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Anotácia – Súhrn vybraných a dostupných údajov o rodovej (ne)rovnosti  na Slovensku z dôrazom na 

indikátory umoţňujúce celoeurópske porovnanie z oblasti trhu práce, sociálnej ochrany, zdravia, 

participácie na moci a v rozhodovacích pozíciách, rodiny a zosúlaďovania rodiny a práce, vzdelávania, 

médií a výskumu, ako aj násilia páchaného na ţenách ako významnej prekáţky dosahovania rodovej  

rovnosti. Porovnanie úrovne rodovej rovnosti na Slovensku s inými krajinami prostredníctvom 

globálnych ukazovateľov podáva celkový obraz o postavení Slovenska v tejto oblasti.  Správa  je 

pôvodným návrhom pred interným a medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré predchádzali 

predloţeniu vláde SR.  

Kľúčové slová: rodová rovnosť, indikátory, rodové nerovnosti 

Annotation –  summary of  selected and available data  on gender (in)equalities in Slovakia with the 

emphasises  on indicators enabling the European comparison from the fields of labour market, social 

security, health, gender balance in participation  on power and decision positions, family and life-work 

reconciliation, education, media and research and   violence against women as  a significant obstacle 

of the gender equality achievement. The gender equality level in Slovakia  in comparison to  another 

countries via global indicators gives the overall image of the  positions of the Slovakia in this field. 

The report is the initial proposal before intra and interdepartmental  annotations procedure forgoing 

the presenting to government of  the Slovak Republic. 
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ÚVOD 

Rodová rovnosť  je  základným atribútom  právnej a sociálne spravodlivej demokratickej spoločnosti 

a jej dosiahnutý stupeň  je ukazovateľom uplatňovania demokratických princípov. Rodová rovnosť 

svojim štrukturálnym a inštitucionálnym charakterom je spojená s výzvami trvalo udrţateľného  

ekonomického rozvoja a rastu, sociálnej kohézie a plným vyuţívaním ľudského potenciálu ţien aj 

muţov. 

Správa svojou štruktúrou nadväzuje na najvýznamnejšie dokumenty v oblasti  presadzovania ľudských 

práv  ţien v  rámci „Pekinskej akčnej platformy“ a dosahovania rodovej rovnosti „Plán uplatňovania 

rovnosti žien a mužov na roky 2006 - 2010“.  Tematické členenie je  rámcové a nevylučuje presah  

a vzájomné prelínanie jednotlivých tém. 

Zameriavame sa na najvýraznejšie rodové rozdiely a indikátory rodových nerovností, bez 

výraznejšieho hodnotiaceho akcentu či hľadanie príčinných súvislostí.  Opierame sa  o základné 

štrukturálne indikátory rodovej rovnosti na európskej úrovni a vychádzame prevaţne, aj keď nie 

výlučne, z vymedzení a konštrukcie indikátorov umoţňujúcich celoeurópske porovnanie. Hodnotenie  

konštrukcie a výpovednej hodnoty indikátorov nie je predmetom správy. 

Pri kaţdom z indikátorov uvádzame stručné vymedzenie, aktuálnu hodnotu,  a ak je  stanovená, aj  

cieľovú hodnotu podľa európskych a národných programových dokumentov. Podrobnejšie definície 

a konštrukcie  indikátorov sú uvedené v prílohe dokumentu. Pri indikátoroch  je uvedený aj pôvod dát 

– premenných, t.j. zdroj  údajov a zodpovedná inštitúcia či príslušná databáza. Prevaţne sme 

vychádzali  z databáz či štatistických publikácii Štatistického úradu SR,  Eurostatu, Slovstatu, 

Regionálnej databázy a špecifických databáz jednotlivých ministerstiev. 

Ak je to moţné,  uvádzame vývoj hodnôt  indikátorov za dlhšie časové obdobie poukazujúc tak na 

dlhodobý charakter pretrvávajúcich rodových rozdielov a ich prehlbovanie, prípadne zniţovanie. 

Všeobecným cieľom uplatňovania rodovej rovnosti je zniţovanie rodových rozdielov pri zvyšovaní 

kvality ţivota, v prístupe k zdrojom a v  účasti na rozhodovaní. 

Mnohé z indikátorov sú v určitom štádiu vývoja, sú modifikovateľné a v dôsledku  zlepšovania 

výpovednej hodnoty  pre konkrétne národné špecifická podliehajú zmenám. Niektoré oblasti, ktoré sa 

vyznačujú výraznými rodovými stereotypmi (napr. médiá), však nie sú spoločnými ukazovateľmi 

pokryté. Často aj v dôsledku chýbajúcich štatistických dát.  Aktuálna neexistencia  údajov - 

ukazovateľov však neznamená, ţe v danej oblasti problém rodovej nerovnosti neexistuje a moţno ho 

prehliadať. 
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TRH PRÁCE A EKONOMICKÁ NEZÁVISLOSŤ  ŢIEN A MUŢOV  

 

Priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky za posledné roky a medziročná akcelerácia rastu 

hrubého domáceho produktu  sa prejavili najmä na raste zamestnanosti  muţov, uţ výrazne menej 

na raste zamestnanosti ţien.  V roku 2007  celkovo pracovalo  68,4 % muţov a 53 % ţien 

z vekovej skupiny 15 – 64  rokov, čo predstavuje   oproti roku 2000 nárast o 6,2 percentuálnych 

bodov (p.b.) u muţov, ale len 1,5 p.b. u ţien.
1
 Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti ţien a 

muţov sa za ostatné 3 roky zvyšoval a v  roku 2007 dosiahol  15,4 p.b. v neprospech ţien. 

Graf 1: Miera zamestnanosti ţien a muţov  (vo veku 15 – 64, v %) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje údajov: Eurostat, ŠÚ – SR Výberové zisťovanie pracovných síl    

Graf 2: Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti (MZ) ţien a muţov 

 

Poznámka: negatívny rozdiel indikuje niţšiu zamestnanosť ţien v porovnaní s muţmi, zatiaľ čo pozitívny rozdiel znamená opak 

Zdroje údajov: Eurostat, ŠÚ SR - Výberové zisťovanie pracovných síl    
 

Rast zamestnanosti ţien a muţov  (zmena percenta oproti predchádzajúcemu roku) bol pritom v roku 

2007 priaznivejší pre ţeny ( o 2,2  % ), v predchádzajúcich  dvoch rokoch však zamestnanosť muţov 

rástla výrazne viac ako zamestnanosť ţien. V roku 2006 u muţov o 3,2 %, u ţien  o1,2%, v roku 2005 

u muţov o 2,6 %, u ţien sa zníţila o 0,1 %  (príloha  1). 

 

Rozdiel v zamestnanosti mladých ţien a muţov  vo veku 15 – 24 rokov dosiahol v roku 2005  hodnotu 

5 p.b., (ŠÚ SR – VZPS, Eurostat), hoci zvyšujúci sa rozdiel môţe byť zapríčinený zvyšujúcim sa 

podielom  študujúcich  mladých ţien.  

Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti starších  muţov a ţien  (55 – 64 rokov)  sa zvyšuje rovnako 

nepriaznivo a  v roku 2007 dosiahol  -31,3 p.b. v neprospech ţien (v roku 2000 to bolo  pribliţne 26 

                                                      
1
 Najaktuálnejšia hodnota miery zamestnanosti v čase písania správy je za 3Q 2008, kedy miera zamestnanosti 

ţien bola 55, 4  % a muţov 70,8 %, pričom  rodový rozdiel dosiahol  -15,4 p.b v neprospech ţien. 
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p.b.) .V roku   2007 bolo zamestnaných 21,2 % ţien z vekovej skupiny 55 – 64 rokov, ale aţ  52,5 % 

muţov tej istej vekovej kategórie.  

