiách a reklame
v zmysle platnej legislatívy“, ktoré majú prispieť k plneniu operačného cieľa stratégie
4.1 „Zabezpečiť dôstojnosť žien z pohľadu verejne prezentovaného obrazu žien
odstraňovaním sexizmu v médiách.“
Inštitút pre výskum práce a rodiny vypracováva správy z monitoringu médií a reklamy z
hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti.105 Správa analyzuje
spravodajstvo s problematikou násilia páchaného na ženách a z hľadiska podpory
rodovej rovnosti. Ponúka aj obsahovú analýzu vybraných správ a odkrýva viaceré
nedostatky v informovaní o tejto problematike. Prípadový monitoring sa zameriava na
zdokumentovanie mediálnych komunikátov a reklamy, ktoré svojím obsahom vplývajú
na výskyt násilia páchaného na ženách a na dievčatách. Dôraz je pritom kladený na
sexualizáciu a objektifikáciu dievčat a žien v médiách a reklame. Jednotlivé prípady sú
doplnené o výskumnú evidenciu o negatívnych dopadoch vystavovania takýmto
komunikátom na vývin dievčat aj chlapcov, na ich sebavedomie, seba vnímanie,
kognitívne a fyzické vlastnosti, postoje a presvedčenia. Správa ponúka súhrnné zistenia
z oboch druhov monitoringu a odporúčania, ktoré by mohli zlepšiť situáciu, ako aj
osvedčené postupy riešiace danú problematiku. Prípadový monitoring priniesol
evidenciu o mediálnej sexualizácii, ktorá pokračuje aj v období adolescencie dievčat,
napr. prezentáciou vizuálov sexi idolov, ktoré predstavujú negatívny vzor pre
adolescentky v ich citlivom období utvárania vlastnej osobnosti a sexuality.
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) na podnet írskeho predsedníctva v Rade
EÚ vo svojom výskume v roku 2013 sledoval rodové nerovnosti v sektore médií, pričom
sa prednostne zameral na zastúpenie žien v rozhodovacích a manažérskych pozíciách
a na uplatňovanie vnútorných politík rodovej rovnosti v 99 súkromných a verejných
médiách v 28 členských štátoch Únie.
Správa EIGE zdôrazňuje, že podiel žien v najvyšších rozhodovacích pozíciách v médiách
je stále veľmi nízky, poukazuje na sklenený strop brániaci kariérnemu postupu žien,
pretrvávajúce mzdové rozdiely a ilustruje mrhanie kvalifikovanými ľudskými zdrojmi.
Podľa zozbieraných údajov obsadili ženy v súkromných a verejných mediálnych
organizáciách EÚ-27 len 32% celkových rozhodovacích postov, pričom na najvyššej
strategickej úrovni (CEOs) tvorili len 16 %. Na Slovensku sledovala správa 3 hlavné

Dotácia na podporu rodovej rovnosti: http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovaniedotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-rodovej-rovnosti.html.
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Naposledy za rok 2011:
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médiá – verejnoprávnu RTVS, súkromnú televíziu Markíza a denník Sme. Na ich
najvyšších postoch neboli v roku 2012 ženy zastúpené. Pri skúmaní rodovej skladby
všetkých rozhodovacích pozícií vo verejných médiách, vrátane predstavenstva, sa SR
priblížila priemeru EÚ.106
V mediálnom sektore v členských krajinách EÚ sú ženy zamestnané v menšej miere, a to
aj napriek tomu, že väčšinu v mediálnych odboroch VŠ tvoria absolventky107. Zreteľný je
hlavne tzv. sklenený strop, kedy sa ženy – obdobne ako v iných sektoroch – napriek
úrovni vzdelania nedostávajú do najvyšších pozícií.
G RAF 17 P ERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ŽIEN A

MUŽOV VO VEREJNÝCH MÉDIÁCH V

EÚ, 2012

Zdroj: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH3113742ENC-Women-and-Media-Report-EIGE.pdf

G RAF 18 R ODOVÁ SKLADBA
ŠTÚDIA ( STAV 2012)

