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Správa ako reflexia na predsedníctvo Slovenskej
republiky v Rade Európskej Únie
Slovenská republika v období 1. júla – 31. decembra 2016 po prvýkrát v histórii prevzala
predsedníctvo v Rade Európskej únie (SK PRES). V rámci predsedníctva sa rozhodla
prispieť k hľadaniu konštruktívnych, realistických, spoločných a udržateľných riešení tak, aby
priblížila Úniu jej občanom a posilnila dôveru v spoločný európsky projekt. V oblasti rovnosti
mužov a žien sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré bližšie približuje táto správa
majúc tak ambíciu byť reflexiou obsahového zamerania SK PRES v oblasti rodovej rovnosti.
Správa dáva do kontextu situáciu v SR v rámci EÚ a tým sa výrazne odlišuje od
predchádzajúcich Súhrnných správ o stave rodovej rovnosti na Slovensku.
Ústrednou témou slovenského predsedníctva v relevantných oblastiach sa stalo zaistenie
pracovných miest a prosperity pre súčasnosť i budúcnosť. Špecifické priority a ciele
v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí nadviazali na spoločnú deklaráciu
predsedníckeho tria pre oblasť rodovej rovnosti, ktorú Slovenská republika podpísala s
partnermi - Holandskom a Maltou - v decembri 2015. Ciele pre túto oblasť sa rovnako odvíjali
aj od priorít zadefinovaných pre oblasť zamestnanosti a sociálnej politiky.
Pri príležitosti slovenského predsedníctva bolo v oblasti rodovej rovnosti zrealizovaných
niekoľko významných aktivít. Dňa 7. a 8. septembra 2016 sa v Bratislave konalo zasadnutie
Skupiny na vysokej úrovni pre uplatňovanie rodového hľadiska s cieľom zabezpečiť
účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou v oblasti rodovej rovnosti a
uplatňovania rodového hľadiska v Európskej únii. Následne predsedníctvo zorganizovalo
tematickú konferenciu “Zosúladenie pracovného a rodinného života v meniacej sa
spoločnosti“1 v snahe reagovať na naliehavú potrebu lepšej rovnováhy pracovného,
rodinného a osobného života, a to s ohľadom na meniace sa modely organizácie práce a
nové trendy na trhu práce ako aj iné relevantné výzvy. Cieľom konferencie bolo reagovať na
otázky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, berúc do úvahy všetky dôležité
faktory a meniacu sa dynamiku trhu práce, meniace sa modely organizácie práce a nové
trendy ako je digitalizácia procesov a starnutie populácie. Jedným z konkrétnych cieľov
konferencie bolo reagovať na súčasné trendy flexibilných foriem práce a flexibilných foriem
starostlivosti, vrátane zdieľania zodpovednosti o starostlivosť o deti a závislých členov rodiny
medzi spoločnosťou a rodinou.
Konferencia bola zároveň platformou pre zdieľanie znalostí a skúseností medzi Európskou
komisiou a členskými štátmi, ako aj inštitúciami, odborníkmi a odborníčkami a sociálnymi
partnermi a stala sa tak významným príspevkom do diskusie o primeranej a adekvátnej
odozve na vyššie uvedené výzvy pri aktualizovaní európskeho i národných politických
rámcov.
Zosúladenie pracovného a súkromného života je v prípade žien rozhodujúcim faktorom pre
zvýšenie zamestnanosti a tým aj ich väčšiu ekonomickú nezávislosť. Je teda rozhodujúcim
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kritériom aj pre znižovanie chudoby žien, ktorá rovnako patrí medzi prioritné témy
slovenského predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti.
Téma chudoby a sociálneho vylúčenia sa premietla aj do Záverov Rady EPSCO (ďalej
“Závery Rady“)2, v ktorých sa slovenské predsedníctvo sústredilo na sledovanie negatívnych
aspektov, ktoré ovplyvňujú životy žien a mužov v rôznych fázach a oblastiach ich života, ich
pracovné podmienky a ich miesto v spoločnosti. Dôraz bol kladený najmä na situáciu najviac
znevýhodnených skupín obyvateľstva EÚ. Závery Rady boli prijaté na zasadnutí EPSCO3
8.12.2016 v Bruseli.
Podkladom pre Závery Rady bola správa pod názvom “Chudoba, rod a prelínajúce sa
nerovnosti v EÚ“ monitorujúca implementovanie Pekinskej akčnej platformy členskými
štátmi EÚ v oblasti „Ženy a chudoba“ vypracovaná Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť
na základe žiadosti slovenského predsedníctva. Správa približuje vývoj situácie v rokoch
2007 až 2014. Zameriava sa pritom primárne na tie skupiny obyvateľstva, ktoré patria k
najviac ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením: jednorodičovské rodiny, ženy a muži
so zdravotným znevýhodnením, migrantky a migranti, ako aj rómske obyvateľstvo. Správa
slovenského predsedníctva na tému „ženy a chudoba“ predstavuje politický kontext na úrovni
EÚ, hlavné faktory prispievajúce k zvyšovaniu rizika či miery chudoby a sociálneho
vylúčenia, ako aj faktory, ktoré môžu viesť k zlepšeniu situácie žien a mužov. Prínosom
správy je teda tak rodová analýza, ako aj analýza vzájomného pôsobenia (intersekcionality)
rodu s ďalšími sociálnymi faktormi (vek, etnicita, zdravotné znevýhodnenie a pod.).
Podrobná analýza dát na základe monitorovaných ukazovateľov vedie k hlavným zisteniam
a politickým odporúčaniam na úrovni EÚ. Správa tiež navrhuje nové, resp. revidované
indikátory v oblasti chudoby a migrácie tak, aby umožnili presnejšie skúmanie danej témy
z rodového a intersekcionálneho hľadiska.

2

Závery Rady EPSCO prijaté v rámci preskúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy, s osobitným
ohľadom na kritickú oblasť záujmu "A: Ženy a chudoba", http://www.gender.gov.sk/wpcontent/uploads/2017/02/BOD-3-Z%C3%A1very-Rady-EPSCO.pdf
3
Rada v zložení zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (Employment, Social Policy,
Health and Consumer Affairs Council -„EPSCO“)

3

Správa “Chudoba, rod a prelínajúce sa
nerovnosti v EÚ“
V nadväznosti na žiadosť slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie vypracoval
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť správu o chudobe žien – Chudoba, rod a prelínajúce
sa nerovnosti v EÚ (ďalej “Správa“). Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (European
Institute for Gender Equality, ďalej “EIGE“) svoju analýzu založil na indikátoroch pre oblasť
chudoby vytvorených v rámci Pekinskej akčnej platformy.
Pekinská akčná platforma bola prijatá v roku 1995 v Pekingu na 4. medzinárodnej
konferencii OSN o ženách a v rámci nej sa 197 vlád sveta zaviazalo prijať konkrétne
opatrenia na zlepšenie života a postavenia žien. Chudoba je jednou z kritických oblastí
ktorým sa Pekinská akčná platforma (ďalej “PAP“) venuje4. Posledných 20 rokov PAP
zároveň predstavovala najdôležitejší rámec pre zavádzanie medzinárodných a národných
politík a opatrení pre oblasť rodovej rovnosti.
Chudoba a jej rodový rozmer boli teda identifikované ako kľúčová oblasť záujmu. Správa
EIGE sa následne sústredila na meranie pokroku v oblasti zmierňovania chudoby
v Európskej únii v rozmedzí rokov 2007 a 2014.
Správa v prvom rade potvrdila vyššiu mieru rizika chudoby u žien, a to počas celého
životného cyklu. Príčinou tohto javu sú predovšetkým rodové nerovnosti na trhu práce, ktoré
sa prejavujú najmä v nižšej priemernej miere zamestnanosti žien z dôvodu starostlivosti
o rodinu a domácnosť, v ich častejšom zamestnávaní na čiastočný či skrátený pracovný
úväzok, v podobe rodového mzdového rozdielu či horizontálnej a vertikálnej rodovej
segregácie. Približne pätina žien, ktoré žijú na hranici sociálneho vylúčenia alebo chudoby je
mimo pracovného trhu v dôsledku starostlivosti o domácnosť a závislé osoby v rámci rodiny.
Ženy v mnohých prípadoch nemajú dostatočný príjem pre prípady núdze a udržať
domácnosť nad hranicou chudoby pre ne môže byť veľmi náročné. Podľa Správy až 32%
žien v porovnaní s ôsmimi percentami mužov pracuje na čiastočný úväzok5. Z toho vyplýva,
že približne tretina žien v produktívnom veku je ekonomicky neaktívna. V prípade mužov ide
o menej ako jednu pätinu. Znížená ekonomická aktivita u žien alebo postavenie mimo
pracovného trhu v dôsledku starostlivosti predstavujú pre ženy vyššie riziko ohrozenia
chudobou. To sa ďalej zvyšuje s prítomnosťou iných druhov znevýhodnenia ako napr. vek,
etnicita, prítomnosť telesného postihnutia a pod.
Zdrojom údajov a nástrojom merania chudoby a sociálneho vylúčenia bolo harmonizované
štatistické Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC (The European Union
Statistics on Income and Living Conditions). Ďalšie údaje pochádzajú z Výberového
zisťovania pracovných síl – EU-LFS (The European Union Labour Force Survey)
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a tiež Roma Pilot Survey 2011 vypracovaného Agentúrou pre Základné Práva (Fundamental
Rights Agency – ďalej “FRA“).

Chudoba a rod
Chudoba predstavuje globálny problém, pričom faktory pôsobiace na vznik rizika ohrozenia
chudobou sú rôznorodé, čo komplikuje jej meranie a kvantitatívne vyjadrenie. Chudoba má
rovnako rodový rozmer. Podpora rodovej rovnosti, zohľadňovanie odlišných rizík
a sociálneho vylúčenia žien a mužov sú preto nevyhnutným predpokladom pre efektívnejšie
zmierňovanie tohto javu.
Aplikovanie rodovej perspektívy je kľúčové, keďže riziko chudoby sa u mužov a žien líši a je
výsledkom odlišných kombinácií faktorov. Riziko chudoby hrozí najmä skupinám žien
s osobitnými potrebami, ako sú ženy so zdravotným postihnutím, staršie ženy a matky
samoživiteľky, ktoré bez partnera vychovávajú dieťa (najmä osamelé matky a vdovy, ktoré sa
starajú o nezaopatrené deti), ako aj skupiny s najvyšším rizikom vylúčenia, ako sú rómske
ženy, ktoré podľa tradície vykonávajú domáce a opatrovateľské práce výlučne samy,
v dôsledku čoho predčasne ukončujú vzdelávanie a opúšťajú zamestnanie, ďalej migrantky a
prisťahovalkyne. V uvedených prípadoch ide o viacnásobné znevýhodnenie, a to z hľadiska
rodu, ako aj ďalšieho z uvedených faktorov. Viacnásobné znevýhodnenie sa ďalej odráža
v limitovaných možnostiach takýchto žien na uplatnenie sa na trhu práce a ich obmedzenom
prístupe k zdrojom a pracovnému trhu.
V neposlednom rade je nutné spomenúť ďalší súvisiaci jav - tzv. „feminizáciu chudoby“.
O feminizácii chudoby hovoríme práve preto, že ženy postihuje chudoba častejšie ako
mužov a v ich prípade má závažnejšie následky než u mužov. Aplikovanie rodovej analýzy
pri meraní a skúmaní chudoby a navrhovaní opatrení pre jej elimináciu,
je preto
nevyhnutnosťou.