 Podobný vývoj má aj miera nezamestnanosti. Napriek tomu, ţe od roku 2004 celková miera 

nezamestnanosti klesala,  v roku 2007 bolo nezamestnaných  9,9 % muţov, ale aj 12, 7 % ţien. 

Rodový rozdiel v mierach nezamestnanosti dosiahol v roku 2007  hodnotu -2,8 p.b. v neprospech 

ţien
2
. 

Graf 3: Miera nezamestnanosti ţien a muţov (15 – 74 rokov, v %) 

 

Poznámka: miera nezamestnanosti je podielom počtu nezamestnaných (podľa VZPS) na celkovom počte ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva 

Zdroje údajov: Eurostat, ŠÚ SR - Výberové zisťovanie pracovných síl   
 

Graf 4: Rodový rozdiel v mierach nezamestnanosti (MN) ţien a muţov 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Poznámka: negatívny rozdiel indikuje vyššiu mieru nezamestnanosti ţien v porovnaní s muţmi, zatiaľ čo pozitívny rozdiel znamená opak 

Zdroje údajov: Eurostat, ŠÚ SR - Výberové zisťovanie pracovných síl   
 

 
 

Miera evidovanej nezamestnanosti bola začiatkom prvej dekády nového storočia nepriaznivá pre 

muţov (19,5 % muţov a 17,6 % ţien),  od roku 2004 sa však vývoj obracia a postupne je stále viac 

evidovaných nezamestnaných ţien ako muţov. V roku 2007  dosiahla miera evidovanej 

nezamestnanosti muţov 6,9 % a 9,3 % ţien, t. j.  rodový rozdiel v evidovanej nezamestnanosti 

dosiahol 2,4 p.b v neprospech ţien.  

 

Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO), národné ekonomiky pocítia dopad finančnej krízy 

v najbliţší 6 – 18 mesiacoch. Dá sa predpokladať, ţe  nepriaznivý vývoj sa bude odzrkadľovať aj na 

                                                      
2
 Najaktuálnejšou hodnotou miery nezamestnanosti v čase písania správy bol 3Q 2008, kedy miera 

nezamestnanosti ţien bola 10, 6 % a u muţov 7,7 %, rodový rozdiel v mierach nezamestnanosti je -2,9 p.b. 

v neprospech ţien. 
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zväčšujúcich sa  rodových rozdieloch v relevantných ukazovateľoch zamestnanosti aj 

nezamestnanosti. 

 

Ekonomická nezávislosť ţien je  významne ohrozovaná rozdielmi v mzdách, a to nielen v ich 

základnej  sadzbe, ale aj v ich ostatných zloţkách.  Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme, 

zaloţený na rozdieloch v priemerných hodinových mzdách ţien a muţov dosahoval v roku 2002  

hodnotu 27,7 %,  v roku  2006  hodnotu  25,8 % a v roku  2007 hodnotu 23, 6 % (zdroj Eurostat, 

podľa Structure of  Earnings Survey). 

 

Alternatívnym ukazovateľom  mzdových rozdielov medzi muţmi a ţenami je  relatívny rodový  

mzdový rozdiel (RMR, Gender Wage Gap)  zisťovaný  z priemernej hrubej mesačnej mzdy muţov 

a ţien, ako podiel priemernej mzdy ţien na priemernej mzde muţov v %, ktorý  dosahoval od roku 

2001 do roku 2007 hodnoty od 25 – 28 %.  V roku 2007 zarábali ţeny v priemere  o 25, 8 % menej 

ako muţi.  V podnikateľskej sfére relatívny  RMR v roku 2007 bol 25,9 %, v nepodnikateľskej 19,2 

% (Informačný systém o priemerných zárobkoch, podľa hlavných tried KZAM).   V podnikateľskej 

sfére je problém vypuklejší, pričom  spravidla býva výraznejší vo väčších podnikoch (100 a viac 

zamestnancov). V nepodnikateľskej - verenej  sfére sú mechanizmy tvorby mzdy odlišné a dajú sa 

administratívne plne regulovať, t.j. nástroje antidiskriminačnej politiky  budú odlišné (Jurajda, 2005). 

Graf 5: Rodový mzdový rozdiel (v %) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
         Zdroj: Informačný systém o priemerných zárobkoch  (MPSVR SR), ŠÚ SR  +  Barošová, 2006 

 
Rodový  mzdový rozdiel zisťovaný priemerným hodinovým zárobkom v rovnakých podnikoch (teda 

odvetviach podľa OKEČ) a v rovnakom zamestnaní („metóda pracovných buniek“) dosahoval v 1Q 

2008  pribliţne  mzdový rodový rozdiel od 7 – 10 % v neprospech ţien (v podnikateľskej sfére od 8 do 

12 %, v nepodnikateľskej od 3 – 7 % , ISCP  1-04, výpočty Trexima Bratislava). 

 

Veľká časť rodového mzdového rozdielu je spôsobená  odvetvím ekonomických činností, v ktorých 

muţi a ţeny pracujú. Pritom koncentrácia muţov a ţien v odlišných odvetviach (OKEČ/NACE) 

a zamestnaniach (KZAM/ISCO) – horizontálna rodová segregácia  na Slovensku je jedna 

z najvyšších v Európe (Európska komisia, 2008). Index disimilarity – ID je suma  absolútnych  

rozdielov  distribúcií muţov a ţien v jednotlivých odvetviach vyjadrená ako  % na celkovom počte 

zamestnaných). V roku 2006 dosahoval  rodový index disimilarity  v odvetviach ekonomických 

činností  33,9 %,  pričom za ostatných 10 rokov sa zvýšil o 3 p.b. (Barošová, 2008).  Ţeny sú výrazne 

koncentrované v zdravotníctve, školstve a hoteloch a reštaurácia, muţi zase v ťaţbe nerastných 

surovín, v stavebníctve, v  priemysle. Rodový index disimilarity v skupinách zamestnaní dosiahol 

v roku 2006 hodnotu 39,4 %. Ţeny pracujú najčastejšie ako niţšie  administratívne zamestnankyne 

a prevádzkové zamestnankyne v sluţbách a obchode, muţi výrazne dominujú v remeselníckych 

a kvalifikovaných robotníckych profesiách, pri obsluhe strojov  a zariadení, a ako  zákonodarcovia, 

vedúci a riadiaci zamestnanci (Barošová, 2008).  

 

Rodová segregácia trhu práce sa vzťahuje aj na vlastníctvo podnikov a organizácií, v ktorých ţeny 

a muţi pracujú. Medzi zamestnancami verejného sektora je výrazne viac ţien ako muţov a podiel ţien 

v o verejnom sektore je viac ako 50 %. V rámci podnikateľov je zastúpenie ţien len štvrtinové, zatiaľ 

čo  vypomáhajúcimi členmi domácnosti v rodinnom podniku  tvoria ţeny aţ 2/3.  
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Prevaha ţien vo verejnom sektore však neznamená, ţe majú v tomto sektore aj  rozhodovaciu moc. 

Vertikálna segregácia ţien na vedúcich a riadiacich pozíciách v oblasti verejných  sluţieb  

dosahuje  takmer polovicu (44,8 % ţien v roku 2006), zvyšok  podnikov a organizácií riadia a vedú 

muţi.  Osobitou prekáţkou ekonomickej nezávislosti ţien a rodovej diskriminácie  na trhu práce je 

neplatená práca prevaţne vykonávaná ţenami ( kapitola Rodina a zosúlaďovanie pracovného 

a rodinného ţivota) a vertikálna segregácie ţien v ekonomickom ţivote (kapitola Ţeny vo verejnom 

ţivote  a rovná účasť ţien a muţov na rozhodovaní). Rigidita trhu práce spôsobená absenciou ţien  

v niektorých odvetviach, sektoroch a typoch zamestnaní  je dôsledkom, ale aj následkom výberu 

študijných odborov ţien a muţov a následného profesijného smerovania,  (kapitola Vzdelávanie 

a prípravu na povolanie), výberu zamestnania, ako aj sebahodnotenie samotných ţien. 