ZAMEST NANOSTI V MÉDIÁCH V POROVNANÍ S MEDIÁLNYMI ODBORMI VYSOKOŠKOLSKÉHO

Zdroj: EIGE, http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0213670ENN.pdf
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Zastúpenie žien v rozhodovacích funkciách v najväčších slovenských médiách sa
pohybuje na relatívne nízkej úrovni, zodpovedajúcej pomernému zastúpeniu žien vo
vysokých ekonomických funkciách. Regulačný orgán Rada pre vysielanie a retransmisiu
patrí k rozhodujúcim orgánom s tretinovým zastúpením žien, keď z 9 pozícií sú 3 ženy,
jedna zastáva funkciu podpredsedníčky. Zastúpenie žien vo výkonných rozhodovacích
funkciách je však už nižšie.
Vo verejnoprávnej RTVS je na úrovni Rady RTVS 1 členka z celkového počtu 9 členov, čo
predstavuje 11% podiel žien. Vo vedúcich funkciách Rady sú iba muži, rovnako ako na
úrovni výkonného riaditeľa RTVS a výkonných riaditeľov regionálnych štúdií v Banskej
Bystrici a v Košiciach. Spomínaná štúdia EIGE uviedla aj strategický materiál RTVS
k rodovej rovnosti, avšak výskumníci a výskumníčky nezistili žiadne opatrenia na ich
uplatňovanie, žiadne monitorovacie mechanizmy alebo zodpovednú osobu. Ženy sú
v RTVS zastúpené v riadení podporných úsekov ako ekonomika a marketing, ale na
úrovni rozhodovacích funkcií programového zamerania a spravodajstva úplne
absentujú.108 V histórii verejnoprávnej televízie bola na poste generálneho riaditeľa iba
jedna žena. Obdobne prevádzkovateľ TV JOJ, akciová spoločnosť JOJ Media House, má v
dozornej rade výlučne mužské zastúpenie, rovnako ako konatelia Mac TV s.r.o.109
Pozitívnejší vývoj zastúpenia žien je identifikovateľný v niektorých súkromných
médiách. TV Markíza má síce na poste CEO muža, ale jediná konateľka (a súčasne
finančná riaditeľka) ako aj programová riaditeľka sú ženy.110 TA 3 má na čele muža,
pričom ženy tvoria 20% vrcholového manažmentu (2 zo 6). Treba však uviesť, že
v týchto prípadoch ide o tzv. štatistiku malých čísel, kedy aj zmena na jednej pozícii
môže znamenať vysoký percentuálny posun, a to obidvomi smermi.

3.11. ŽENY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Z hľadiska uplatňovania rodovej rovnosti v oblasti životného prostredia je možné
uchopiť tému z rôznych pozícií. Pre rozvojové krajiny je rozhodujúci možný dlhodobý
vplyv klimatických zmien a prírodných katastrof, ktoré neúmerne postihujú
najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva, spravidla ženy. Pre vyspelé krajiny je relevantný
skôr podiel žien na spolurozhodovaní o otázkach, týkajúcich sa životného prostredia
a klimatických zmien. Tento prístup zvolil aj EIGE pri vypracovaní správy a tvorbe
indikátorov pre oblasť PAP 11. Ženy a životné prostredie vo svojej správe, vypracovanej
pre predsedníctvo Dánska v Rade EÚ v roku 2012111.
Sektory národného hospodárstva, relevantné pre oblasť klimatických zmien, boli
v správe identifikované ako (1) životné prostredie, (2) energetika (3) doprava. V čase
vypracovania správy EIGE zastávalo u nás vysoké pozície v týchto rezortoch 22 mužov
a 4 ženy, čo zodpovedá vysokej úrovni horizontálnej segregácie slovenského trhu práce
(pozri Kap. 3.6 ženy a ekonomika). Nízke zastúpenie žien zodpovedá nižšiemu podielu
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žien študujúcich v technických smeroch, ktoré má od roku 1989 dokonca klesajúcu
tendenciu. Na druhej strane sa nárast študujúcich žien v prírodných vedách, ktorý sa
zvýšil od roku 1989 z polovice na takmer dve tretiny študujúcich žien, doteraz na
vysokých rozhodujúcich pozíciách neprejavil.
Na prestížnej Slovenskej technickej univerzite študovalo ku koncu roka 2013 32,8%
žien, porovnateľný podiel bol na TU v Košiciach. Na Fakulte baníctva a ekológie to bolo
dokonca 46,4 % žien.112
T ABUĽKA 18 P ODIEL