5

Definície chudoby a jej meranie
“Chudoba je komplexný fenomén, ktorý sa netýka len ekonomických podmienok. V širšom
zmysle je to obmedzená možnosť zúčastňovať sa na občianskom, spoločenskom a
politickom dianí a obmedzená možnosť sociálnej mobility“. (Rada Európskej únie, 2007)
Definícia chudoby a primeranej životnej úrovne sa menila nielen v čase, ale rozdiely v jej
ponímaní sa objavujú aj medzi krajinami. Úroveň minimálneho príjmu nutná k prežitiu sa totiž
líši od štátu k štátu. S nárastom životnej úrovne v Európe v minulom storočí sa postupne
menilo aj chápanie chudoby a objavili sa nové koncepty zadefinovania tohto fenoménu.
Chudobu už nie je možné vnímať len v intenciách uspokojovania základných životných
potrieb; má naopak niekoľko dimenzií.
Podľa jednej z definícií je chudoba stav, keď zdroje človeka alebo ľudí postihnutých
chudobou sú výrazne pod hranicou bežného štandardu, čo im znemožňuje participovať na
bežných aktivitách a činnostiach (EIGE, 2016). Správa EIGE sa ďalej opiera o teóriu, podľa
ktorej sa chudoba všeobecne definuje ako pozícia jednotlivca alebo úroveň bohatstva vo
vzťahu k iným členom spoločnosti a všeobecnej dostupnosti zdrojov v spoločnosti. Podľa
tejto teórie sú chudoba a všeobecná úroveň nerovnosti v spoločnosti silno prepojené
a chudoba tak nerovnomerne postihuje sociálne skupiny s obmedzeným prístupom k moci
a zdrojom (EIGE, 2016).
Tradične chudobu vymedzujeme z ekonomického hľadiska. Z pohľadu UNESCO napr.
predstavuje hranicu extrémnej chudoby suma menšia ako jeden dolár na deň6. Táto definícia
však nedokáže zmerať skúsenosť a prežívanie chudoby. Zadefinovanie a meranie chudoby
preto naráža na dva odlišné problémy, a to ako identifikovať kto je chudobný a ako opísať
skúsenosť a prežívanie chudoby, a to aj s ohľadom na individuálne očakávania, odlišné
štandardy a odlišné porozumenie financiám a schopnosť hospodáriť. Tieto rovnako vplývajú
a spoluformujú očakávania ľudí vo vzťahu k ich blahobytu.
Podľa Správy EIGE a opierajúc sa o EUROSTAT, subjektívne až 28% obyvateľstva EÚ
uvádza problém zabezpečiť bežné finančné potreby (EIGE 2016, Eurostat, 2016). V tomto
prípade ide o subjektívne vnímanie chudoby, no subjektívne skúsenosti s chudobou nie je
možné efektívne merať a porovnávať. Pre účely prijímania účinných opatrení je potrebné čo
najobjektívnejšie meranie. Údaje totiž slúžia ako východiská pre nastavovanie budúcich
opatrení a je potrebné ich ďalej porovnávať. To je možné len za predpokladu, že sú údaje
merateľné.
Významným je rozdiel medzi absolútnou a relatívnou chudobou. Absolútna (extrémna)
chudoba sa meria vo vzťahu k finančným prostriedkom potrebným pre napĺňanie základných
životných potrieb ako je bývanie, jedlo alebo ošatenie. K identifikácii ľudí trpiacich absolútnou
chudobou používa Svetová banka hranicu 1,90 EUR pre chudobnejšie krajiny a 3,10
v prípade bohatších krajín. V rámci EÚ žije z menej ako 1,90 EUR na deň 5,5 mil. ľudí (1,1%
populácie EÚ) a 8,6 mil. z menej ako 3,10 EUR na deň (1,7 % populácie EÚ) (Graf 1).
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Pri meraní absolútnej chudoby sa neprihliada na kvalitu života. Tú zohľadňuje pojem tzv.
relatívnej chudoby. Ten okrem finančnej situácie zahŕňa aj všeobecnú ekonomickú
a spoločenskú úroveň spoločnosti ako takej. Pokiaľ životný štandard jednotlivca klesne pod
túto úroveň, hovoríme o relatívnej chudobe7. Pre EÚ je touto hranicou 60 % mediánu
národného ekvivalentného disponibilného príjmu. Predpokladá sa, že všetci s príjmom pod
touto hranicou trpia chudobou alebo sú v ohrození chudoby. Podľa tejto definície 86 mil. ľudí
v EÚ (17% celkovej populácie EÚ) trpí relatívnou chudobou. Meranie relatívnej chudoby ale
tiež nedokáže postihnúť multidimenzionálnu podstatu fenoménu, resp. opísať skúsenosť
s ňou.
Koncept rizika ohrozenia chudobou alebo sociálnym vylúčením bol navrhnutý v súvislosti
s prípravou stratégie Európa 2020. Toto meranie zvažuje aspoň jednu z nasledovných
podmienok: ohrozenie chudobou, ťažký materiálny nedostatok alebo život v domácnosti
s nízkou pracovnou intenzitou. Podľa tohto konceptu bolo v EÚ v roku 2014 celkovo 122 mil.
ľudí v ohrození chudoby alebo sociálnej exklúzie; majúc na zreteli subjektívny aspekt, 83%
týchto ľudí pociťuje ťažkosti pri napĺňaní bežných ekonomických potrieb.
Je dôležité uviesť, že v súčasnosti už nemožno hovoriť len o chudobe v ekonomickom
zmysle, ale rovnako aj politickom alebo kultúrnom aspekte. Konkrétne podľa PAP medzi
ďalšie ukazovatele relevantné pre meranie chudoby patrí aj nízka participácia na
rozhodovaní alebo nedostatočné zapojenie sa do občianskeho, kultúrneho a sociálneho
života. O chudobe teda môžeme hovoriť aj v prípade chýbajúcich podmienok a príležitostí
pre zapájanie sa do spoločenského a politického života.
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Rodová analýza chudoby
PAP už v roku 1995 poukázala na to, že hoci chudoba vplýva na domácnosti ako celok,
v dôsledku rodového prerozdelenia práce a povinností ako aj pretrvávajúcich rodových
stereotypov máva chudoba zdrvujúcejší dopad práve na ženy. Aplikovaním rodovej analýzy
je preto možné postihnúť tento rozdielny dopad chudoby na mužov a ženy.
Pri uplatnení rodovej analýzy je však nutné poznamenať, že nejde len o skúmanie či sú ženy
chudobnejšie ako muži, ale skôr o skúmanie vplyvov rodových faktorov na proces vedúci
k pádu do ohrozenia chudobou a odlišné interpretácie týchto skúseností (EIGE 2016).
Rodová analýza chudoby zdôrazňuje potrebu komplexnejšieho merania. Rovnako dôležitá je
analýza toho, akým spôsobom sú monetárne a nemonetárne zdroje v domácnosti alebo
v samotnej spoločnosti prerozdelené.

Špecifické príčiny chudoby u žien
Významný faktor vplývajúci na riziko a existenciu chudoby u jednotlivcov je teda ich rod.
Ženy sú pritom ohrozené chudobou v oveľa vyššej miere. Toto riziko sa zvyšuje v kombinácii
s ďalšími znevýhodňujúcimi faktormi ako vek, prítomnosť zdravotného znevýhodnenia,
etnicita, zloženie domácnosti, teda či ide o dvojrodičovskú alebo jednorodičovskú
domácnosť, ale aj pôvod, teda či ide o ženy migrantky. EIGE sa v Správe venoval práve
priesečníkom rodu a ďalších uvedených faktorov a skúmal vplyv interakcií týchto faktorov na
ohrozenie chudobou u oboch pohlaví. Vo všetkých prípadoch boli práve ženy vo väčšom
ohrození chudobou.
Dôvodov a príčin je rovnako niekoľko, navyše sú často prepojené. Napr. nižšia
zamestnanosť žien a častejšia voľba skrátených úväzkov v dôsledku starostlivosti
o členov rodiny a domácnosť sa jednak odráža v nižších mzdách a neskôr na nižších
dôchodkoch. No i bez skráteného úväzku ženy „ťahajú za kratší koniec“. Rodový mzdový
rozdiel je problémom takmer v každom odvetví. Rodový mzdový rozdiel na základe
priemernej hodinovej mzdy dosiahol v Slovenskej republike v roku 2016 18%, pri hrubej
mesačnej mzde až 21,9 % v neprospech žien8. Rozdiel v mediáne bol v rovnakom období
11,5% (priemerná hodinová mzda) resp. 14,6 % (priemerná mesačná mzda)9.
Ženy ďalej môžu dosahovať nižšiu mzdu ako muži v dôsledku málo prehľadného systému
odmeňovania, kedy sú mužom priznávané väčšie čiastky v podobe osobného
nenárokovateľného ohodnotenia.
Významnou príčinou je aj nerovnomerné rozloženie starostlivosti o domácnosť a často
chýbajúce zariadenia starostlivosti o deti (viď nasledujúce dva grafy), čo má za dôsledok
nižšiu participáciu žien – matiek na trhu práce a následne nižšie príjmy príp. až ohrozenie
chudobou.
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Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015, (2016), Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
9
Trexima, Informačný systém ceny práce za rok 2016
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Graf 2: Podiel detí vo veku 0-2 rokov navštevujúcich zariadenia starostlivosti o deti (%, 2014)

Zdroj: Eurostat

Graf 3: Podiel detí vo veku 3-6 rokov navštevujúcich predškolské zariadenia (%, 2014)

Zdroj: Eurostat

Finančná závislosť žien od príjmov partnera rastie s vyšším počtom detí v rodine. Podľa
EIGE je len približne polovica žien s viac ako tromi deťmi zamestnaná, pričom až 44% týchto
žien má príjem pod hranicou chudoby (EIGE, 2016). Zamestnanie, ekonomická aktivita a
ekonomická nezávislosť žien je preto kľúčová v boji proti chudobe a jej špecifickým dopadom
na ženy.
9

Situácia na Slovensku je v tejto oblasti špecifická v tom, že 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 20-49 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.
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.10

Chudoba a ekonomická aktivita mužov a žien v EÚ
Zo Správy EIGE vyplýva, že v roku 2014 žilo v EÚ takmer 52 miliónov žien a 44 miliónov
mužov v chudobe alebo ohrození chudoby. To súhrnne predstavuje takmer štvrtinu
dospelých Európanov.
V kontexte relatívnej chudoby žilo podľa Eurostatu v rámci EÚ v chudobe alebo ohrození
chudoby 17 % žien a 16 % mužov (EIGE, 2016). Významné rozdiely sa prejavili v miere
pracovnej aktivity žien a mužov v produktívnom veku. Ekonomicky neaktívnych bolo 17 %
mužov a až 30 % žien. Príčiny sú u mužov a žien odlišné. Kým muži bývajú ekonomicky
neaktívni kvôli vzdelávaniu, tréningom, chorobe alebo zdravotnému znevýhodneniu, u žien je
ekonomická neaktivita väčšinou dôsledkom starostlivosti o deti alebo iných závislých členov
rodiny, poberania dôchodku, choroby alebo zdravotného znevýhodnenia, vzdelávania,
a iných rodinných alebo osobných povinností. Ekonomická neaktivita predstavuje vážne
riziko chudoby aj vzhľadom na fakt, že 29 % takýchto osôb žije v chudobe.

10

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.
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Graf 4: Ekonomická neaktivita z dôvodu starostlivosti o dieťa, závislú osobu alebo z iných rodinných
či osobných dôvodov: porovnanie mužov a žien (%, 2014)

Zdroj: Eurostat

Podľa Správy EIGE aj napriek celkovo vyššej miere ohrozenia chudobou u žien predstavuje
strata zamestnania pre mužov väčšie riziko chudoby (EIGE, 2016). Dôvodom je fakt, že muži
sú do veľkej miery stále vnímaní ako živitelia rodiny, čo sa odráža aj v ich vyšších platoch. Aj
preto pre domácnosť strata zamestnania u muža môže znamenať väčšie riziko ohrozenia
chudobou. Na druhej strane, nižšie platy u žien nemusia postačovať na pokrytie všetkých
nutných výdavkov domácnosti keď domácnosť príde o plat partnera. Rodový mzdový rozdiel
a celkovo nižšie platy žien a súvisiaca nižšia ekonomická nezávislosť žien teda aj z tohto
pohľadu predstavujú vyššie riziko ohrozenia chudobou (Graf 5).