 

INDIKÁTORY  

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(1)

 

Cieľové hodnoty 

podľa 0P ZaSI do 

roku 2013 

Zdroj dát 

1.  Miera zamestnanosti  
ţeny 53,0 % 55,7 

(3)
 

Eurostat,  ŠÚ SR, VZPS 

 muţi  68,4 % 71,1 % 

2.  Rodový rozdiel zamestnanosti -15,4 p.b.  

3.  Rast zamestnanosti  
ţeny 2,2 % 

 Eurostat 
muţi 2,0 % 

4.  
Miera zamestnanosti 55-64 

ročných 

ţeny 21,2 % 
celková 35,4 %

 (4) 

 

Eurostat 

muţi  52,5 % 

5.  
Rodový rozdiel zamestnanosti 55 – 64 

ročných 
-31,3 p.b.  

6.  Miera nezamestnanosti 
ţeny 12,7 % 9,4 % 

ŠÚ SR, Eurostat muţi  9,9 % 7 % 

7.  Rodový rozdiel nezamestnanosti -2,8 p.b.  

8.  
Rodový mzdový rozdiel v neupravenej 

forme 
23,6 % 22 % 

Eurostat,  Structure of 

Earnings Survey, Trexima 

9.  
Priemerná mesačná hrubá 

mzda 

ţeny 

608,8 EUR 

(18 341,- 

SKK) 

 
ŠÚ SR, Informačný 

systém o priemerných 

zárobkoch 
muţi  

820,7 EUR 

(24 727,- 

SKK) 

 

10.  Rodový mzdový rozdiel (RMR) 25,8 %
 

 

ŠÚ SR, Slovstat 
11.  

Rodový index disimilarity v odvetviach 

(ID) 
33,9 %

(2)
  

12.  
Rodový index disimilarity 

v zamestnaniach (ID) 
39,4 %

(2)
  

(1) Údaje sa vzťahujú k roku 2007 

(2) Údaje sa vzťahujú na rok 2006 

(3) Podľa Lisabonských cieľov  zamestnanosť ţien  do roku 2010 má dosiahnuť  60 % 
(4) Podľa Lisabonských cieľov zamestnanosť 55 – 64 ročných muţov aj ţien  má v roku 2010 dosiahnuť 50 %. 
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SOCIÁLNA OCHRANA A  OHROZENIE CHUDOBOU  

 

Sociálna ochrana v Slovenskej republike realizovaná v troch základných zloţkách – sociálnom 

poistení, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci,  sa vzťahuje  podľa zákonov v tejto oblasti na 

všetkých ľudí bez rozdielu pohlavia. Napriek tomu sa objavujú v niektorých oblastiach sociálnej 

ochrany rodové rozdiely, ktoré súvisia alebo sú dôsledkom rodovo nerovnomerného usporiadania 

spoločnosti.   

 

Medzi poberateľmi  dôchodkových dávok je výrazne viac ţien ako muţov a z celkového počtu 

poberateľov dôchodkových dávok v roku 2007 tvorili ţeny 63 %, spomedzi všetkých poberateľov 

starobného dôchodku  tvorili ţeny 67 %. Tento nepomer bol/je spôsobený jednak skorším vekom 

odchodu do starobného dôchodku u ţien v predchádzajúcich rokoch a súčasným prechodným 

obdobím , ale aj vyšším vekom doţitia ţien a teda dlhšou dobou poberania starobného dôchodku.  

 

Zákon o sociálnom poistení  č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov ustanovuje  s účinnosťou 

od 1.januára 2004  vek odchodu do  starobného dôchodku  na 62 rokov pre muţov aj pre ţeny, 

v súčasnosti však platí pre ešte prechodné obdobie postupné zvyšovania dôchodkového veku.  

Zvýšenie veku odchodu ţien do  starobného dôchodku prináša  moţnosť zvýšiť starobný dôchodok 

vzhľadom na viac odpracovaných rokov, nebude sa  však uţ viac prihliadať na počet detí ţeny. 

Zaostávanie ţien za priemernou mzdou muţov (rodový mzdový rozdiel) sa však prejavuje vo výške 

poberaného dôchodku vzhľadom na niţší vymeriavací základ osobného mzdového bodu dôchodku. 

Napriek tomu, ţe priemerná výška  starobného dôchodku (sólo) sa  pravidelne kaţdoročne valorizuje, 

rozdiel medzi priemernými starobnými dôchodkami muţov a ţien pretrváva.  V roku 2007  bola 

priemerná výška starobného dôchodku u muţov  330,8 € ( 9 968,- SKK), u ţien to bolo 268,2 € 

(8 081,- SKK).  Starobný dôchodok ţien je v priemere o 19 % niţší ako priemerný starobný dôchodok 

muţov, pritom v roku 2005 to bolo pribliţne 17 %.  

 

 Tabuľka 1: Počet poberateľov dôchodku a výška dôchodkovej dávky ţien a muţov (k 31.12. 2007) 

Typ dôchodku Počet poberateľov 
Priemerná výška  

(v EUR/SKK) 

Starobný                      
ţeny 618 872 268, 2 /8 081 

muţi 298 069 330,8/9 968 

Predčasný starobný                      
ţeny 13 851 269,7/8 125 

muţi 34 374 328/9 883 

Invalidný 

 

ţeny 88  949 199/5 996 

muţi 106 190 236,3 /7 120 

Vdovský (ţeny)sólo  44 335 184/5 544 

Vdovecký (muţi)sólo  4 096 131/3 949 

Sirotský 

 

ţeny 22 226 109,8/3 310 

muţi 7 419 100,7/3 036 

          Zdroj: Sociálna poisťovňa 

 

V starobnom dôchodkovom sporení je pribliţne rovnaké percento ţien a muţov. Ku koncu roku 2007 

celkovo bolo 1 562 257 sporiteľov,  pričom ţeny tvorili 50,1 %. Dá sa predpokladať, ţe napriek tomu, 

ţe  muţi si  sporia na svoj starobný dôchodok rovnako ako ţeny a dostávajú vyššie starobné dôchodky, 

celkovo  im bude vyplatená niţšia suma starobného dôchodku vzhľadom na ich celkový počet  a dĺţku 

poberania starobného dôchodku
3
.  

                                                      
3
 Stredná dĺţka ţivota pri narodení  bola v roku 2007 u muţov 70, 51 rokov a u ţien 78,08 rokov. 
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Na druhej strane sa však veková štruktúra ţien  posúva smerom k vyššiemu veku. Za ostatných 15 

rokov to bolo pribliţne o 3 roky, pričom  údaje o priemernom veku svedčia nielen o starnutí populácie, 

ale o postupujúcej feminizácii staroby na Slovensku. Index starnutia (počet obyvateľov 

v poproduktívnom veku na  100 detí) bol  podľa  metodiky ŠÚ SR v roku 2007   u muţov 81,48 

a u ţien 176,9
4
,  pričom index  starnutia ţien rastie omnoho rýchlejšie ako u muţov. Prispieva k tomu 

aj stredná dĺţka ţivota pri narodení, ktorá je spravidla o 7 – 8 rokov vyššia u ţien (v roku 2007 u ţien 

78,08 a u muţov 70,51 rokov). 

 

Dôleţitým ukazovateľom je aj priemerný vek odchodu z trhu práce, či uţ do predčasného 

dôchodku, starobného alebo invalidného. V roku 2007 bol na Slovensku priemerný vek odchodu z trhu 

práce u ţien 57,8 rokov a u muţov 59,7 rokov
5
.  Priemerný vek sa u muţov zvyšoval uţ niekoľko 

rokov, v roku 2001 to  bolo 59,3 rokov, v roku 2005 uţ 61,1 rokov. U ţien sa postupne zvyšuje aj pod 

vplyvom zákona o zjednotení veku odchodu do  starobného dôchodku s muţmi. V roku 2001 bol 

priemerný vek odchodu z trhu práce u ţien 56 rokov, v roku 2007  to bolo 57,80. 