ŠTUDUJÚCICH ŽIEN V PRÍRODNÝCH VEDÁCH A TECHNICKÝCH VEDÁCH A NÁUKÁCH OD ROKU

1989

V PÄŤROČNÝCH KOHORTÁCH

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Š TUDENTI SO SLOV . ŠTÁT . PRÍSLUŠNOSŤOU

2 038

3 006

5 550

7 129

8 220

7 577

Š TUDENTI SO SLOV . ŠTÁT . PRÍSLUŠNOSŤOU - ŽENY

1 057

1 402

2 767

4 040

5 087

4 882

% ZASTÚPENIE ŽIEN

52

47

50

57

62

64

Š TUDENTI SO SLOV . ŠTÁT . PRÍSLUŠNOSŤOU

22 990

25 879

30 124

32 690

35 089

30 847

Š TUDENTI SO SLOV . ŠTÁT . PRÍSLUŠNOSŤOU - ŽENY

6 706

7 498

8 210

7 897

8 919

7 958

% ZASTÚPENIE ŽIEN

29

29

27

24

25

26

P RÍRODNÉ VEDY

T ECHNICKÉ VEDY A NÁUK Y

Zdroj: ŠÚ SR, Databáza Slovstatu

G RAF 19 P ERCENTUÁLNE
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ŽIEN VO VYSOKÝCH

PROSTREDIA A KLIMATICKÝCH ZMIEN ( ŽLTÁ

POZÍCIÁCH

SEKTOROV

TÝKAJÚCICH

SA

ŽIVOTNÉHO

– ŽIV . PROSTREDIE , HNEDÁ – DOPRAVA . MODRÁ – ENERGETIKA ).

Zdroj: EIGE http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-and-Climate-Change-Report.pdf

Z hľadiska zastúpenia žien v rozhodovacích orgánoch týkajúcich sa životného
prostredia a klimatických zmien na medzinárodnej úrovni uvádzame zastúpenie žien
v najvyššom orgáne Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru
Organizácie Spojených národov o zmene klímy (Conference of the parties (COP) United
Nations Framework Convention on Climate Change). SR patrí ku krajinám s vysokým
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Zdroj: Štatistická ročenka školstva, Vysoké školy.

58

percentuálnym podielom žien najmä v zastúpení v podporných orgánoch COP, a to aj
z hľadiska vysokých pozícií. Dá sa teda konštatovať, že po odbornej stránke sú ženy v SR
dostatočne pripravené a fundované prevziať v oblasti klimatických zmien a ochrany
životného prostredia aj odborné rozhodujúce funkcie.
T ABUĽKA 19 Z ASTÚPENIE ŽIEN V COP KU KLIMATICKÝM ZMENÁ M
O RGÁN

Z ASTÚPENIE

2009

2010

2011

2012

2013

EÚ
PRIEMER

COP

P ODPORNÉ ORGÁNY (PO)

V EDÚCE POZÍCIE PO

% ŽIEN

38,9

37,1

35,9

32,8

34,3

C ELKOVÝ POČET POZÍCIÍ

36

62

64

64

67

% ŽIEN

77,8

77,3

73,9

70

C ELKOVÝ POČET POZÍCIÍ

18

22

23

20

% ŽIEN

100

100

100

80

C ELKOVÝ POČET POZÍCIÍ

5

5

5

5

37,6

44,3

Zdroj: Databáza EIGE
http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results#/124/indicators/183/statistics/325/map/0/0/0/0