Riziko sa zvyšuje s počtom nezaopatrených detí. V roku 2014 bolo v rámci EÚ-28 v ohrození
chudobou 15 % domácností. Podľa Správy EIGE, ak by o zamestnanie prišiel otec a rodina
11

Podiel neaktívnych osôb, ktoré sú neaktívne z uvedených dôvodov, na celkovom počte neaktívnych na vekovej
skupine 15-64 rokov.
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by sa mala spoľahnúť len na plat matky a sociálne dávky, 69 % rodín s deťmi by sa dostalo
do ohrozenia chudobou. Vyššia zamestnanosť žien a ich spravodlivejšie platové ohodnotenie
sú preto nutnosťou aj v kontexte predchádzania chudoby na úrovni domácností.
Ekonomická aktivita je jedným z kľúčových faktorov v prevencii a efektívnom boji proti
chudobe. Uvedené údaje jasne demonštrujú urgentnosť existujúcej hrozby chudoby,
a facilitácia vyššej zamestnanosti žien a následne ich spravodlivejšie pracovné ohodnotenie
sú nevyhnutnosťou. Cieľom pri nastavovaní politík a prijímaní opatrení by malo byť efektívne
adresovanie všetkých špecifických faktorov a situácií, ktoré pre ženy predstavujú zvýšené
riziko chudoby a pád do chudoby.

EU SILC a situácia v Slovenskej republike
Štatistický úrad (ďalej ŠÚ SR) poukazuje na posledné merania EU SILC 2015, podľa ktorých
bolo v Slovenskej republike v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia celkovo 18,4 %
obyvateľov.12 Z pohľadu príjmovej chudoby patrí Slovensko od začiatku zisťovania EU SILC
ku krajinám s najnižšou mierou rizika chudoby v rámci EÚ. Podľa tohto merania bolo v roku
2015 na Slovensku ohrozených rizikom chudoby 12,3 % obyvateľov. Naopak miera závažnej
materiálnej deprivácie patrí na Slovensku k najvyšším spomedzi všetkých krajín EÚ. V roku
2015 bolo 9,0 % obyvateľstva Slovenska materiálne deprivovaných (viď graf 6). Miera nízkej
pracovnej intenzity sa podľa údajov EU SILC 2015 nachádzala na úrovni 5,6 %.
ŠÚ SR v tomto kontexte prezentoval tzv. agregovaný indikátor chudoby alebo sociálneho
vylúčenia (graf 6) predstavujúci súčet všetkých vzájomných prienikov troch čiastkových
indikátorov (miery rizika chudoby, miery závažnej materiálnej deprivácie a miery nízkej
pracovnej intenzity)13.
Graf 6

Zdroj: ŠÚ SR 2016
12
13

Štatistický úrad Slovenskej republiky, (2016), EU SILC 2015 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, str. 26
Tamtiež
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Vychádzajúc z percentuálneho zastúpenia ohrozených osôb podľa prienikov jednotlivých
čiastkových indikátorov ŠÚ SR konštatuje, že najväčší podiel osôb je takých, ktoré boli
ohrozené len rizikom chudoby alebo pociťovali len materiálnu depriváciu (6,6 % a 4,6 %)14.
Podiel osôb, ktoré len žili v domácnostiach s nízkou pracovnou intenzitou predstavoval 1,3
%. U príjmovej chudoby sa oproti materiálnej deprivácii javí užšie prepojenie s nízkou
pracovnou intenzitou (1,5 %). Najohrozenejšou skupinou populácie je prienik všetkých troch
čiastkových indikátorov a podľa údajov EU SILC 2015 predstavoval 2,6 % obyvateľstva
Slovenska.

Cesty von z chudoby
PAP v roku 1995 identifikovala ako hlavné globálne stratégie riešenia chudoby žien
zlepšenie prístupu ku kapitálu, zdrojom, prostriedkom, úverom, pôde, technológiám,
informáciám, technickej pomoci, tréningu a príprave na povolanie, zvýšenie príjmu žien,
zlepšenie ich výživy, vzdelania, zdravotnej starostlivosti, zdravotného stavu a postavenia v
domácnosti. Uvedené PAP identifikovala ako kľúčové body pre únik z chudoby pre celý
globálny svet.
V prípade EÚ, správa EIGE identifikovala tri konkrétne oblasti, v rámci ktorých je potrebné
prijímať relevantné opatrenia. Ide o participáciu na platenej a neplatenej práci, oblasť
zosúlaďovania pracovného, súkromného a rodinného života a v neposlednom rade oblasť
sociálnej ochrany.


Platená a neplatená práca

Nízka participácia jednotlivcov na trhu práce výrazne zvyšuje risk ohrozenia chudobou.
Správa EIGE vyzdvihuje práve dôležitosť zamestnania ako kľúčového faktoru pre riešenie
chudoby. Zamestnanie v prvom rade zabezpečuje príjem, no je s ním prepojený aj sociálny
systém. Preto jednotlivci bez zamestnania bývajú chudobe vystavení najviac.
V rámci EÚ je miera zamestnanosti žien konštantne pod mierou zamestnanosti mužov.
K tomuto stavu prispievajú jednak spoločenské normy a predpisy, rodové nerovnosti a často
nerovnomerné alebo chýbajúce prerozdelenie starostlivosti o domácnosť a členov rodiny,
pričom ženy sú stále vnímané ako zodpovedné za všetku neplatenú domácu prácu.
S príchodom detí ich participácia na pracovnom trhu klesá. Starostlivosť o deti a iných
závislých členov rodiny je pre ženy jedným z najčastejších dôvodov pre opustenie
pracovného trhu.
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Graf 7: Miera zamestnanosti mužov a žien vo veku 20-64 rokov (%, 2014)

Zdroj: Eurostat

Graf 8: Miera zamestnanosti FTE (full time equivalent) mužov a žien vo veku 20-64 rokov (%, 2013)

Zdroj: European Commission (2015): Labour Market Participation of Women. European Semester Thematic Fiche

Jednotlivé členské štáty EÚ vykazujú odlišný vplyv rodičovstva na účasť na pracovnom trhu
mužov a žien. Ako zdôrazňuje Správa EIGE, štáty ako Fínsko alebo Švédsko majú aj vďaka
efektívnemu systému podpory pre zamestnaných rodičov menej výrazný vplyv rodičovstva
na účasť na pracovnom trhu. V týchto kontextoch je možné pozorovať previazanosť a vplyv
zlepšujúceho sa stavu rodovej rovnosti na znižovanie rizika ohrozenia chudobou. Zvyšovanie
zamestnanosti žien však nemusí automaticky znamenať znižovanie rizika ohrozenia
chudobou ak na pracovný trh vstupujú primárne vzdelané ženy, ktoré nepochádzajú
z chudobného prostredia zatiaľ čo ženy v ohrození chudoby zostávajú mimo pracovného
trhu.
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Graf 9: Miera zamestnanosti matiek podľa veku najmladšieho dieťaťa v krajinách OECD (%, 2014)

Zdroj: OECD Family Database, graf LMF 1.2.C



Zosúlaďovanie rodinného, pracovného a súkromného života

Jedným z možných riešení je efektívnejšie zosúlaďovanie rodinného, pracovného a
súkromného života, a to prostredníctvom zabezpečenia dostupnosti kvalitných zariadení
pre starostlivosť o deti ako aj využívaním flexibilných foriem práce. V prípade skrátených
úväzkov by však nemalo ísť o trvalé riešenie. Menší počet odpracovaných hodín sa premieta
do nižšej mzdy, čo nemusí predstavovať dostatočne efektívne riešenie pre zabezpečenie
ekonomickej samostatnosti žien.
Zosúlaďovanie pracovného, rodinného a súkromného života Európska únia považuje za
prioritu z hľadiska dosiahnutia rodovej rovnosti, zvýšenia participácie žien na trhu práce a
zlepšenia zdieľania rodinných povinností medzi ženami a mužmi. Stratégia Európa 2020
hovorí, že je dokonca kľúčom k zvýšeniu miery zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 až
64 rokov na 75 % a k zlepšeniu konkurencieschopnosti podnikov. Schopnosť krajiny výrazne
a udržateľne zvyšovať mieru zamestnanosti a znižovať riziko chudoby a sociálneho vylúčenia
závisí aj od možností, ktoré majú ženy a muži na zosúladenie pracovného a súkromného
života. Zároveň predstavujú základnú investíciu do rozvoja detí – prispievajú k boju proti
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a proti rozširovaniu nerovností.
Zároveň je potrebné sústrediť sa aj na spravodlivejšiu distribúciu povinností spojených
s chodom domácnosti medzi partnermi ako aj starostlivosť o deti medzi rodičmi. Všeobecný
prístup k dostupným a vysokokvalitným podporným službám ako sú zariadenia starostlivosti
o deti, zariadenia pre starších ľudí a iné nezaopatrené osoby je teda dôležitý pre rovnocennú
účasť žien a mužov na trhu práce a ako prostriedok prevencie a znižovania chudoby.
Napriek tomu, že právny poriadok SR flexibilné formy výkonu práce a úpravy pracovného
času umožňuje podiel práce na čiastočný úväzok patrí k najnižším v EÚ – u žien i u mužov.
Nízka miera využívania tejto možnosti práce spolu s deklarovaným – a oveľa vyšším
záujmom oň v ideálnom prípade signalizuje na jednej strane problém s ústretovosťou
zamestnávateľov k poskytovaniu skrátených úväzkov a na strane druhej môže byť aj
nezáujem pracovníkov a pracovníčok o takýto režim práce pre jeho častú nevýhodnosť
a nízku mzdu.
15



Sociálna ochrana

Systémy sociálnej ochrany slúžia k znižovaniu rizika chudoby, a to vrátane osôb, ktoré už nie
sú na trhu práce (staršie osoby), ktoré ešte nie sú zamestnané (deti, adolescenti a mladí
dospelí), tých, ktorí sú dočasne mimo pracovného trhu (v dôsledku starostlivosti, uchádzači
o zamestnanie, iné) alebo ktorých účasť je veľmi obmedzená napr. kvôli zdravotným
problémom (v prípade ťažkého zdravotného postihnutia). Napriek sociálnej ochrane však
stále existuje značný počet osôb s veľmi nízkymi príjmovými úrovňami. Podiel ľudí
a domácností ohrozených chudobou čiastočne závisí od štátnych politík, rozsahu štátnej
podpory a služieb a pomoci pri zvyšovaní zamestnateľnosti. Výdavky na sociálnu ochranu sú
dôležité aj vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť toho, že krajiny, ktoré venujú vyššie
percento svojho HDP v prospech sociálnej ochrany budú mať menšiu časť populácie
v ohrození chudoby.

Chudoba a viacnásobné znevýhodnenie
Ženy prežívajú chudobu inak ako muži. Príčiny a spolupôsobiace faktory sú pre ženy často
veľmi odlišné, či už ide o rodové nerovnosti na trhu práce, v rozhodovaní a prístupe k moci
a zdrojom, vo vzdelávaní, v nerovnomernom alebo chýbajúcom prerozdelení povinností
súvisiacich s chodom domácnosti alebo v súvislosti so starostlivosťou o deti, či prítomnosťou
rodovo podmieneného násilia v rodine (EIGE, 2016). Niektoré skupiny žien v EÚ sú obzvlášť
vystavené chudobe, ako napríklad matky samoživiteľky, ženy so zdravotným
znevýhodnením, príslušníčky etnických menšín, migrantky, mladšie a staršie ženy. Prienik
rodu a iných sociálnych faktorov spôsobuje vyššie riziko ohrozenia diskrimináciou a tým aj
zhoršený prístup k zdrojom či uplatneniu sa na pracovnom trhu.