Graf 6: Priemerný vek odchodu z trhu práce  ţien a muţov (v rokoch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka 1: vek odchodu váţený podľa pravdepodobnosti  odchodu z trhu práce 

Poznámka 2: za rok 2006 nie sú údaje známe, vzhľadom na revíziu konštrukcie indikátora  

Zdroj: Eurostat, EU Labour Force Survey 

 

 

Nemocensky poistených je vzhľadom na vyšší počet zárobkovo činných viac muţov (v roku 2006 to 

bol  53 %   zo všetkých nemocensky poistených osôb), priemerné percento pracovnej neschopnosti 

však dosahovali  ţeny vyššie  – v roku 2006 to bolo  3,223 % , u muţov 2,756 %. Aj keď doba trvania 

1 prípadu práceneschopnosti bola u muţov aj uţ ţien pribliţne  rovnaká  - 35 dní, absolútny počet 

kalendárnych dní bol výrazne vyšší u ţien, ako u muţov (zdroj: Regionálna databáza ŠÚ SR).  

 

V oblasti štátnej sociálnej podpory je  významným ukazovateľom rodovej rovnosti počet poberateľov 

rodičovského príspevku do 3 rokov veku dieťaťa podľa pohlavia, do 6 rokov dieťaťa s nepriaznivým 

zdravotným stavom a o zverené dieťa v starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Podiel 

muţov/otcov zo všetkých poberateľov rodičovského príspevku neprekročil 3 %, v roku 2006 zo 

všetkých poberateľov tvorili muţi 2,2 %
6
. 

 

V systéme pomoci v hmotnej núdzi bolo v roku 2007 evidovaných 377 535osôb, čo predstavuje 7 %  

podiel na celkovom počte obyvateľov Slovenska. Z celkového počtu poberateľov dávok v hmotnej 

núdzi bolo 47,5 % muţov a 52, 6 % ţien. Oproti roku 2006 išlo v prípade ţien o nárast o 3,5 p.b., 

u muţov o pokles o 3,6 p.b. Výrazný nárast nastal vo vekovej skupine 60 a viac rokov aj v dôsledku 

legislatívnej zmeny  platnej od 1.augusta 2006. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil počet v tejto 

                                                      
4
 Muţi v poproduktívnom veku sa zarátajú od 60 roku veku a viac , ţeny od 55 roku a viac. 

5
 Prepad oproti roku 2005 môţe byť spôsobený iným spôsobom konštrukcie indikátora avizovaným Eurostatom.  

6
 Indikátor je zaradený v časti Rodina a zosúlaď ovanie pracovného a rodinného ţivota. 
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vekovej skupine  takmer trojnásobne a v roku 2007 bolo 60 a viac ročných ţien – poberateliek dávok 

hmotnej núdzi 47 106 (72 % ) a muţov 18 347, čo tvorí 28 percentný podiel (Správa o SSO, 2007). 

 

V  roku 2007 bolo evidovaných  v systéme dávok hmotnej núdzi priemerne mesačne 19 514  

neúplných - jednorodičovských rodín (pokles o 11,2% oproti roku 2006). Miera dlhotrvajúceho 

zotrvávania na dávke  v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke u osamelých rodičov  podľa pohlavia 

nebol zistený,  predpokladáme však, ţe osamelými rodičmi sú v prevaţnej väčšine ţeny. V roku 2007 

bolo zistené, ţe 53 %  zo všetkých osamelých rodičov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi poberá 

tieto dávky viac ako 2 roky (Dţambazovič a kol, 2008).  

 

Počet jednorodičovských rodín  na Slovensku rastie a v štruktúre rodín tvoria stále väčší podiel. V  

roku 2001 ich podiel tvoril 11,9 % ( roku 1961 to bolo 8,4 %).  Jedinou ţiviteľkou rodiny je väčšinou 

ţena, ktorej pracovný príjem je v prevaţnej väčšine niţší ako príjem muţa. Podľa  EU- SILC 2005 

miera  rizika chudoby  na Slovenku bola 13,3 % v roku 2004, v jednorodičovských rodinách ich podiel 

pod hranicou chudoby dosiahol 31,6 %, v roku 2005 28,8 %. Viac ako 90 % jednorodičovských 

domácností tvoria matky s deťmi.  

 

 V rámci sociálnej pomoci sa poskytujú peňaţné príspevky na kompenzáciu ťaţko zdravotne 

postihnutým, medzi ktoré patrí aj peňaţný príspevok na opatrovanie. Ide o príspevok na účely 

odmeňovania rodinného opatrovania, ktorý dostávajú rodinní príslušníci odkázanej osoby staršej ako 6 

rokov (teda aj starý rodičov/príbuzných).  Priemerný počet  všetkých poberateľov príspevku na 

opatrovanie z roka na rok stúpal, iba za ostatné dva roky sa ich počet  takmer nezmenil  (k 31. 12. 

2007 ich bolo dokopy 51 140). V rodinnej starostlivosti sa angaţuje viac ako 82 % ţien a necelých 

18 % muţov
7
 (Repková, 2007, 2008, UPSVAR).  

 

Medzi opatrenia  sociálnej pomoci patrí aj poskytovanie náhradného výţivného pre dieťa, ktoré  

upravuje zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výţivnom, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2005. 

Náhradné výţivné je suma poskytnutá štátom na zabezpečenie výţivy oprávnenej osoby v prípade, ak 

si vyţivovaciu povinnosť neplní povinná osoba, ktorou je rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba,  

povinná platiť výţivné dieťaťu.   V roku 2007 bolo evidovaných v priemere 4 051poberateľov 

náhradného výţivného ktoré bolo poskytnuté v priemere na 5 732 detí. Na jedného poberateľa 

pripadlo 1,4 dieťaťa. Na náhradné výţivné boli v roku 2007 vynaloţené finančné prostriedky v sume 

91 037 tis. Sk (Správa o SSO, 2007). 

V roku 2007 boli vykonávané opatrenia sociálnej kurately pre 25 316 detí, z toho bolo 73 % chlapcov 

prevaţne vo veku 15 – 18 rokov. Presné delenie dôvodov poskytovania opatrení sociálnej kurately pre 

chlapcov či dievčatá nie je známe, avšak najčastejšími dôvodmi bolo najmä páchanie trestnej činností 

(7 361 detí),  spáchanie iného trestného činu sa dopustilo 2 564 detí a z dôvodu pomoci a ochrany 

v priestupkovom konaní  sa vykonávala sociálna kuratela  pre 4 458 detí Opatrenia z dôvodu 

zanedbávania školskej dochádzky boli vykované pre 7 861 detí. (Správa o SSO, 2007)  

Poberateľov resocializačného príspevku bolo  tieţ výrazne viac medzi chlapcami / muţmi. 

Z celkového počtu 3 100 osôb tvorili muţi takmer 95 % prevaţne vo veku 25 a viac rokov (Správa 

SSO, 2007). 

V zariadeniach sociálnych sluţieb je však celkovo viac ţien/dievčat ako muţov/chlapcov. V roku 2006 

bolo v zariadeniach celkovo 16 713 muţov a 21 519 ţien.  Ţeny tvoria 56 %, pričom výrazne viac ich 

je najmä v domovoch dôchodcov (dva krát viac ako muţov)  a penziónoch  pre dôchodcov (3 krát 

viac).  Muţi vyuţívajú zase výrazne viac útulky ( 914 muţov a 453 ţien), ţeny sú častejšími 

obyvateľmi domovov pre osamelých rodičov (330 ţien a 150 muţov) (Správa SSO, 2007).   