Ženy tvoria v mimovládnych organizáciách venujúcich sa ochrane životného
prostredia porovnateľnú časť s mužmi. Ich zastúpenie vo vedení organizácií je napriek
tomu nepomerne nižšie.
Sieť environmentálnych mimovládnych organizácií
EKOFÓRUM, ktorú tvorí 23 organizácií, má z celkového počtu 25 uvedených štatutárnych
zástupcov iba 7 žien, čo je menej ako tretina113. Najznámejšia globálna organizácia
Greenpeace je naopak príkladom uplatňovania rodovej rovnosti v tomto sektore;
z celkového počtu pracujúcich osôb v organizácii 11 je 6 žien, pričom riaditeľka
kancelárie aj hovorkyňa organizácie sú ženy.114
Operačný program Životné prostredie115 podporuje vytváranie rovnosti príležitostí
mužov a žien v prístupe k environmentálnej infraštruktúre ako jednému z dôležitých
faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky a životnú úroveň obyvateľstva a k
priaznivému životnému prostrediu. Právo na priaznivé životné prostredie je jedným zo
základných ústavných práv občanov SR. Operačný program podporuje tvorbu súčastí
environmentálnej infraštruktúry v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, prírody a krajiny
prostredníctvom nastavenia výberových kritérií spôsobom, ktorý zaručuje podporu
aktivít smerujúcich k zlepšeniu prístupu znevýhodnených osôb k výsledkom projektov.
Odborní hodnotitelia v rámci hodnotenia žiadostí o NFP postupujú v súlade s Príručkou
pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok ERDF alebo KF, v rámci
ktorej je zapracovaná inštrukcia pre odborného hodnotiteľa k hodnoteniu horizontálnej
priority rovnosti príležitostí. Špecifické kritéria v procese výberu žiadostí o NFP boli
nastavené tak, aby sa posilnilo dosiahnutie cieľov horizontálnej priority rovnosť
príležitostí.
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Zdroj: www.ekoforum.sk.
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Zdroj: www.greenpeace.sk, telefonické informácie.
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3.12. DIEVČATÁ
Dohovor OSN o právach dieťaťa predstavuje základný východiskový dokument pre
všetky ostatné medzinárodné dokumenty, týkajúce sa ochrany práv detí. Ratifikovaním
Dohovoru o právach dieťaťa na seba Slovenská republika prevzala povinnosť zabezpečiť
vykonávanie ustanovení Dohovoru v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.
Základným nástrojom pre cielený a koordinovaný postup pri napĺňaní záväzkov
vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov na národnej
úrovni je Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 (ďalej len „národný akčný plán
pre deti“), ktorý je koncipovaný na princípe komplementarity k opatreniam, ktoré sa už
plnia prostredníctvom iných národných akčných plánov, programov, koncepcií či
stratégií. Hlavným cieľom národného akčného plánu pre deti je, prostredníctvom
definovaných úloh a opatrení, prispieť k budovaniu a rozvoju uceleného a účinného
systému na ochranu práv a záujmov detí a zabezpečiť dosahovanie pokroku pri
uplatňovaní a ochrane práv a záujmov detí.
Ďalším významným dokumentom v oblasti ochrany práv detí je Národná stratégia na
ochranu detí pred násilím, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č.
24/2014 z 15. januára 2014. Základným zámerom Národnej stratégie je dosiahnutie
kvalitatívnej zmeny vo vnímaní a riešení násilia páchaného na deťoch dôsledným
prepojením a zintegrovaním čiastkových politík do efektívneho a funkčného
mechanizmu pre komplexné a systematické riešenia násilia páchaného na deťoch. Návrh
Národnej stratégie vychádza zo Všeobecného komentára Výboru OSN pre práva dieťaťa
č. 13 (2011) a z Politického usmernenia Rady Európy pre integrované národné stratégie
na ochranu detí pred násilím. Do návrhu Národnej stratégie boli premietnuté všeobecné
zásady usmernenia (ochrana pred násilím, právo na život a maximálnu možnosť prežitia
a rozvoja, nediskriminácia, rodová rovnosť, účasť detí, povinnosti štátu, povinnosti a
účasť ďalších zainteresovaných strán, najlepšie záujmy dieťaťa) a operatívne zásady
zdôrazňujúce viacrozmerný charakter násilia, integrovaný prístup, medzisektorovú
spoluprácu a multilaterálny prístup.
Národná stratégia definuje strategické ciele v oblasti ochrany detí pred násilím na
národnej úrovni tak, aby sa výsledný efekt prejavil na miestnej úrovni. Základným
zámerom Národnej stratégie je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny vo vnímaní a riešení
násilia páchaného na deťoch dôsledným prepojením a zintegrovaním čiastkových politík
do efektívneho a funkčného mechanizmu pre komplexné a systematické riešenia násilia
páchaného na deťoch. Všetky opatrenia v uvedených dokumentoch sú zamerané na
ochranu všetkých detí, a to bez rozdielu ich pohlavia.
Z hľadiska poskytovania sociálnych služieb a peňažných príspevkov, či už na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, dávok štátnej sociálnej podpory
súvisiacich so starostlivosťou o dieťa, jeho výchovou a výživou, poskytovania pomoci v
hmotnej núdzi a pod. je legislatívne zaručený rovnaký prístup ku každému dieťaťu, v
súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou zákonom 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).
Z demografických údajov vyplýva, že počet mladistvých matiek je viac – menej
stabilizovaný. Počet dievčat do 14 rokov, ktoré sa stali matkami, sa za posledných 10
rokov pohybuje od 31 do 48 prípadov; v roku 2013 to bolo konkrétne 38 mladistvých
matiek. Vo vekovej skupine 15-19 rokov sa v roku 2013 narodilo 3 325 detí, čo
v prepočte na 1 000 dievčat tohto veku predstavovalo pôrodnosť 22 detí (v roku 2003 to
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bolo 20 detí). V roku 2013 sa evidovalo 27 potratov u dievčat vo veku do 14 rokov, vo
vekovej skupine 15-19 rokov to bolo 1 072 potratov (čo je na 1 000 dievčat 7,4
potratov)Vo vekovej kategórii do 19 rokov sú najvýraznejšie rozdiely medzi ženíchmi
a nevestami: počet neviest je takmer trojnásobne vyšší než počet ženíchov; sobášnosť
dievčat dosahovala okolo 7,5 sobášov na 1 000 dievčat tohto veku; za chlapcov iba okolo
2 sobášov.
Poznámka: Vzdelanostnej úrovni dievčat sa podrobne venuje kapitola 3.2, preto ho
v tejto časti podrobnejšie neanalyzujeme.