Rod a zloženie domácnosti: osamelé matky
Podľa Správy EU – SILC boli v roku 2014 osamelí rodičia a páry s tromi alebo viac deťmi (31
%) chudobe vystavení najviac. Riziko chudoby sa vo všeobecnosti zvyšuje práve v prípade
rodičov samoživiteľov.
V roku 2014 dosiahla miera rizika chudoby v prípade rodičov, z ktorých väčšinu tvoria ženy,
46 % (priemer EÚ-28). Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia medzi osamelými rodičmi je
však pre jednotlivé členské štáty EÚ rôzne. V prípade Slovenskej republiky, Fínska
a Švédska bola v roku 2014 miera rizika chudoby 35 % pričom v prípade Írska to bolo 58 %
a v prípade Veľkej Británie dokonca 69 % (EIGE, 2016) Graf 10.
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Chudobou sú pritom vo zvýšenej miere ohrozené práve osamelé matky. Ako konštatuje
Správa o podobe chudoby žien v Európskej únii15 väčšina politík sa zameriava na podporu
rodín s deťmi, pričom vo viac než v 35 % domácností žije len jedna dospelá osoba, ktorou je
vo väčšine prípadov práve žena.
Rodičia samoživitelia musia spájať rodičovstvo a starostlivosť o deti s prácou, čo môže viesť
k nízko platenému zamestnaniu s nižšou mierou istoty a nižšou úrovňou sociálnej ochrany. V
dôsledku nižších príjmov žien (na ktoré poukazuje rodový mzdový rozdiel) sú matky
samoživiteľky starajúce sa o nezaopatrené deti viac vystavené chudobe. Riziko chudoby
ďalej stúpa s rastúcim počtom nezaopatrených detí.
Rozdiel v miere zamestnanosti medzi osamelými matkami a osamelými otcami predstavuje 9
percentuálnych bodov (78% v prípade osamelých otcov a 69% v prípade osamelých matiek).
Mladšie matky a ženy s malými deťmi sú najmenej zamestnanou skupinou rodičov. Osamelé
matky ako ženy a samoživiteľky pritom čelia dvojnásobnému znevýhodneniu. Kvôli nutnosti
zosúladiť prácu a rodinný život sa stretávajú s obmedzeniami pri hľadaní dobrých
pracovných miest. V podobných situáciách sú ženy náchylnejšie na vstup do flexibilnejších
a zároveň slabšie platených foriem práce ako práca na čiastočný úväzok alebo práca na
dohodu a iné dočasné kontrakty, ktoré im často nedokážu ponúknuť ani potrebný plat ani
istotu.
Neplatené domáce práce a starostlivosť o deti tiež zohrávajú významnú úlohu
v jednorodičovských domácnostiach. Až 32 % osamelých otcov a 44% osamelých matiek,
ktoré pracujú na čiastočný úväzok (menej ako 30 hodín týždenne) nedokážu odpracovať viac
platených hodín práve kvôli neplateným domácim prácam a povinnostiam súvisiacim so
starostlivosťou16. Avšak v porovnaní s osamelými matkami, osamelí otcovia mávajú v
opatere staršie deti, kde je pravdepodobnejšie, že tieto budú tráviť čas aj v škole alebo
materskej škole17.
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Až 71 % osamelých matiek v porovnaní s 41 % osamelých otcov zažívajú problémy
v prípade nečakaných finančných výdavkov (v porovnaní so 40 % všetkých žien a 36 %
všetkých mužov v rámci EÚ- 28).
Situácia v Slovenskej republike rovnako potvrdzuje fakt, že spomedzi domácností so
závislými deťmi patria k najviac ohrozeným skupinám práve osamelí rodičia a ich deti. Podľa
posledných meraní EU SILC boli domácnosti so závislými deťmi na Slovensku celkovo viac
vystavené riziku chudoby (15,7 %) ako domácnosti bez závislých detí (7,9 %) – takmer
dvojnásobne. Medziročne miera chudoby klesla v domácnostiach so závislými deťmi o 0,3 p.
b. a v domácnostiach bez závislých detí o 0,7 p. b.18
Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe pritom
uvádza, že podiel jednorodičovských rodín v celkovej štruktúre domácností narástol na
Slovensku z 8,4 % v roku 1961 na 13,5 % v roku 2011; pričom zastúpenie dvojrodičovských
rodín pokleslo z 81,1 % na 48,4 %19. Reprodukčné a rodinné správanie v priebehu
posledných rokov pritom naznačuje ďalšie pokračovanie trendu rastu jednorodičovských
rodín v skladbe domácností na Slovensku.

Rod a vek
Životné podmienky, ohrozenie chudobou a jej príčiny sa u mužov a žien menia aj s ohľadom
na životnú etapu. Správa EIGE poukazuje na fakt, že chudobou sú primárne ohrozené ženy,
a to v každej životnej etape (Graf 11).

Chudobou sú súhrnne najviac ohrozené mladé ženy a muži vo veku 18 – 24 rokov.
V prípade mužov Správa poukazuje na jednoznačný trend klesajúceho ohrozenia chudobou
s vyšším vekom. Ženy tento trend nekopírujú, naopak, tesne pre odchodom do dôchodku
u nich riziko ohrozenia chudobou stúpa.
Vysoké riziko ohrozenia chudobou u mladých ľudí spája Správa s ekonomickou krízou, ktorá
primárne ovplyvnila práve mladšiu časť populácie v produktívnom veku. V prípade mladých
18
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ľudí v tejto vekovej kategórii je kľúčovým faktorom bývanie. Veľké percento ešte žije
s rodičmi (80 % mužov a 67 % žien). Správa však poukazuje na veľké národné rozdiely. Kým
v prípade Dánska žije s rodičmi len 4 % mužov a 1 % žien vo veku 25 – 29 rokov, v prípade
Slovenskej republiky je to 82 % mužov a 63 % žien. Zdieľanie domácnosti s rodičmi mladým
ľuďom poskytuje väčšiu ochranu pred chudobou, a to aj s ohľadom na fakt, že množstvo
mladých ľudí v tomto veku je ekonomicky neaktívnych v dôsledku vzdelávania sa. Na druhej
strane, nezamestnanosť mladých ľudí je veľmi vysoká. V roku 2014 bolo nezamestnaných 23
% mužov a 21 % mladých žien (celková miera nezamestnanosti pritom bola 10 %).
Miera rizika chudoby žien vo veku od 25 do 49 rokov – v kľúčových rokoch venovaných
výchove detí – je vyššia než v prípade mužov vo väčšine členských štátov EÚ, pričom
rozdiely medzi ženami a mužmi sú v EÚ celkovo pomerne malé. Dôvodom je nižšia
ekonomická aktivita na pracovnom trhu u žien, ktorej hlavným dôvodom sú povinnosti
súvisiace so starostlivosťou o členov rodiny a domácnosť. Dôsledkom viacerých prerušení
pracovného života u žien ako aj ich skoršieho odchodu do dôchodku v rámci EÚ-28 je o 5,1
roka kratšia pracovná skúsenosť ( Graf 12).

S rastúcim vekom sa rodový rozdiel postupne zvyšuje. V skupine nad 75 rokov nakoniec
dosahuje 7 percentuálnych bodov (Graf 11). To sa spája aj s klesajúcou aktivitou žien vo
vyššom veku v dôsledku skoršieho odchodu do dôchodku resp. odlišnou vekovou hranicou
pre odchod do dôchodku nastavenou v niektorých členských štátoch pre mužov a ženy. Ženy
nad 65 rokov môžu byť aj z toho dôvodu vo väčšej miere ohrozené rizikom chudoby než
muži v tomto veku (18 % oproti 14 % v roku 2014).
Vo viac ako polovici z 28 členských štátov je rodový rozdiel v dôchodkoch vyšší než 30 %
(40 % v roku 2014). Tento veľký rodový rozdiel možno pripísať kombinovanému vplyvu
nižších celoživotných zárobkov a nižších príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo
prerušenia platenia týchto príspevkov v prípade žien. Prerušenie platenia príspevkov vyplýva
z rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, častejšieho výskytu práce na čiastočný úväzok u
žien a z prerušenia platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie počas tehotenstva a v
dôsledku poskytovania starostlivosti iným členom rodiny. Muži sa podľa Správy EIGE
častejšie spoliehajú aj na súkromné podoby dôchodkového sporenia. Sú im teda vyplácané
dodatočné dôchodky, kým ženy sa primárne spoliehajú na štátne dôchodkové systémy.
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ŠÚ SR uvádza, že z hľadiska pohlavia zostáva na Slovensku ohrozenie rizikom chudoby
približne na rovnakej úrovni (podiel žien ohrozených rizikom chudoby bol o 0,3 p. b. vyšší
ako u mužov). Čo sa týka veku, najvýraznejšie sa rodová disparita v roku 2015 prejavila vo
vekovej kategórii 65 roční a starší. V tejto vekovej skupine boli ženy dvojnásobne častejšie
vystavené riziku chudoby ako muži (ženy: 7% a muži: 3,4%)20. Taktiež vo vekovej kategórii
50-64 roční sa prejavila vyššia. V roku 2015 bol zaznamenaný rozdiel medzi mužmi a
ženami 2,4 p. b. (ženy 9,2 % a muži 11,6 %).

Rod a zdravotné postihnutie
Osoby so zdravotným postihnutím čelia vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia ako
všeobecná populácia. Miera ohrozenia chudobou je v prípade žien so zdravotným
postihnutím mierne vyššia v porovnaní s mužmi. Je však nutné podotknúť, že v porovnaní
s mužmi žije v EÚ o 14 miliónov viac žien s postihnutím (EIGE, 2016). Ženy so zdravotným
postihnutím môžu čeliť zhoršeným podmienkam v oblasti uplatnenia sa na pracovnom trhu
a hľadania zamestnania. Sociálna podpora, ktorú dostávajú pritom väčšinou nestačí na
prekonanie chudoby, ak ide o jediný príjem v domácnosti. Ženám so zdravotným postihnutím
je preto rovnako potrebné venovať osobitnú pozornosť.
Takmer 40% obyvateľstva so zdravotným postihnutím v produktívnom veku bolo podľa
Správy EIGE v roku 2014 ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. To je o 15
percentuálnych bodov viac ako v prípade osôb bez zdravotného postihnutia (Graf 13). Riziko
chudoby alebo sociálneho vylúčenia u žien a mužov so zdravotným postihnutím sa v
jednotlivých členských štátoch líši, a to od 25% v Slovenskej republike po 53% v Bulharsku.
Najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami možno pozorovať v Írsku, na Malte a v Rumunsku
v prospech žien a vo Francúzsku, na Cypre a Rakúsku v prospech mužov.

Správa EIGE poukazuje na skutočnosť, že ženy aj muži so zdravotným postihnutím v
produktívnom veku čelia vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia ako osoby staršie
ako 65 rokov. Nižšia miera chudoby tejto vekovej skupiny, či už s postihnutím alebo bez,
môže byť čiastočne vysvetlená podporou dôchodkovými systémami, ktoré závisia od
predchádzajúceho zamestnania a príjmu. Pracovné príležitosti osôb so zdravotným
postihnutím sú naopak často obmedzené, a preto sú dôchodky nižšie.
20
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Možnosť participovať na trhu práce je dôležitým faktorom prevencie a boja proti chudobe.
V skupine osôb so zdravotným postihnutím je však táto možnosť obmedzená. V roku 2014
žila každá štvrtá osoba so zdravotným postihnutím v domácnosti s nízkou intenzitou práce,
pričom rozdiely medzi mužmi a ženami boli minimálne.
Významnejšie rodové rozdiely možno pozorovať v miere chýbajúcej ekonomickej aktivity a jej
príčinách. V roku 2014 bolo 45% žien so zdravotným postihnutím v produktívnom veku (2064 rokov) ekonomicky neaktívnych v porovnaní s 35% mužov. Hoci je najčastejším dôvodom
slabej alebo chýbajúcej aktivity práve postihnutie, nie je vždy to jediné. Rozdiely medzi
mužmi a ženami sú zjavné. U 49% neaktívnych mužov je príčinou práve zdravotné
postihnutie. No v prípade žien je príčinou len v 31%. U žien boli ako hlavné príčiny nečinnosti
často spomínané odchod do dôchodku a starostlivosť. Konkrétne 29% neaktívnych žien
uviedlo, že starostlivosť o členov rodiny a domácnosť boli hlavnými príčinami slabej aktivity
na pracovnom trhu, a to v porovnaní s len 1% neaktívnych mužov so zdravotným
postihnutím.

Rod a migrácia
Viac ako dve pätiny žien a necelé dve pätiny mužov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ bolo v
roku 2014 vystavených riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Žijú v domácnostiach s
veľmi nízkou intenzitou účasti na trhu práce a podiel ekonomicky neaktívnych žien je v
porovnaní s mužmi vyšší o takmer 20 percent.
Ľudia pochádzajúci z krajín mimo EÚ čelia vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia
než domorodá populácia. Ľudia narodení mimo EÚ tiež trpia nízkou mierou účasti na trhu
práce, čo platí najmä pre ženy. Rodový rozdiel je 19 percentuálnych bodov v prospech
mužov, pričom rozdiel až 20 percentuálnych bodov sa objavuje v prípade viac ako 10
členských štátov (BE, CZ, EL, FR, IT, LU, HU, MT, SK, UK). (Graf 14).