                                                      
7
 Podiel muţov na celkovom počte poberateľov  príspevku na opatrovanie je zaradený ako indikátor participácie 

muţov na rodinnej j starostlivosti v časti  Rodina a zosúlaďovanie  pracovného a rodinného ţivota 
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Napriek preventívnej a záchytnej siete sociálnej ochrany môţu byť ţeny aj muţi v Slovenskej 

republike  vystavení riziku chudoby. Nasledovné ukazovatele mapujú jej mieru, resp. porovnávajú jej 

mieru rizika u ţien a u muţov. Mapujeme aj vybrané indikátory „prispievajúce“  k riziku ohrozenia 

chudobou  a sociálnej exklúzii. 

Miera rizika chudoby  je zaloţená  na  metodike EU SILC, pričom hranica chudoby je stanovená ako 

60 % mediánu  národného disponibilného ekvivalentného príjmu.  Na Slovensku  nie je meria rizika 

chudoby  u ţien a muţov významne rozdielna. Od roku 2005, kedy sa začala miera rizika chudoby na 

Slovenku zisťovať, dochádza k jej zniţovaniu. V roku 2007 bolo ohrozených rizikom chudoby 11% 

ţien a 10 % muţov. Miera rizika chudoby  má  u ţien aj u muţov  klesajúcu tendenciu, pričom 

u muţov klesá mierne rýchlejšie.  

Tabuľka 2: Miera rizika chudoby  podľa pohlavia (v %) 

 
2005 2006 2007 

Ţeny 13,5 11,5 11 

Muţi 13,2 11,7 10 

Zdroj: Eurostat, podľa metodiky EU SILC 

 

Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi (okrem starobných a pozostalostných 

dôchodkov)  vypovedá   o podiele  ţien a muţov, ktorých príjem pred tým ako dostanú starobné alebo 

pozostalostné dôchodky, je niţší ako  hranica chudoby (t.j.  60% mediánu  národného ekvivalentného 

príjmu ). Od roku 2005, kedy sa  ukazovateľ na Slovenku zisťuje, miera rizika chudoby pred 

sociálnymi transfermi klesá, výraznejšie však opäť u muţov. V roku 2007 bolo na Slovensku 18 % 

ţien a 19 % muţov s rizikom chudoby pred sociálnymi transfermi.   

Graf 7: Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, podľa metodiky EU SILC 

 

Dlhodobá nezamestnanosť   (12 mesiacov a viac) tvorí najväčší podiel v štruktúre uchádzačov 

o zamestnanie  (v roku 2005 tvorila 29 % zo všetkých uchádzačov o zamestnanie, zdroj UPSVAR). 

Dlhodobá nezamestnanosť patrí medzi významné rizikové faktory  ohrozenia chudobou. V roku 2007  

bolo  dlhodobo nezamestnaných 9,3 % ţien a 7,5 % muţov na celkovom počte ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva
8
.  Dlhodobá nezamestnanosť ţien aj muţov sa od roku 2004 zniţuje, rodový 

rozdiel v dlhodobej nezamestnanosti však pretrváva. 

 

                                                      
8
 Alternatívnym výpočtom je podiel dlhodobo nezamestnaných ţien a muţov  (viac ako 12 mesiacov) na celkovo 

nezamestnaných ţenách a muţoch ( v roku 2007 dosiala takto vypočítaná hodnota 73,3 % u ţien a 75,2 % 

u muţov) (Zdroj: United Nations Economic Commision for Europe) 
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Graf 8: Dlhodobá nezamestnanosť ţien a muţov (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR podľa metodiky EU SILC 

 

Rozptyl regionálnych mier zamestnanosti, t.j.  ako odlišná je zamestnanosť v rámci krajov 

Slovenska (NUTS II) je ukazovateľom regionálnej kohézie, resp. jej ohrozenia.  Vývoj  koeficientu  za 

celé Slovensko sa za  posledné   tri roky  mierne zniţuje (z 9,8 v roku 2005 na 8,3 v roku 2007), 

naďalej však pretrváva a dokonca sa mierne zvyšuje rozdiel v koeficientoch rozptylu regionálnej 

zamestnanosti muţov a ţien (v roku 2007 dosiahol koeficient rozptylu u ţien 10,9 a u muţov 6,5).  

Graf 9: Rozptyl regionálnych mier zamestnanosti podľa pohlavia ( veková skupina 15 – 64 rokov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje údajov: Eurostat, ŠÚ SR - Výberové zisťovanie pracovných síl   

Ľudia s nízkym dosiahnutým stupňom vzdelania, prípadne bez kvalifikácie sú vystavení riziku 

chudoby častejšie. Napriek tomu, ţe  mladých muţov vo veku 18 – 24 rokov, ktorí opúšťajú 

vzdelávací systém bez získania kvalifikácie je viac ako ţien v tej istej vekovej skupine (v roku 2007 to 

bolo 8,1 % muţov a 6,3 % ţien), dlhodobej nezamestnanosti či riziku nezamestnanosti sú ţeny 

vystavené viac ako muţi. 

Graf 10: Muţi a ţeny predčasne opúšťajúci vzdelávací systém bez získania kvalifikácie (18 – 24 r., v 

%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: muţi a ţeny vo veku 18 -24 rokov ako podiel z celkovej populácie tej istej vekovej skupiny predčasne opúšťajúci 

systém vzdelávania bez získania kvalifikácie 

Zdroj: Eurostat 
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Podiel ţien v ekonomicky produktívnom veku (od 18 – 59 rokov), ktoré ţijú v domácnosti, kde nikto 

nepracuje, na celkovej populácii ţien tej istej vekovej skupiny bol v roku 2007   9,6  %, zatiaľ čo 

takýchto muţov bolo 8,1 %. V priebehu ostatného desaťročia sa je rodový rozdiel podieloch muţov 

a ţien ţijúcich v domácnostiach bez práce  udrţuje na úrovni 1 – 1,5 p.b. v neprospech ţien.  

Graf 11: Ţeny a muţi ţijúci v domácnostiach bez práce (18 – 59 rokov, v % ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: podiel muţov a ţien vo veku 18 – 59 rokov ţijúcich v domácnostiach bez práce, pričom študenti vo veku od 18 – 

24 rokov, ktorí ţijú sami, nie sú zahrnutí. 

Zdroj: Eurostat, EU, Labour Force Survey 

 

 INDIKÁTORY  

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(1)

 

Cieľové 

hodnoty 

podľa 0P 

ZaSI do 

roku 2013 

Zdroj dát 

13.  Výška starobného dôchodku 
ţeny 268,2 EUR 

  

Sociálna poisťovňa 

SR 

 muţi  330,8 EUR  

14.  
Priemerný vek odchodu z trhu 

práce 
 

ţeny 57,8 rokov  Eurostat, EU 

Labour Force 

Survey muţi 59,7 rokov 

15.  Poberatelia dávok v hmotnej núdzi 
ţeny 52,6 %  

UPSVAR 
muţi  47,5 %  

16.  Miera rizika chudoby 
ţeny 11% 9,4 % 

 

Eurostat, podľa 

metodiky EU SILC 

muţi  10% 9,1 % 

17.  
Miera rizika chudoby pred  

sociálnymi transfermi  

ţeny 20  

muţi  20 

18.  Miera dlhodobej nezamestnanosti 
ţeny 9,3 % 9,8 % 

Eurostat 
muţi 7,5 % 8,7% 

19.  
Rozptyl regionálnych mier 

zamestnanosti 

ţeny 10,9 %
 

 
ŠÚ SR, Eurostat 

muţi  6,5 %  

20.  