61

Použité zdroje:
Bútorová a kol.: Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Bratislava, Inštitút pre verejné
otázky 2008.
Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2013. Štatistické prehľady 10/2014. Bratislava, Národné
centrum zdravotníckych informácií 2014.
Databáza
Slovstat.
Bratislava,
Štatistický
úrad
SR
2015.
Dostupné
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?cmd=open&s=1002&sso=2.

na:

Databáza Pohyb obyvateľstva Slovenska. Bratislava, Výskumné demografické centrum 2015.
Dostupné na: http://www.infostat.sk/vdc/prd/charts.htm.
ESSPROS – Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011.
ŠÚ SR 2013.
European Union Agency for Fundamental Rights: Survey data explorer - Violence against women
survey, http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php.
Eurostat 2014: Trafficking in human beings. Working Paper. Luxembourg, Publications Office of
the European Union 2014. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-isnew/news/news/docs/20141017_working_paper_on_statistics_on_trafficking_in_human_beings
_en.pdf.
EU SILC 2013: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností SR 2014. Bratislava,
Štatistický úrad SR 2014.
Filadelfiová, J. – Bodnárová, B. – Holubová, B.: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien
s násilím páchanom na ženách na Slovensku. Bratialava, IVPR/UNIFEM 2008.
Filadelfiová, J. – Bútorová, Z.: Rovnosť žien a mužov. In: M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Bútora
(eds.): Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011.
Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2011.
FRA 2014: Violence against women: an EU-wide survey; Main results. Luxembourg Publications
Office of the European Union 2014.
Holubová, B.: Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013. Záverečná
správa.
Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny 2014. Dostupné na:
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_php&Itemid=22&lang=sk&ty=VYSKS&rv=2014. .
Holubová, B. – Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
z hľadiska európskych štandardov. Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny 2013.
Ivančíková, Ľ. – Holubová, B. – Vlačuha, R.: Systém indikátorov rodovej rovnosti a metodologické
štandardy ich konštrukcie, Bratislava, marec 2014.
Juhaščíková, I. - Katerinková, M. - Krčméryová, E. – Podmanická, Z. - Škápik, P. - Štukovská, Z.Zahn, O. :Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.
Bratislava, Štatistický úrad SR 2014.
Monitorovacia správa o plnení záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v
SR.. Bratislava, Možnosť voľby 2011.
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 2014 až 2019.
Bratislava, vláda SR 2013.