Chudoba alebo miera sociálneho vylúčenia žien a mužov narodených mimo EÚ je výrazne
vyššia ako u obyvateľstva domáceho pôvodu. Počas obdobia siedmich rokov (2007 - 2014)
sa situácia migrantov z krajín mimo EÚ zhoršila vzhľadom na fakt, že podiel chudobných ľudí
medzi prisťahovalcami mimo EÚ sa výrazne zvýšil (6 percentuálnych bodov u mužov a
takmer 5 pre ženy). Podiel migrantov z krajín mimo EÚ žijúcich v domácnostiach s veľmi
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nízkou intenzitou práce je rovnako výrazne vyšší v porovnaní s domácim obyvateľstvom. V
roku 2014 v takomto type domácnosti žilo 18% žien a 16% mužov, ktorí sa narodili mimo EÚ
(Graf 15).

Ženy migrantky ďalej vykazujú výrazne vyšší podiel práce na čiastočný úväzok ako muži migranti. Mimo toho sa zvyčajne sústredia v špecifických sektoroch trhu práce – napr. v tých,
ktoré sa venujú domácnosti a starostlivosti. Nízko kvalifikované, slabo platené a
nedostatočne regulované pracovné miesta sa považujú za charakteristické pre ženy z tretích
krajín žijúce v EÚ.
Hlavné príčiny zraniteľnej situácie a postavenia migrujúcich žien na trhu práce zahŕňajú
diskrimináciu, starostlivosť o deti, obmedzené podporné siete, zlé právne postavenie a
v niektorých prípadoch nedostatočné vzdelanie a jazykovú úroveň. Ženy migrantky sú často
zamestnané na nižších pozíciách, v rámci ktorých nemôžu uplatniť svoje zručnosti a
kvalifikácie (Kofman, 2006). V roku 2014 ženy migrantky z krajín mimo EÚ boli s väčšou
pravdepodobnosťou vysokoškolské vzdelané v porovnaní s mužmi migrantmi. Problémy
môžu vznikať aj s uznávaním zahraničných kvalifikácií, čo môže opätovne viesť k
neuplatneniu sa na pracovnom trhu resp. k situácii keď takéto ženy zastávajú pracovné
pozície, ktoré nezodpovedajú ich vzdelaniu a kariérne tak zaostávajú.
Pre lepšie porozumenie interakcie chudoby a rodu je dôležité vnímať aj medzigeneračný
aspekt, teda ako sa chudoba môže prenášať z jednej generácie na druhú. Podľa Správy
EIGE v období rokov 2007 – 2014 boli deti s rodičmi zahraničného pôvodu vystavené
väčšiemu riziku chudoby v porovnaní s deťmi narodenými domácim rodičom (33% oproti
18% v roku 2014). Situácia v jednotlivých členských štátoch sa však líši. V Lotyšsku
a Maďarsku boli deti s rodičmi narodenými mimo krajiny vystavené nižšiemu riziku relatívnej
chudoby, zatiaľ čo v Portugalsku tento rozdiel takmer neexistuje a v iných krajinách, ako
Grécko a Španielsko, dosahuje 30 percentuálnych bodov (EIGE, 2016).
Skúsenosti migrantov a migrantiek so sociálnym vylúčením môžu byť tiež spojené s
obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti a systému sociálneho zabezpečenia.
Pravidlá oprávnenosti, aj keď sú rovnaké ako v prípade domáceho obyvateľstva, môžu pre
štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ predstavovať problém. Pre migrujúce ženy to môže
znamenať dodatočné riziká, pretože majú tendenciu spoliehať sa na systém zdravotnej
starostlivosti viac ako muži z biologických dôvodov (tehotenstvo, pôrod, atď.) a vo vzťahu k
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sociálnym faktorom ako napríklad zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť o deti a iné
závislé osoby. (UN Women, 2013).
Situácia v jednotlivých členských štátoch sa však líši, a to s ohľadom na množstvo faktorov
ako národné imigračné a integračné politiky.

Rod a etnicita: Rómky
Deväť z desiatich rómskych žien a mužov žije v dôsledku systematického znevýhodňovania
na hranici chudoby. Veľké rozdiely sú medzi ženami a mužmi aj v prístupe k vzdelaniu. V
roku 2011 bolo v Únii zamestnaných takmer 35 percent rómskych mužov v porovnaní s
takmer 21 percentami rómskych žien.
Vzhľadom na obmedzenia spojené so zberom údajov o tejto skupine obyvateľstva môže byť
meranie pokroku v znižovaní chudoby nepresné. Pilotný prieskum zrealizovaný v roku 2011
agentúrou FRA poskytol údaje o 16 319 domácnostiach v rámci 11 krajín EÚ21 (Graf 16).
Prieskum poukázal na vysoké riziko relatívnej chudoby u rómskych žien a mužov vo vzťahu k
zvyšku populácie. Približne 87 % rómskych domácností bolo podľa prieskumu ohrozených
chudobou v porovnaní so 46 % nerómskych domácností v okolí a 17% populácie EÚ.

Vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a na Slovensku bol podiel Rómskych domácností
ohrozených chudobou vyšší ako 90 % a v žiadnom z 11 členských štátov nebola nameraná
hodnota nižšia ako 78 % (FRA, 2014b). Miera chudoby je pre rôzne typy domácnosti odlišná.
Pre rodiny so štyrmi a viac deťmi je miera rizika chudoby najvyššia (90 % alebo viac z týchto
rodín). V priemere 72% domácností s jedným členom a 80% rómskych domácností bez detí
čelí riziku chudoby (FRA, 2014).
Participácia rómskych žien a mužov na trhu práce je obmedzená v prípade všetkých
skúmaných členských štátov. Približne 45% Rómov a Rómiek žilo v roku 2011
v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce22 v porovnaní s 15 % nerómskych
domácností v blízkom okolí. Podiel Rómov a Rómiek žijúcich v týchto typoch domácností sa
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Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovenskú republiku.
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trhu.
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pohyboval od 25% v roku 2005 v prípade Grécka do 55% v Slovenskej republike a v
Španielsku a 73% v Portugalsku. Rodové rozdiely pri tomto meraní neboli pozorované,
keďže išlo o meranie na úrovni domácnosti.
Výrazné rodové rozdiely však existujú v participácii rómskej populácie na pracovnom trhu. V
roku 2011 bolo zamestnaných 35% rómskych mužov (vrátane práce na plný úväzok, práce
na čiastočný úväzok a ad hoc a samostatnej zárobkovej činnosti), a to v porovnaní s 21%
rómskych žien (Graf 17)

Rovnako významné sú rozdiely medzi mužmi a ženami vo vzťahu k príčinám ich neaktivity.
Rómske ženy vo väčšine prípadov v rámci prieskumu platenú prácu nehľadali, pretože sa
starali o nezaopatrené deti (27%) z "iných" dôvodov (22%), pretože sa cítili "príliš staré"
(14%), alebo preto, že sa starali o domácnosť (13%). Na rozdiel od žien boli v prípade mužov
najčastejším dôvodom nehľadania práce práve "iné dôvody“ (52%), pretože sa cítili "príliš
starí" (19%) alebo kvôli zdravotným problémom (11%). Približne jedna zo štyroch rómskych
žien vo veku 16 - 24 rokov bola jednak ekonomicky neaktívna a zároveň mimo
vzdelávacieho systému, a to hlavne v dôsledku domácich povinností. V prípade mužov to
bolo len 10%.
Vo všeobecnosti má však zamestnanosť len obmedzený vplyv na chudobu u rómskej
populácie. Vo Francúzsku, Taliansku a Portugalsku napríklad viac ako 90% opýtaných
Rómov a Rómiek, ktorí mali platenú prácu, zostávalo pod prahom chudoby.
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Odporúčania EIGE a príklady dobrej praxe v EÚ
EIGE v rámci Správy vypracovanej na žiadosť slovenského predsedníctva predstavil aj
odporúčania pre oblasť boja proti chudobe žien v EÚ a iným súvisiacim javom špecificky
doliehajúcim najmä na ženy. Počas svojej výskumnej činnosti EIGE rovnako zhromaždil
príklady dobrej praxe pochádzajúce z rôznych členských štátov.
Prvým odporúčaním pre členské štáty je zvýšiť ekonomickú nezávislosť žien a mužov
keďže miera zamestnanosti žien je nižšia v porovnaní s mužmi vo všetkých členských
štátoch EÚ. Na rozdiel od mužov je pravdepodobnejšie, že ženy budú nejaký čas počas
svojho produktívneho veku mimo trhu práce alebo budú pracovať na čiastočný úväzok
prevažne kvôli zodpovednosti za starostlivosť o členov rodiny a domácnosť. Zakotvená
rodová segregácia na pracovnom trhu ženy ďalej znevýhodňuje. Zostávajú nadmerne
zastúpené v sektoroch, ktoré sú zvyčajne menej platené a majú v nich obmedzené kariérne
príležitosti. Tieto celoživotné nerovnosti na trhu práce a nedostatok rodovej rovnosti v
rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom škodlivo vplýva na mieru aktivity žien,
pracovný čas a príjmy, čo vedie k rozdielom v odmeňovaní a následne v dôchodkoch medzi
ženami a mužmi . Tento stav znamená zvýšené riziko chudoby a sociálneho vylúčenia žien.
V prípade špecifických skupín žien ako sú osamelé matky, staršie ženy, ženy s telesným
postihnutím, migrantky alebo Rómky je toto riziko ešte väčšie. Hoci zamestnanie predstavuje
hlavný nástroj zabezpečenia ekonomickej nezávislosti, stále nezaručuje odstránenie
chudoby u rizikových skupín. Vzhľadom na silný rodový aspekt je popri iných nástrojoch
nutné posilňovať opatrenia na podporu rodovej rovnosti. EIGE ďalej zdôrazňuje nutnosť
podpory iniciatív na zvyšovanie informovanosti o význame ekonomickej nezávislosti žien pri
znižovaní chudoby.
Ďalším odporúčaním je prispôsobenie systémov sociálnej ochrany súčasným výzvam
ako napríklad starnutie obyvateľstva, meniace sa rodinné štruktúry, migrácia, či diverzifikácia
foriem a podmienok zamestnanosti. Systémy sociálnej ochrany a nástroje boja proti chudobe
musia zaručiť dostatočnú ekonomickú ochranu, a to nielen pre tradičné formy zárobkovej
činnosti, ale najmä pre tie osoby, ktoré vykonávajú neplatenú starostlivosť, a z toho dôvodu
prerušia pracovnú činnosť, alebo sú odkázané na menej výhodné pracovné úväzky, ktoré
neposkytujú dostatočnú ochranu, a teda im hrozí väčšie riziko ohrozenia chudobou.
EIGE ďalej odporúča dosiahnuť synergiu medzi jednotlivými politikami, ktoré sa
osobitne venujú javom súvisiacim s chudobou, rodovou rovnosťou, starnutím populácie,
migračnou politikou a inými; pripravovať cielené politické opatrenia zamerané na určité
skupiny žien, ktoré sú najviac ohrozené rizikom chudoby, ako napr. mladšie/staršie ženy
alebo matky samoživiteľky; pokračovať v reforme národných dôchodkových systémov
zohľadnením rodového rozmeru v nárokoch na dôchodok; a venovať sa chudobe detí aj z
hľadiska uplatnenia rodovej perspektívy a holistického prístupu, ktorý synergicky spája
sociálne začlenenie s ďalšími oblasťami politiky (napr. vzdelávanie, zamestnanosť a rodová
rovnosť, zdravie, bývanie a životné prostredie) a nástrojmi (napr. programy financovania EÚ).
EIGE predstavil príklady osvedčených postupov a dobrej praxe23:
23