Osoby predčasne opúšťajúce 

vzdelávací systém bez získania 

kvalifikácie 

ţeny 6,3 %  

Eurostat 
muţi  8,1 %  

21.  
Populácia ţijúca v domácnostiach 

bez práce  18 – 59 rokov 

ţeny 9,6 %  
Eurostat 

muţi  8,1 % 

(1) Údaje za rok 2007 
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ZDRAVIE ŢIEN A MUŢOV  

Cieľom rodovej rovnosti v oblasti zdravia a zdravotníctva je začleňovanie rodovej dimenzie  do 

všetkých oblastí, ktoré môţu ovplyvniť  zdravie  a kvalitu ţivota ţien a muţov.  

Ţeny a muţi sú vystavení osobitným zdravotným rizikám, chorobám  a problémom v dôsledku nielen 

ich biologických rozdielov, ale  aj v dôsledku  rodovo podmieneného   ţivotného štýlu, vnímaniu 

rizika,  preţívania stresu a záťaţových situácií.  

Na  jednej strane sa osobitný dôraz kladie na ochranu zdravie ţien v období tehotenstva  dojčenia, 

ktoré môţu byť ohrozené v dôsledku pouţívania  chemikálií a pesticídov.  Na druhej strane sa mnohé 

bezpečnostné normy  a zdravotné normy vo väčšej miere vzťahujú  na muţov a povolania, v ktorých 

majú muţi dominantné postavenie.  

Osobitne treba skúmať, akú príčinnú súvislosť má  rodovo podmienené správanie na výskyt určitých 

chorôb a  príčin úmrtí.  Úroveň poznatkov a ukazovateľov  v tejto  oblasti  si vyţaduje ďalšie 

rozpracovanie.   

Celkovo stredná dĺţka ţivota pri narodení dlhodobo stúpa, muţi sa však stále doţívajú menej rokov 

ako ţeny. Tento rozdiel však nebol vţdy  rovnaký.   Pribliţne od 60. rokov minulého storočia sa začal 

zvyšovať a od roku 1990  sa  ustaľuje  na 7 – 8 rokov. V roku 2007 sa muţi  dosiahli strednú dĺţku 

ţivota pri narodení 70,5 rokov, ţeny 78,1 rokov,  čo má významné implikácie pre feminizáciu 

staroby a celkovú skladbu obyvateľstva vo vyšších vekových ročníkoch.   

Graf 12: Stredná dĺţka ţivota pri narodení podľa pohlavia (2000 – 2007, v rokoch) 

 

Zdroj: Regionálna databáza ŠÚ SR 

Najčastejšími príčinami smrti  sú u muţov aj u ţien  choroby obehovej sústavy a  nádorové ochorenia. 

V roku 2006  na choroby krvného obehu zomrelo 625,3 muţov a 411 ţien na 100 tis. obyvateľov a na 

nádorové ochorenia 291,8 muţova 139,1 ţien zo 100 tis. obyvateľov (OECD Health data 2006).  

Výrazné rozdiely sú však  v počtoch úmrtí vonkajších  príčin úmrtí. Na Slovensku pripadlo na 100 

tis.  obyvateľov  v roku 2006 pribliţne 17,4 samovráţd muţov  (priemer EU-27 bol 16,7 

u muţov), u ţien to bolo  2,3 samovráţd na 100 tis. obyvateľov (miera štandardizovaná podľa 

vekovej štruktúry obyvateľstva, Eurostat) V prípadoch samovráţd a seba poškodenia pripadlo  podľa 

WHO  v roku 2005 na 100.tis  obyvateľov 20, 43 takýchto prípadov, u ţien  2,87 prípadov.  

Muţi umierajú aj častejšie v dôsledku vráţd a zabitia. V roku 2006 na 100 tis. obyvateľov pripadlo  

2,3 muţov a 0,7 ţien (Eurostat, štandardizovaná miera podľa vekovej štruktúry obyvateľstva – 

definícia WHO).  
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Graf 13: Úmrtia  ţien a muţov z dôvodu vraţdy a zabitia (na 100 tis. obyvateľov) 

 

Poznámka: štandardizovaná miera podľa vekovej štruktúry obyvateľstva  (definícia WHO) 

Zdroj: Eurostat  

 Hoci ţijeme stále dlhšie, dôleţité je či  ţijeme dlhšie a lepšie, alebo  získavame navyše iba roky 

preţité v chorobe. Takýmto ukazovateľom kombinujúcim  informácie o úmrtnosti a chorobnosti je 

očakávaná dĺţka zdravého ţivota pri narodení (HLY – Healthy Life Years). Vzťahuje sa na  

vekovo špecifickú „zdravú „a „nezdravú“ populáciu  zohľadňujúc aj  vekovo špecifické  údaje o 

úmrtnosti. „Zdravá“ populácia je  definovaná ako populácia bez  zdravotného postihnutia či 

zdravotných obmedzení.  V roku 2006 bola očakávaná dĺţka zdravého ţivota u muţov a u ţien 

takmer rovnaká, u ţien 54,4 rokov a u muţov 54,3 rokov (indikátor sa sleduje za Slovensko iba 2 

roky, nie je moţné sledovať rozdiely za dlhšie časové obdobie). 

Tabuľka 3: Očakávaná dĺţka zdravého ţivota pri narodení  podľa pohlavia ( 2005, 2006, v r.) 

 
2005 2006 

Ţeny 56,4 54,4 

Muţi 54,9 54,3 
                                    Zdroj: Eurostat 

Čo sa týka fajčenia, ako jedného z najrizikovejších faktorov výskytu  mnohých ochorení, sa muţi 

správajú menej zodpovedne ako  ţeny a v roku 2004 z celkovej populácie fajčilo  35,1 % muţov  (z 

toho  27,8 % denne) a 21,2 % ţien (z toho 11,7 % denne).  

Tabuľka 4: Fajčiari  - nefajčiari podľa pohlavia  (% z populácie, rok 2004) 

 Denní fajčiari Príleţitostní  fajčiari Nefajčiari 

Ţeny 11.7 9.5 78.8 

Muţi 27.8 7.3 64.9 

                                           Zdroj: Eurostat, 2004 

Dôleţitými informáciami  o rodových  aspektoch zdravia sú aj údaje o  vplyve pracovných podmienok 

na zdravie ţien a muţov. V uspôsobení práce a pracovných podmienok sa tradične vychádza 

z vytvárania podmienok na výkon práce muţov. Nerešpektuje sa fyziologická a anatomická odlišnosť 

ţenských tiel,  napríklad menší úchop rúk ţien sa nepremieta do  ergonómie prístrojového vybavenia 

pracoviska. Takéto normy potom fungujú ako determinanty rodovej segregácie práce, resp. vylúčenia 

ţien z určitých  profesií a sťaţenia ich prístup k určitým zamestnaniam.  