62

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018. Bratislava, vláda SR
2015. Dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24248.
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 – 2014.
Plán rodovej rovnosti rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Bratislava, Mobrany SR
2013. Dostupné na: http://www.osveta.mil.sk/data/files/3965.pdf.
Potraty v SR 2014. Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií- Edícia zdravotnícka
štatistika 2014.
Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach v 1.
štvrťroku 2013. Bratislava, Štatistický úrad SR 2014.
Rodová rovnosť 2014 – Gender Equality 2014. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Bratislava, Štatistický úrad SR 2012.
Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku. Bratislava, Informačné centrum na boj
proti
obchodovaniu
s ľuďmi
a prevenciu
kriminality
2015.
Dostupné
na:
http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika.
Stratégia Európa 2020.
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Stratégia rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019.
Surmánek, Š.: Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho
vplyvu katolíckej cirkvi. Košice, Elfa 2009.
Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku v roku 2012. Bratislava, MPSVR SR 2012.
Štatistika kriminality - trestného činu obchodovania s ľuďmi. Bratislava, Ministerstvo vnútra SR
2015. Dostupné na: http://www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi.
Tížik, M.: Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu
a spoločnosti. Bratislava, Sociologický ústav SAV 2011.
UNDP 2012: Sprava o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010.
Bratislava.
Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu
k antikoncepčným prostriedkom. New York, Center for Reproductive Rights, Možnosť voľby
a Občan, demokracia a zodpovednosť 2011.
Výskum obetí kriminality na Slovensku. Bratislava, Paneurópska vysoká škola práva 2009 až
2011.
Zariadenia sociálnych služieb v SR v roku 2013. Bratislava, Štatistický úrad SR 2014.
Základné údaje zo sčítania domov a bytov 2011; obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého
vzdelania. Bratislava, ŠÚ SR 2012.
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
1

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

63

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 491/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Zákon č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákonom č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 146/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb
poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z., a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013. Demografia. Bratislava, Národné centrum
zdravotníckych informácií SR 2014.

64

Web-stránky:
Štatistický úrad SR:
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.sendName?name=m_silk
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=80&cmd=go&s=1002&sso=2&so=40
http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1977&m_sso=2&m_so=31&ic=4
Sociálna poisťovňa:
http://www.socpoist.sk/slovnik-pojmov/11s?prm1=610
http://www.socpoist.sk/aktuality-muzi-poberaju-dochodok-priemerne-18-5-roka-a-zeny-viacako-25-rokov/48411s58582c
Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=en
EIGE:
http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results#/22/indicators/61/statistics/629/map/0/0/0/0
Databáza
EIGE:
http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results#/84/indicators/77/statistics/605/vchart/4561/0
/0/0;
Vláda SR: http://www.vlada.gov.sk/clenovia-vlady/;
Najvyšší súd SR: http://www.supcourt.gov.sk/sudcovia-najvyssieho-sudu-sr/;
Ústavný súd SR: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277992;
Štatistický úrad SR: http://volby.statistics.sk/prez/prez2014/Prezident-dv/def-sk.html.
Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality:
http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciukriminality.
Národné centrum zdravotníckych informácií:
http://www.nczisk.sk/Publikacie/Edicia_roceniek/Pages/default.aspx
Výskumné demografické centrum: http://www.infostat.sk/vdc/prd/charts.htm
Inter-Parliamentary Union: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
IRR: http://www.institutrr.sk.
MYMamy: http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/.

65