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Peking+20: Pekinská akčná platforma a Európska únia (Oblasť A: Ženy
a chudoba), http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/a_mh0415022skc.pdf
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Vidiecka žena: Zamestnanosť a nové technológie – Španielsko
Na projekte Vidiecke ženy: zamestnanosť a nové technológie sa podieľalo osem miestnych
akčných skupín v piatich regiónoch Španielska – Andalúzia, Astúria, Kastília-La Mancha,
Kastília-León a Madrid. Projekt podporoval ženské iniciatívy v oblasti podnikania a v
sociálnej ekonomike (družstvá, spoločnosti vo vlastníctve zamestnankýň a partnerstvá)
využívajúce informačné a komunikačné technológie. Účastníčkami boli ženy z vidieckych
oblastí vo veku 20 až 60 rokov. Projekt bol osobitne zameraný na mladé ženy zapojené do
neformálnych aktivít. Úspešnosť projektu dokazuje podpora poskytnutá približne 1 000
ženám, zorganizovanie 11 školení pre 833 z nich a vytvorenie 43 nových obchodných
spoločností.
Goldrausch – Nemecko
Goldrausch Ženynetzwerk je mimovládne združenie, ktoré od roku 1982 pôsobí v oblasti
Berlína. Jeho cieľom je pomôcť podnikateľkám v Berlíne začať podnikať a investovať do
vlastného podnikania pomocou bezúročných mikropôžičiek. Združenie v posledných rokoch
uprednostňuje ženy vo veku nad 45 rokov a ženy s migrantským zázemím. Všetky
príjemkyne pomoci prevádzkujú podniky s jednou zamestnankyňou, väčšina z nich je v
sektore služieb (napr. kozmetický salón, reštaurácia, bioobchod, maloobchodná predajňa,
pekáreň a služby starostlivosti o deti). V období rokov 1982 až 2007 sieť Goldrausch
rozdelila približne 850 000 EUR vyše 450 podnikateľkám a projektom v Berlíne. Od
septembra 2010 do roku 2013 sieť Goldrausch pridelila 70 pôžičiek v celkovej výške 240 000
EUR. Miera nesplácania bezúročných pôžičiek je nízka – 1,3 %.
Project Børnepasning (The Childcare Project) - Dánsko
Nepretržitá starostlivosť o deti24, ktorá vyhovuje aj osobám s flexibilnými úväzkami je rovnako
jedným z príkladov dobrej praxe v prospech zabezpečenia rovnováhy medzi pracovným a
súkromným životom rodičov. Táto prax z Dánska demonštruje ako poskytovať starostlivosť o
deti mimo tradičných pracovných hodín, aby rodičia mohli pracovať podľa potreby spojenej s
rôznymi podobami flexibilných pracovných úväzkov. Táto prax sa ukázala zvlášť užitočnou
v prípade osamelých matiek a otcov, ktorí tak môže lepšie zosúladiť svoje pracovné
povinnosti a rodinný život, a tým sa účinnejšie vyhýbať ohrozeniu chudobou.

24

European Institute for Gender Equality (2016), Poverty, gender and lone parents in the EU,
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0216841enn.pdf
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Príloha 1
INDIKÁTORY RODOVEJ ROVNOSTI
T ABUĽK A S ÚHRN INDIKÁTOROV RODOVEJ ROVNOSTI Z A ROK 2016 ( ALEBO NAJBLIŽŠÍ DOSTUPNÝ ROK )
Ženy

Indikátor

Muži

Rodový
rozdiel*

SK

EÚ-28

SK

EÚ28

SK

EÚ-28

Miera zamestnanosti (v %; 20-64 rokov; 2016, Eurostat)

62,7

65,3

76,9

76,9

14,2

11,6

Miera zamestnanosti (v %; 15-64 rokov; 2016, Eurostat)

58,3

61,4

71,4

71,9

13,1

10,5

Miera zamestnanosti mladých (v %; 15-24 rokov; 2016, Eurostat)

18,2

32,0

31,9

35,5

13,7

3,3

Miera zamestnanosti starších (v %; 55-64 rokov; 2016, Eurostat)
Miera nezamestnanosti (v %, všetky vekové skupiny; 2016,
Eurostat)
Miera nezamestnanosti mladých (v %; 15–24 rokov, 2016,
Eurostat)
Index rodovej segregácie v zamestnaniach (index z intervalu 0-50
v %; 2015, Európska komisia 2017)
Index rodovej segregácie v sektoroch (index z intervalu 0-50 v %;
2015, EK 2017**)
Rodový mzdový rozdiel (v % hod.mzdy; 2016, Trexima pre SK/
Eurostat pre EÚ)
Priemerná hrubá mesačná mzda v neupravenej forme (v EUR,
RMR v %; 2016, ŠÚ SR)
Priemerná hodinová mzda v nepodnikateľskej sfére (v EUR,
2016, Trexima)
Priemerná hodinová mzda v podnikateľskej sfére (v EUR, RMR v
%; 4.Q/2016, Trexima)
Podiel populácie vo veku 30-34 rokov s vysokoškolským
vzdelaním (v %; ISCED 5-8; 2016; Eurostat)
Skorý odchod zo vzdelávania - populácia vo veku 18-24 rokov
s nižším ako SŠ vzdelaním (v %; ISCED 0-2; 2016, Eurostat)
NEET - Mladí ľudia vo veku 15-24 rokov mimo zamestnania
i vzdelávania (v %; 2016; Eurostat)

43,5

48,9

55,1

62,0

11,6

13,1

10,8

8,8

8,8

8,4

-2,0

-0,4

26,3

17,9

19,8

19,4

-6,5

1,5

29,5

24,3

23,6

18,9

18,5

16,3

Miera rizika príjmovej chudoby (v %; 2015, Eurostat)
Miera rizika príjmovej chudoby starších (v %; 65 a viac rokov;
2015, Eurostat)
Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia 1-rodičovských
rodín (v %; najmenej 1 dieťa; 2014, EU SILC, Eurostat)
Miera rizika príjmovej chudoby jednočlennej domácnosti vo veku do
65 rokov (v %; 2014; EU SILC, Eurostat)
Miera rizika príjmovej chudoby jednočlennej domácnosti vo veku
65+ rokov (v %; 2014;, EU SILC, Eurostat)
Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou
práce (v %; populácia 0-59 rokov; 2015; Eurostat)

910

n.a.

1
167

n.a.

22,0
%

n.a.

5,62

n.a.

6,17

n.a.

8,9%

n.a.

5,52

n.a.

6,86

n.a.

19,5
%

n.a.

39,4

43,9

24,0

-15,4

-9,5

7,2

9,2

7,6

0,4

3,0

13,7

11,9

10,9

-2,8

-0,7

12,4

17,7

12,1

-0,3

-0,8

7,0

16,0

3,4

-3,6

-4,2

39,0

48,2

8,7

0,5

0,4

-7,2

0,5

-0,9

-0,4

-0,9

-0,2

-0,1

-0,5

-1,4

-1,3

-3,8

16,5
11,0
6,9

Miera pretrvávajúcej príjmovej chudoby (v %; 2015; Eurostat)

7,7

Miera závažnej materiálnej deprivácie (v %; 2015; Eurostat)
Miera rizika chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia (v %; celá
populácia; 2015; Eurostat)
Miera rizika chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia starších (v %; 55
rokov a viac; 2015; Eurostat)
Priemerný rodový rozdiel v dôchodkoch (v %; veková skupina 6579 rokov; 2015, Európska komisia 2017)
Stredná dĺžka života pri narodení (v rokoch; 2014, ŠÚ SR a
Eurostat)
Stredná dĺžka života pri narodení – v zdraví (v rokoch; 2014, EK)

9,1

29

18,6
15,8

27,
1
22,
7
11,
1
11,
3
8,1
24,
4
22,
4

25,2
11,4
7,4
7,3
8,9
18,1
14,5

34,
4
12,
2
11,
2
16,
9
11,
8

27,
6
15,
5
10,
2
10,
4
8,0
23,
0
18,
6

9,0
80,0
54,3

83,
6
61,

73,2
54,5

78,
1
61,

38,6

-6,8

-5,5

0,2

-0,1

Politická participácia na európskej úrovni - Európsky parlament (v
%; 2016; EP / EIGE***)
Politická participácia na národnej úrovni - národné parlamenty (v
%; 2016; NR SR / EIGE***)
Politická participácia na národnej úrovni - v národných vládach (v
%; 2016; vláda SR/ EIGE***)
Politická participácia na regionálnej úrovni - vo vedení regionálnych
zastupiteľstiev (v %; 2016; EIGE***)
Politická participácia na regionálnej úrovni - zastúpenie
v krajských/regionálnych zastupiteľstvách ( v %; 2016; EIGE***)
Politická participácia na úrovni miest a obcí – primátori/-ky a
starostovia/-tky (v %; 2015; EIGE***)
Politická participácia – vedenie politických strán s najmenej 5 %
miest v národných parlamentoch (v %; 2016; EIGE***)
Miera participácie na riadení v najväčších firmách kótovaných na
burze (vedúci pracovníci/pracovníčky v %; 2016, EIGE***)
Rodová skladba najvyššieho súdu (v %; 2016, NS SR / EIGE***)

30,8
20,7
13,3
0
15,0
23,0
0
11,4
60,5

5

4

37,
3
29,
0
28,
0
20,
0
33,
0
15,
0
18,
8
14,
9
39,
5

62,
38,4
7
71,
58,6
79,3
0
72,
73,4
86,7
0
80,
100,0
100,0
0
67,
70,0
85,0
0
85,
54,0
77,0
0
81,
100,0
100,0
2
85,
77,2
88,6
1
60,
-21,0
39,5
5
36,5/ 39,8/ 41,5

Index rodovej rovnosti (v %; 2012/ 2010/ 2005; EIGE***)
Poznámky:
* Rodový rozdiel = hodnoty mužov mínus hodnoty žien v percentuálnych bodoch.
**European Commision, 2017: 2017 Report on equality between women and men in the EU.
*** European Institute for Gender Equality (http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs).
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69,2

25,4
42,0
44,0
60,0
34,0
70,0
62,4
70,2
21,0
52,8

Príloha 2
Závery Rady EPSCO
prijaté v rámci preskúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy, s
osobitným ohľadom na kritickú oblasť záujmu
"A: Ženy a chudoba"

UZNÁVAJÚC, ŽE:
1.

Rovnosť žien a mužov je základnou zásadou Európskej únie zakotvenou v Zmluvách,
ako aj jedným z cieľov a úloh Únie, a presadzovanie zásady rovnosti žien a mužov vo
všetkých činnostiach je osobitným poslaním Únie. Rovnosť žien a mužov je rovnako
zakotvená v článku 23 Listiny základných práv Európskej únie.

2.

Štvrtá svetová konferencia OSN o ženách, ktorá sa konala v roku 1995, predstavovala
významný krok k riešeniu rodového rozmeru chudoby. Téma "Ženy a chudoba" bola
označená ako prvá kritická oblasť záujmu Pekinskej akčnej platformy. Aj o dve
desaťročia neskôr sú však ženy chudobou naďalej postihnuté v závažnejšej miere než
muži, a to z dôvodu pretrvávajúcich štrukturálnych a kultúrnych príčin, ktoré ženy
znevýhodňujú.

3.

"Zníženie rozdielov v odmeňovaní a rozdielov vo výške dôchodkov žien a mužov, a
teda boj proti chudobe žien" je jednou z prioritných oblastí, ktoré si Európska komisia
stanovila v dokumente s názvom "Strategický záväzok ohľadom rovnosti žien a mužov
v rokoch 2016–2019.

4.

Politiky rovnosti žien a mužov sú zásadným nástrojom pre inteligentný a udržateľný
rast podporujúci začlenenie a pre väčšiu prosperitu, konkurencieschopnosť a
zamestnanosť, ako aj pre inkluzívnosť a sociálnu súdržnosť.

5.

EÚ sa v rámci stratégie Európa 2020 zaviazala znížiť do roku 2020 počet obyvateľov,
ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením, o 20 miliónov osôb. Pokrok
dosahovaný pri napĺňaní tohto cieľa je každoročne sledovaný prostredníctvom
európskeho semestra. V tomto rámci boli stanovené priority politiky, ktoré môžu
prispieť k riešeniu chudoby, a boli vydané odporúčania pre jednotlivé krajiny určené
tým členským štátom, ktoré sa v tejto oblasti stretávajú s najväčšími problémami.

6.

Chudoba je komplexný jav s mnohými rozmermi, ktorý nie je možné vykladať iba z
ekonomického hľadiska. Príčinou chudoby môže byť napríklad diskriminácia. A naopak
chudoba môže tiež viesť k diskriminácii a k sociálnemu vylúčeniu, k neúčasti na
rozhodovaní a k nedostatku príležitostí v občianskom, spoločenskom, kultúrnom a
politickom živote.
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7.