Na druhej strane je pracovná úrazovosť muţov  oproti  pracovnej úrazovosti ţien vyššia. Celkovo 

tvorí pracovná úrazovosť muţov ¾ z celkovej  pracovnej úrazovosti a platí, ţe čím väčšia 

závaţnosť, tým vyšší podiel muţov.  Zdroje a príčiny úrazov súvisia predovšetkým s rozdielnym 

typom zamestnania a druhu prác ţien a muţov a rozdielnou mierou zamestnanosti ţien a muţov 

v jednotlivých odvetviach ekonomickej činnosti.  
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Tabuľka 5: Pracovná úrazovosť podľa pohlavia (2002 – 2005) 

 Absolútne 

počty  

(∑ 2002- 2005) 

% 

z celkovej 

úrazovosti 

Najčastejší 

zdroj 

Najčastejšia 

príčina 

Úrazovosť podľa 

ekonomickej 

činnosti * 

Smrteľné 

pracovné 

úrazy 

muţi 302 93,8 % 
Dopravné 

prostriedky 

Pouţívanie 

nebezpečných postupov 
práce 

Stavebníctvo, pozemná 

doprava 

ţeny 20 6,2% 
Dopravné 

prostriedky 

Ohrozenie inými 

osobami ; pouţívanie 
nebezpečných postupov 

práce 

Veľkoobchod, školstvo 

Ťaţké 

pracovné 

úrazy 

muţi 651 88,6% Pád osôb 

Nedostatok osobných 

predpokladov pre výkon 
práce 

Stavebníctvo, 

poľnohospodárstvo 

ţeny 84 11,4% stroj 

Nedostatok osobných 

predpokladov pre výkon 
práce 

Textilná výroba, spoje 

Ostatné 

pracovné 

úrazy 

muţi 37274 75,3% 
Materiál, 

bremená, 

predmety 

Nedostatok osobných 

predpokladov pre výkon 

práce 

Poľnohospodárstvo, 
stavebníctvo 

ţeny 12247 24,7% 
Priestory 

pracoviska, 

komunikácie 

Nedostatok osobných 

predpokladov pre výkon 

práce 

Výroba potravín, 
zdravotníctvo 

*prvé 2 s najčastejším % výskytu úrazov z celkového počtu 

Zdroj: Informačný systém Národného inšpektorátu práce; Škvarková, 2008, s. 52 – 69 

 

Tabuľka 6: Priemerné percento pracovnej neschopnosti muţov a ţien z dôvodu choroby 

a pracovných úrazov (2001 – 2006) 

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Choroba 
Muţi 3,914 3,725 3,535 2,202 2,081 2,253 

Ţeny 5,188 4,956 4,854 3,039 2,859 3,011 

Pracovné úrazy 
Muţi 0,166 0,156 0,145 0,113 0,116 0,132 

Ţeny 0,052 0,053 0,051 0,041 0,044 0,048 
Zdroj:  Regionálna databáza ŠÚ SR 

 

Muţi sú aj viac  oproti ţenám vystavení škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia. Hoci sa 

celkový počet  ľudí pracujúcich v rizikových pracovných prostrediach zniţuje a v priemere 

predstavuje 5 % zo všetkých pracujúcich, muţi vykonávajúci rizikové práce tvoria 75 % zo 

všetkých pracujúcich v rizikových prostrediach.  

Najrizikovejšie  pracovné prostredie pre muţov a ţeny vyplýva zo zamestnaneckej štruktúry podľa 

ekonomických činností. U muţov je oblasť spracovania najmä  kovov a kovových konštrukcií v 

priemyselnej výrobe,  kde najrizikovejším faktorom sú hluk, prach a  chemickým látky. Ţeny 

vykonávajúce rizikové práce pracujú najmä v zdravotníctve, kde ich zdravie ohrozuje najmä  riziko 

infekcie, ionizujúce ţiarenie a chemické karcinogény – cytostatiká (Fabiánová, 2008, s.81)  

Muţi tvoria aj 70 % prípadov zo všetkých priznaných chorôb povolania, ako dôsledku 

dlhodobého pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia. Najčastejšie ide o kvalifikovaných 

robotníkov pri ťaţbe surovín a  stavebných robotníkov, u ţien sú to najmä kvalifikované 

spracovateľsky a výrobkyne  (Fabiánová, 2008, s.70 – 95) 

 

 

 

 

 

 

 
 



18 

 

INDIKÁTORY  

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(2)

 
Zdroj dát 

22.  Stredná dĺţka ţivota pri narodení (v rokoch) 
ţeny 78,1

(1)
 Eurostat,  ŠÚ SR 

 muţi  70,1
(1)

 

23.  
Očakávaná dĺţka zdravého ţivota pri narodení (v 

rokoch) 

ţeny 54,4
 

Eurostat 
muţi 54,3 

24.  Počet samovráţd ţien a muţov na 100 tis. obyvateľov  
ţeny 2,3 

 
 

Eurostat, WHO muţi  17,4
 

25.  
Priemerné percento pracovnej neschopnosti ţien 

a muţov z dôvodu choroby 

ţeny 3,011 %
 

Regionálna 

databáza ŠÚ SR muţi  2,253 % 

26.  
Priemerné percento pracovnej neschopnosti ţien 

a muţov z dôvodu pracovného úrazu 

ţeny 0,048 %
 

Regionálna 

databáza ŠÚ SR muţi  0,132 % 

27.  Podiel fajčiarov ţien a muţov z populácie SR  

ţeny 21,4 %
(3) 

Eurostat, WHO 
muţi 

35,1 %(
3)

 

(1) Údaje za rok 2007 

(2) Údaje za rok 2006 

(3) Údaje za rok 2004 
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RODINA A ZOSÚLAĎOVANIE PRACOVNÉHO A RODINNÉHO ŢIVOTA  

Zámerom presadzovania rodovej rovnosti v rodine a zosúlaďovania  pracovného, súkromného 

a rodinného ţivota je jednak  dosiahnutie rovnomerného rozdelenia starostlivosti o deti a odkázaných 

členov rodiny  medzi muţmi a ţenami a zároveň umoţniť muţom aj ţenám, aby neboli 

znevýhodňovaní a diskriminovaní na trhu práce  a vo svojej kariére pri plnení si rodinných povinností. 

Na jednej snahe sa presadzuje  a podporuje moţnosť ţien a muţov tráviť viac času so svojimi deťmi, 

starať sa o závislých členov rodiny, na druhej strane ale aj ich bezproblémový návrat  na trh práce 

a pokračovanie v profesionálnej kariére cez delegovanie starostlivosti na profesionálne sluţby. 

Presadzujú sa opatrenia, ktoré majú odstrániť  diskrimináciu pri akejkoľvek voľbe ţien či muţov 

venovať sa rodine a/alebo pracovnej kariére. 

V tomto kontexte sa sledujú nasledovné ciele a ukazovatele: 

 podpora účasti muţov  na starostlivosti o deti a závislých členov rodiny (participácia ţien/muţov 

na rodičovskej dovolenke a starostlivosti o odkázaných členov rodiny) 

 zvyšovať dostupnosť, cenovú prístupnosť a kvalitu sluţieb starostlivosti,  predškolských zariadení 

a zariadení sociálnych sluţieb o odkázaných členov rodiny (zaškolenosť detí v predškolskom 

veku, dostupnosť zariadení a ich cenová dostupnosť) 

 zavádzanie modernej organizácie práce  - kombinovanie flexibility pracovných podmienok 

a udrţateľnosti zamestnania  v súvislosti s rodinnými povinnosťami (vyuţívanie modernej 

organizácie práce) 

 rovnomerné rozdelenie „neformálnej – neplatenej  práce“ medzi muţov a ţeny v domácnosti 

a zároveň zvyšovanie jej ohodnotenia poukazovaním na spoločenský a hospodársky význam 

(podiel ţien/muţov na neplatenej práci a na jej ušlej hodnote) 

Rodinná starostlivosť o deti a odkázaných členov rodine je vykonávaná v prevaţnej miere, alebo 

takmer iba ţenami, miera  participácie muţov na rodinnej starostlivosti je veľmi nízka. 

V Slovenskej republike nie je zákonom neprenositeľná či súbeţná rodičovská dovolenka vyhranená 

výlučne pre otcov detí do 3 rokov. Otcovia však  môţu čerpať rodičovskú dovolenku rovnako ako 

ţeny- matky. Počet otcov podieľajúcich sa na starostlivosti o deti do troch rokov veku 
9
 - 

odchádzajúcich  na rodičovskú dovolenku je  sledovaný cez administratívne  uznanie nároku a  

pridelenie rodičovského príspevku. Sleduje sa podiel otcov a matiek z celkového počtu poberateľov 

rodičovského príspevku.  Celkový počet všetkých poberateľov rodičovského príspevku za ostatné 3 

roky mierne rastie (rodí sa viac detí)  a v roku 2007 ich  priemerný mesačný počet bol  135 083. 