Ženy sú riziku chudoby často vystavené vo vyššej miere ako muži. To platí najmä pre
ženy, ktoré čelia väčšiemu riziku ohrozenia – napríklad dlhodobo nezamestnané a
ekonomicky neaktívne ženy, ženy samoživiteľky, ženy prisťahovaleckého pôvodu,25
ženy, ktoré patria k marginalizovaným skupinám alebo k etnickým či náboženským
menšinám, staršie ženy, ktoré žijú samé, ženy so zdravotným postihnutím a ženy bez
domova. Súvislosti medzi rodom a chudobou sú komplexnej povahy a nie je možné jej
plne porozumieť iba na základe merania rodových rozdielov.

8.

Rodový rozdiel z hľadiska chudoby sa začína zvyšovať u vekovej skupiny 55–64 rokov
a najvyššiu úroveň dosahuje vo vekovej skupine nad 75 rokov. Táto skutočnosť je
predovšetkým dôsledkom nižšej účasti žien na trhu práce, prerušenia profesijnej dráhy
v súvislosti s nerovnou deľbou povinností súvisiacich so starostlivosťou o deti a iné
závislé osoby medzi ženami a mužmi, nižšieho zárobku, väčšieho výskytu práce na
čiastočný úväzok a nekvalitného a zle plateného zamestnania a kratšej profesijnej
dráhy. Nepriaznivý dopad nižších príjmov na životnú úroveň starších žien je umocnený
vysokým podielom starších žien, ktoré žijú samé, v nadväznosti na vyššiu strednú
dĺžku života. Rozdiely týkajúce sa veku odchodu do dôchodku majú navyše v
niektorých prípadoch za následok nižšie dôchodkové nároky.

9.

Predkladaný súbor záverov nadväzuje na predchádzajúcu prácu a na politické záväzky
Európskeho parlamentu, Rady, vrátane integrovaného prístupu k boju proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu, a na prácu Komisie a ďalších príslušných zúčastnených strán v
tejto oblasti, vrátane dokumentov uvedených v prílohe II.

VÍTAJÚC:
10.

Správu o preskúmaní vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ
s názvom "Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti v EÚ",26 ktorú na žiadosť
slovenského predsedníctva vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) a
ktorá obsahuje analýzu rodových rozmerov chudoby v EÚ, s osobitným zameraním na
situáciu žien, ktoré sú vystavené prelínajúcim sa nerovnostiam, a to najmä v súvislosti
s chudobou alebo sociálnym vylúčením.

KONŠTATUJÚC, ŽE:
11.

Zo správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť vyplýva, že ženy v celej EÚ sú
chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozené viac než muži, predovšetkým z dôvodu
rodových nerovností na trhu práce, a najmä nižšej priemernej miery zamestnanosti
žien. U žien je v porovnaní s mužmi tiež štyrikrát vyššia pravdepodobnosť práce na
čiastočný úväzok alebo zmluvy na dobu určitú. Okrem toho je miera ekonomickej

25

Prisťahovalecký pôvod je tu vymedzený podľa krajiny narodenia a klasifikovaný ako narodený v
tuzemsku alebo narodený v zahraničí, pričom posledná uvedená kategória sa ďalej delí na narodený v
rámci EÚ a narodený mimo EÚ. Krajina narodenia je vymedzená ako krajina pobytu matky danej osoby v
čase narodenia tejto osoby.
Viď doc. 14295/16 ADD 1.
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nečinnosti u žien v produktívnom veku takmer dvakrát vyššia než u mužov. Pätina žien
žijúcich v chudobe nie je aktívnym účastníkom na trhu práce z dôvodu povinností v
oblasti starostlivosti a domácnosti. Táto skutočnosť môže byť odrazom nedostatku
dostupných zariadení starostlivosti o deti i chýbajúcich opatrovateľských služieb pre iné
závislé osoby, ako aj neexistencia ďalších opatrení uľahčujúcich zladenie pracovného,
rodinného a súkromného života.
12.

Správa tiež poukazuje na skutočnosť, že životné podmienky, miera chudoby a
spôsoby, akými sa ľudia ocitnú v chudobe alebo sa z chudoby vymania, sa v priebehu
života líšia. Dospelé ženy sú rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia ohrozené
viac než muži vo všetkých vekových kategóriách. Vo väčšine členských štátov riziko
chudoby alebo sociálneho vylúčenia u mužov aj žien s vekom klesá, u starších
vekových skupín sa však rodové rozdiely zvyšujú. Riziko chudoby je teda najvyššie u
mladých žien a mužov a najnižšie u obyvateľov na dôchodku. Avšak zatiaľ čo u mužov
sa chudoba s vekom znižuje, u žien začína riziko chudoby pred odchodom do
dôchodku rásť.

13.

Analýza tiež ukazuje priame dopady štruktúry domácnosti na riziko chudoby. Hoci sa v
rámci celej EÚ situácia značne líši, prakticky vo všetkých členských štátoch sú rizikom
chudoby a strádania najviac ohrozené domácnosti rodičov samoživiteľov, párov s tromi
alebo viac deťmi, starších slobodných žien a mladých ľudí. Matky samoživiteľky sú
navyše výrazne viac znevýhodnené než otcovia samoživitelia. Rizikom chudoby alebo
sociálneho vylúčenia je ohrozená takmer polovica matiek samoživiteliek a tretina otcov
samoživiteľov. Súčasne je u neúplných rodín, na ktorých čele stojí žena, dvakrát vyššia
pravdepodobnosť hmotnej núdze (20 % v porovnaní s 9 %) alebo neschopnosti
zvládnuť nepredvídané finančné výdaje.

14.

Vyššiemu riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia čelia tiež ľudia so zdravotným
postihnutím. V roku 2014 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 39 %
zdravotne postihnutých žien, 37 % zdravotne postihnutých mužov a takmer polovica
všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín.

15.

Ekonomická neaktivita je výrazná u žien prisťahovaleckého pôvodu, z ktorých bolo v
roku 2014 neaktívnych 39 %, čo je takmer dvojnásobok oproti mužom
prisťahovaleckého pôvodu (20 %). To je jeden z dôvodov, prečo ženy
prisťahovaleckého pôvodu čelia obzvlášť vysokému riziku chudoby alebo sociálneho
vylúčenia.

16.

Pokiaľ ide o konkrétne ohrozené skupiny, so závažným znevýhodňovaním a
problémami pri integrácii sa v mnohých členských štátoch stretáva rómska menšina,
pričom členské štáty sa týmito otázkami zaoberajú vo svojich vnútroštátnych
stratégiách pre integráciu Rómov alebo v integrovaných súboroch politických opatrení
v rámci svojich širších opatrení sociálneho začleňovania. Rómskeho pôvodu je
približne šesť miliónov občanov EÚ, čím Rómovia predstavujú najväčšiu etnickú
menšinu v rámci Únie. Deväť z desiatich rómskych žien a mužov žije v chudobe.
Rómske ženy ako osoby primárne sa starajúce o domácnosť sú navyše v dôsledku
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tejto úlohy obzvlášť vystavené nepriaznivým vplyvom podmienok hmotnej núdze, v
ktorých mnohí Rómovia žijú.
17.

Bezdomovectvo medzi ženami rastie. Vystavuje ženy chudobe a sociálnemu vylúčeniu
a výrazne obmedzuje ich ekonomické príležitosti. Miera zamestnanosti u žien bez
domova je extrémne nízka, pričom mnohé z nich majú iba príležitostné alebo dočasné
zamestnanie. Ich šanciam na nájdenie pracovného miesta bráni neexistencia
bezpečného domova a skutočnosť, že sú vystavené zdravotným rizikám, ako aj násiliu
a vykorisťovaniu.

18.

Správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť vychádza z existujúcich troch
ukazovateľov, ktoré Rada potvrdila v roku 2007. Tieto ukazovatele sa zameriavajú na
mieru ohrozenia chudobou podľa veku a pohlavia, na mieru ohrozenia chudobou podľa
typu domácnosti a pohlavia, vrátane ohrozenia chudobou u rodičov samoživiteľov s
vyživovanými deťmi, a na ekonomickú neaktivitu podľa veku a pohlavia. Na základe
vykonanej analýzy pokroku medzi rokmi 2007 a 2014 z hľadiska znižovania chudoby
medzi ženami a mužmi všeobecne, ako aj u mužov a žien patriacich ku konkrétnym
ohrozeným skupinám, navrhol Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ďalšie dva
ukazovatele zameriavajúce sa na mieru ohrozenia chudobou podľa pohlavia a
prisťahovaleckého pôvodu a na podiel ekonomicky neaktívnych žien a mužov podľa
veku a prisťahovaleckého pôvodu.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
19.

BERIE NA VEDOMIE nižšie uvedené dva nové ukazovatele, ktoré vypracoval
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť za účelom merania chudoby u žien a mužov:

Ukazovateľ 4: Miera ohrozenia chudobou podľa pohlavia a prisťahovaleckého pôvodu
(obyvatelia vo veku nad 18 rokov)

Ukazovateľ 5: Podiel ekonomicky neaktívnych žien a mužov podľa veku a
prisťahovaleckého pôvodu.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A EURÓPSKU KOMISIU, aby v súlade so svojimi
príslušnými právomocami:
20.

Zvýšili úsilie zamerané na riešenie rodových rozmerov chudoby vo všetkých politikách
a opatreniach na zníženie chudoby a vo svojich stratégiách sociálneho začleňovania
vrátane európskeho semestra tým, že budú hľadisko rodovej rovnosti zohľadňovať pri
príprave, vykonávaní, sledovaní a vyhodnocovaní dopadov politík na ženy a mužov.
Rodový rozmer by mal rovnako byť neoddeliteľnou súčasťou všetkých budúcich
iniciatív EÚ v oblasti sociálnej politiky.
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21.

Prijali opatrenia na odstránenie rodových stereotypov a na prekonanie stereotypných
predstáv o tradičných úlohách žien a mužov, okrem iného za účelom boja proti
segregácii vo vzdelávaní a zamestnaní a za účelom podpory vyváženejšieho
rozdelenia povinností súvisiacich so starostlivosťou medzi ženy a mužov.

22.

Predchádzali chudobe a bojovali proti chudobe tím, že zabezpečia nediskriminačný
prístup všetkých osôb k celoživotnému, vysoko kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu
a odbornej príprave, ako aj odbornému vzdelávaniu, a že budú podporovať dievčatá a
chlapcov/ženy a mužov v slobodnej voľbe vzdelávacích odborov a povolaní, nie však
na základe rodových stereotypov, ale v súlade s ich schopnosťami a zručnosťami, a
najmä podporou prístupu žien a dievčat k vzdelávacím odborom a povolaniam okrem
iného v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky ("STEM").

23.

Podporovali rodovú rovnosť v zamestnaní, najmä v prípade osôb, ktoré čelia
prelínajúcim sa nerovnostiam, s cieľom dosiahnutia rovnakej ekonomickej nezávislosti
žien a mužov. Obmedzená ekonomická nezávislosť žien v priebehu života vedie k
rozdielnej výške dôchodkov žien a mužov a k vyššiemu riziku chudoby. Politiky v
oblasti boja proti chudobe a opatrenia na predchádzanie rozdielom vo výške
dôchodkov žien a mužov by sa preto mali, okrem iného, zamerať na nerovnosti v
kariére, účasti na trhu práce27 a zárobkoch, vrátane rozdielov v odmeňovaní žien a
mužov, na zlepšovanie prístupu k nárokom na dôchodok a na zlepšovanie kvality a
zvyšovanie stability pracovných miest. Tieto politiky by tiež mali podporovať cielené
opatrenia pre opätovné začlenenie osôb, ktorých kariéra bola z dôvodu povinností
súvisiacich so starostlivosťou dočasne prerušená, na trh práce. Opatrenia v oblasti
sociálneho začleňovania by taktiež mali zlepšiť pracovné príležitosti pre osoby, ktoré
sú ohrozené najviac.

24.

Prijali konkrétne opatrenia na zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi pracovným a
súkromným životom mužov a žien. Opatrenia týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným
a súkromným životom majú zásadný význam pri podnecovaniu a podpore účasti žien
na trhu práce, a tým pri znižovaní rizika chudoby a sociálneho vylúčenia. Rovnováha
medzi pracovným a súkromným životom by mala byť podporovaná prostredníctvom
kombinácie rôznych opatrení, ako je napríklad poskytovanie prístupných, cenovo
dostupných a kvalitných opatrovateľských služieb, platené alebo neplatené voľno za
účelom starostlivosti a flexibilné pracovné režimy pre ženy a mužov, a to najmä pre
osoby starajúce sa o deti a iných závislých rodinných príslušníkov ako rodičia a starí
rodičia. Významnú úlohu pri koncipovaní a vykonávaní týchto opatrení môžu zohrávať
sociálni partneri. Mala by byť zabezpečená možnosť vyváženejšieho rozdeľovania
povinností v oblasti starostlivosti a domácnosti, ktorá by mohla byť podporená stimulmi
pre otcov, aby čerpali rodičovskú dovolenku a využívali flexibilné pracovné režimy.
Rovnako je potrebné podporovať organizačnú kultúru a kultúru na pracovisku, ktoré
budú prispievať k naplneniu potrieb žien a mužov z hľadiska rovnováhy medzi
pracovným a súkromným životom. Najmä by v súlade so záväzkami potvrdenými v
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Tento pojem sa vzťahuje okrem iného na počet odpracovaných hodín týždenne.
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stratégii Európa 2020 mali byť vykonané všetky príslušné opatrenia, ktoré sú potrebné
k splneniu barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti.
25.

Zabezpečili primeranú a komplexnú sociálnu ochranu s cieľom predchádzať chudobe
žien, okrem iného aj v starobe, a bojovať proti nej. Politiky v tejto oblasti by mali byť
prierezové behom celého života a kombinovať primeranú podporu príjmov a podporné
služby, ktoré uľahčujú účasť v sociálnom systéme a na trhu práce. Náležitý rozsah
sociálnej ochrany by mal byť zabezpečený aj pre ženy s neštandardnou formou
zamestnania, ako sú práce na skrátený úväzok alebo pracovné miesta na dobu určitú,
v ktorých majú ženy – čiastočne z dôvodu povinností súvisiacich so starostlivosťou –
vysoký podiel. Dôchodkové systémy vrátane veku odchodu do dôchodku by mali byť
koncipované tak, aby mužom a ženám umožňovali získať pred odchodom do dôchodku
primerané dôchodkové nároky, a mali byť tiež zabezpečovať primeranú kompenzáciu
pre tie osoby, ktorých kariéra bola z dôvodu povinností súvisiacich so starostlivosťou
prerušená. V neposlednom rade by systémy sociálnej ochrany mali byť tiež
prispôsobené novým výzvam, akú sú starnutie obyvateľstva, meniaca sa štruktúra
rodiny, nové migračné toky, vyšší dopyt po dostupných formách bývania a
diverzifikácia foriem a podmienok zamestnania.

26.

Posilnili opatrenia zamerané na boj proti násiliu na ženách a proti obchodovaniu s
ľuďmi. Kombinácia účinkov ekonomickej závislosti, chudoby a násilia vytvára prekážku
pre rovnosť žien a ich plnú účasť v spoločnosti. Európska komisia a členské štáty by
mali v rámci svojich činností obzvlášť zohľadniť situáciu žien, ktoré čelia systémovým
prekážkam, ktoré ďalej zhoršujú ich viktimizáciu – napríklad stereotypom, etnickej,
rasovej alebo inej diskriminácii, zdravotnému postihnutiu, sociálnemu vylúčeniu,
marginalizácii a obmedzenému prístupu k službám, bezpečným útočiskám a bývaniu.

27.

Podporovali synergické pôsobenie medzi stratégiami zameranými na boj proti chudobe
a inými ekonomickými a sociálnymi politikami, napríklad politikou zamestnanosti,
daňovou politikou, rodinnou politikou, politikou v oblasti zdravotnej starostlivosti a
starostlivosti o seniorov a politikou bývania. Mnohostranná realita chudoby vyžaduje
komplementárnosť rôznych politík.

28.

Zabezpečili systematické zohľadňovania hľadiska rodovej rovnosti pri implementácii a
sledovaní európskeho programu pre migráciu prostredníctvom osobitných opatrení,
ktoré riešia situácie ohrozenia, ktorým môžu ženy a dievčatá z radov migrantov,
žiadateľov o azyl a uprchlíkov čeliť pred príchodom, po príchode a v priebehu svojej
integrácie v členských štátoch EÚ.

29.

Zahrnuli pozitívne akcie a cielené opatrenia do politiky boja proti chudobe a politiky
sociálneho začleňovania, ktoré sú zamerané na skupiny žien žijúce v chudobe, ktoré
sú ohrozené sociálnym vylúčením a ktoré čelia viacerým prelínajúcim sa nerovnostiam
alebo diskriminácii, ako sú napríklad rodičia samoživitelia, Rómovia, migranti, ženy so
zdravotným postihnutím, mladé a staršie ženy, ženy, ktoré nie sú zamestnané ani sa
nezúčastňujú vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a ženy bez domova. Je
nevyhnutné zabezpečiť, aby cielené opatrenia reagujúce na špecifické potreby týchto
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osôb dosiahli na najviac znevýhodnené skupiny v spoločnosti. Zber údajov členených
podľa pohlavia a veku by mal byť prispôsobený vzhľadom na stále sa vyvíjajúce výzvy,
vrátane prudkého nárastu počtu utečencov a žiadateľov o azyl.
30.

Zaoberali sa rodovým rozmerom chudoby pri čerpaní európskych fondov, vrátane
európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to najmä Európskeho sociálneho
fondu, Fondu európskej pomoci najchudobnejším osobám a európskeho Azylového,
migračného a integračného fondu, a v rámci svojich opatrení na riešenie chudoby žien
zabezpečili vzájomnú súčinnosť a koordináciu týchto fondov.

31.

Posilnili hľadisko rodovej rovnosti pri meraní chudoby a sociálneho vylúčenia, okrem
iného pokračujúcim monitorovaním témy "Ženy a chudoba" ako kritickej oblasti záujmu
určenej v Pekinskej akčnej platforme s využitím ukazovateľov uvedených v prílohe I, s
plným využitím práce Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a Eurostatu.

32.

Podporovali sledovanie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat v
členských štátoch i mimo nich prostredníctvom agendy OSN pre udržateľný rozvoj
2030, a to najmä tým, že budú prispievať k hĺbkovým preskúmaniam cieľa
udržateľného rozvoja č. 5 prostredníctvom výročnej správy o rovnosti žien a mužov a
zúčastňovať sa ročných tematických preskúmaní a hĺbkového preskúmania, s využitím
najmä existujúcich údajov, ktoré sú založené na ukazovateľoch stanovených v
priebehu preskúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy.

33.

Zlepšili účinné vykonávanie smerníc o rovnakom zaobchádzaní s cieľom zabezpečiť
inkluzívnosť európskej spoločnosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo
všetkých oblastiach, na ktoré sa uvedené smernice vzťahujú.

VYZÝVA EURÓPSKU KOMISIU, aby:
34.

Naďalej podporovali rovnakú ekonomickú nezávislosť žien a mužov, ako aj ostatné
priority stanovené v jej strategickom záväzku ohľadom rodovej rovnosti v období rokov
2016–2019, posilnila jeho postavenie tým, že ho prijme vo forme oznámenia, v súlade
so stratégiou pre rovnosť žien a mužov 2010–2015, a tým znovu potvrdila svoje
odhodlanie presadzovať rovnosť žien a mužov a zvyšovať jej viditeľnosť a povedomie o
nej vo všetkých oblastiach politiky.

35.

Otázku predchádzania chudobe a sociálnemu vylúčeniu a boj proti nim aj naďalej radila
medzi priority programu a podporovala členské štáty v systematickom zohľadňovaní
hľadiska rodovej rovnosti pri plnení svojich vnútroštátnych cieľov v oblasti znižovania
chudoby. Zaoberala sa situáciou žien žijúcich v chudobe v rámci európskeho semestra
a v relevantných prípadoch aj vo všetkých budúcich iniciatívach EÚ v oblasti sociálnej
politiky, vrátane európskeho piliera sociálnych práv.

36.

Za účelom zvýšenia účasti žien na trhu práce zaviedla iniciatívu na riešenie problémov
súvisiacich s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, ktorým čelia
pracujúce rodiny, ktorá bola oznámená v pracovnom programe Komisie na rok 2017.
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37.

V úzkej spolupráci s členskými štátmi a Výborom pre sociálnu ochranu naďalej
sledovala situáciu v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a vylepšila dostupné údaje
týkajúce sa aspektov rodovej rovnosti a vzájomného pôsobenia medzi rodovou
rovnosťou a inými faktormi.

38.

Naďalej presadzovala rodovú rovnosť a posilnenie postavenia dievčat a žien vo
vonkajších politikách prostredníctvom vykonávania opatrení zameraných na výsledky,
ktoré boli stanovené v akčnom pláne pre rodovú rovnosť na roky 2016–2020: Rodová
rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajších vzťahoch.

________________
PRÍLOHA I
Zoznam ukazovateľov

Existujúce ukazovatele:28
Ukazovateľ 1:
Miera rizika chudoby podľa veku a pohlavia
Ukazovateľ 2:
Miera rizika chudoby podľa typu domácnosti a pohlavia, vrátane miery rizika chudoby
domácností s jedným rodičom a závislými deťmi
Ukazovateľ 3:
Ekonomická neaktivita podľa veku a pohlavia
a)

podiel ekonomicky neaktívnych žien a mužov podľa veku

b)

podiel ekonomicky neaktívnych žien a mužov, ktorí nehľadajú zamestnanie z dôvodu
starostlivosti o rodinu

Navrhované nové ukazovatele:
Ukazovateľ 4:
Názov: Miera ohrozenia chudobou podľa pohlavia a prisťahovaleckého pôvodu (obyvatelia
vo veku nad 18 rokov)
Koncepcia: miera ohrozenia chudobou vyjadruje podiel obyvateľov s ekvivalentným
disponibilným príjmom (po zohľadnení sociálnych dávok) pod hranicou ohrozenia chudobou,
ktorá je stanovená na 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu po
zohľadnení sociálnych dávok. Týmto ukazovateľom sa nemeria bohatstvo ani chudoba, ale

28
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relatívna úroveň príjmov v porovnaní s ostatnými obyvateľmi v každej krajine, čo nemusí
nevyhnutne znamenať nízku životnú úroveň.
Z dôvodu dostupnosti údajov na úrovni členských štátov sa do úvahy berú iba dospelí (nad
18 rokov) a údaje nie sú členené podľa menších vekových skupín, aj keď mladší a starší
obyvatelia môžu byť postihnutí chudobou v rôznej miere.
Zdroj údajov: Výpočet tohto ukazovateľa vychádza zo štatistiky Európskej únie o príjmoch a
životných podmienkach (EU-SILC) (http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-livingconditions/overview)
Zverejnené: Údaje sú k dispozícii v on-line databáze Eurostatu: ilc_li32: "Miera ohrozenia
chudobou podľa širokej skupiny krajiny narodenia (obyvatelia vo veku 18 rokov a viac)".
Ukazovateľ 5:
Názov: Podiel ekonomicky neaktívnych žien a mužov podľa veku a prisťahovaleckého
pôvodu.
Koncepcia: Osoba vo veku 15 rokov a viac je ekonomicky neaktívna, pokiaľ nie je súčasťou
pracovnej sily, t.j. ani zamestnaná ani nezamestnaná. Medzi ekonomicky neaktívnych
obyvateľov môžu patriť žiaci a študenti, dôchodcovia a osoby starajúce sa o domácnosť za
predpokladu, že nepracujú, nie sú k dispozícii pre prácu ani prácu nehľadajú.
Zdroj údajov: Výpočet tohto ukazovateľa vychádza z prieskumu pracovnej sily (LFS)
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/overview)
Zverejnené: Údaje sú k dispozícii v on-line databáze Eurostatu: lfsa_argacob: "Miera
ekonomickej aktivity podľa pohlavia, veku a krajiny narodenia (%)".
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