Napriek tomu, ţe sa výška rodičovského príspevku zvyšuje a prijímajú sa opatrenia na súbeh 

zamestnania a starostlivosti o deti, podiel otcov poberateľov rodičovského príspevku sa 

pohybuje okolo 2 – 2,5 % zo všetkých poberateľov. V roku 2006 tvorili otcovia  2,2 % zo 

všetkých poberateľov rodičovského príspevku.  

Graf 14: Poberatelia rodičovského príspevku podľa pohlavia (v %) 

 

Zdroj: UPSVAR 

                                                      
9
 alebo aj do 6 rokov veku pri permanentnom nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. 
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V prípade, ţe to legislatíva umoţňuje, sa v zahraničí sleduje aj počet dní, resp. podiel otcov 

vyuţívajúcich zákonom stanovených „otcovských kvót“, ako individuálneho nároku na rodičovské  

voľno neprenositeľné na matku,  prípadne spoločné zdieľanie starostlivosti o dieťa s matkou.  

Slovenská legislatíva takúto explicitne neprenositeľnú a v prípade nevyčerpania prepadnuvšiu  

otcovskú dovolenku nepredpisuje, skúsenosti zo zahraničia však ukazujú, ţe prijatím takejto úpravy 

významne ovplyvňuje participáciu otcov na starostlivosti o deti (OECD, 2007, 118).
10

 

Miera participácie  muţov na rodinnej starostlivosti je zistiteľná aj cez poberanie príspevku na 

opatrovanie. V rámci sociálnej pomoci sa poskytujú peňaţné príspevky na kompenzáciu ťaţko 

zdravotne postihnutým (závislých členov rodiny), medzi ktoré patrí aj peňaţný príspevok na 

opatrovanie. Ide o príspevok na účely odmeňovania rodinnej starostlivosti, ktorý dostávajú rodinní 

príslušníci odkázanej osoby staršej ako 6 rokov (teda aj starých rodičov/príbuzných).  Priemerný počet  

všetkých poberateľov príspevku na opatrovanie z roka na rok stúpal, iba za ostatné dva roky sa ich 

počet  takmer nezmenil  (k 31. 12. 2007 ich bolo dokopy 51 140). V rodinnej starostlivosti  

o odkázaných členov rodiny starších ako 6 rokov sa angaţuje viac ako 82 % ţien a necelých 18 

% muţov (Repková, 2007, 2008; UPSVAR).  

Graf 15: Podiel muţov a ţien na celkovom počte poberateľov príspevku na opatrovanie (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: UPSVAR; Repková, 2008 

 

Rozhodujúcim faktorom  opätovného návratu rodičov z materského, alebo rodičovského voľna do 

zamestnania, ako aj zosúladenia starostlivosti o odkázaných starších alebo zdravotne odkázaných 

príbuzných so zamestnaním je dostupnosť a cenová prístupnosť  sociálnych zariadení  a sluţieb či uţ 

pre deti alebo  starších príbuzných.  

V roku 2003 na Slovensku zo všetkých detí  do 3 rokov navštevovalo predškolské zariadenia  17,7 % 

detí tejto vekovej skupiny a 72,5 % detí vo veku 3 – 5 rokov (OECD, 2007). Cieľ Lisabonskej 

stratégie, ako aj Plánu uplatňovania rovnosti ţien a muţov na roku 2006 – 2010 je do roku 2010  aţ  

33 % podiel detí do 3 rokov a 90 % detí vo veku 3 – 5 rokov. Detí do troch rokov navštevujúcich 

predškolské zariadenie bolo v roku 2004  aţ 20 %, v roku 2005 však  klesol na 13 % (Herich, 2008). 

Zaškolenosť detí v materských škôlkach v roku 2007 bola 12,8 % u detí do 3 rokov a 73,6% 

u detí od 3 – 5 rokov veku. 

Tabuľka 7: Podiel detí < 3 a od 3 – 5 rokov navštevujúcich predškolské zariadenie (v %) 

 2003 2005 2007 

Deti do 3 rokov veku 17,7 13 12,8** 

Deti 3 – 5 ročné  72,4 74* 73,6 
Poznámka: podiel detí < 3 a od 3 – 5 rokov z celkovej populácie detí tej istej vekovej skupiny 

* priemerná hodnota detí vo veku od 3 – 5 rokov (Herich, 2008); ** podiel  2 ročných detí zapísaných v MŠ z celkového 

počtu 2 ročných detí na Slovensku  k 31.7. 2007 

Zdroj: OECD, UIPS, Slovstat ŠÚ SR 

                                                      
10

 „Otcovské kvóty“ sú prijaté v severských krajinách, ale aj v Portugalsku, Luxembursku a pod. Ich vyuţívanie 

oprávnenými muţmi je však závislé aj alebo hlavne od výšky finančnej náhrady  mzdy počas čerpania. Na 

Islande  tvorí finančná náhrada 80 % priemernej mzdy v hospodárstve a a verejné výdavky na štruktúrovanú  

rodičovskú dovolenku  sú odhadované na  0,75 %  HPD (OECD, 2007, 117) 
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Počet materských škôlok  za ostatných 8 rokov klesá, hoci od roku 2002 sa počet novonarodených detí 

mierne zvyšuje a k 15. 9. 2007 (teda v školskom roku 2007/2008) bolo na Slovensku  2 910 

materských škôl ( z toho 56 súkromných, bez špeciálnych materských škôl), v ktorých bolo 

zapísaných  dokopy  139 374 detí. Celkový počet tried klesol od roku 2000 o  viac ako 800 

a priemerná naplnenosť tried je 20,68  detí v jednej triede (Herich, 2008). Počet evidovaných ţiadostí 

k 15. 9. 2007 o prijatie do MŠ bol  1764, k 15. 9.2008 sa zvýšil počet na 3 910 ţiadostí (UIPŠ, 

štatistické ročenky MŠ). 

Dôleţitá je  kvalita poskytovaných sluţieb v škôlkach, napr. dĺţka poskytovaného  denného  

predprimárneho vzdelávania a výchovy a výška poplatkov. Väčšina škôlok poskytuje celodennú 

starostlivosť.  Na Slovensku je doba poskytovania stanovená  od 8 – 18 hod.
11

 moţného denného 

pobytu, dá sa však dohodnúť podľa potreby zákonných zástupcov. Niektoré súkromné škôlky 

umoţňujú pobyt aj cez dni pracovného pokoja. Priemerný  mesačný poplatok v štátnej či obecnej 

škôlke je pribliţne 30 EUR  aj so stravným, pričom rodičia poberajúci  dávku v hmotnej núdzi  

poplatok neplatia.  V súkromných škôlkach sa priemerný mesačný poplatok pohybuje  pribliţne vo 

výške185 EUR.
12

  Cenovú dostupnosť predškolských zariadení je však nutné sledovať cez príjmové 

skupiny jednorodičovských a dvojrodičovských rodín s malými deťmi
13

.  

 

Podobne  ako dostupnosť a kvalita predškolských zariadení je dôleţitá aj dostupnosť a kvalita 

zariadení  a sluţieb o odkázaných členov rodiny. Pre starších odkázaných príbuzných bolo na 

Slovensku v roku k 31.12. 2006 k dispozícií 214  domovov dôchodcov z toho 13  penziónov pre 

dôchodcov. Celková kapacita domovov dôchodcov a penziónov pre dôchodcov je 14 938 miest, zatiaľ 

čo v roku 2006 tu bolo umiestnených 13 622 ľudí. Ľudia v dôchodkovom veku sú umiestňovaní aj 

v iných typoch zariadení (domovy pre dospelých s kombináciou postihnutí, s duševnými  poruchami 

a poruchami správania a pod.). Opatrovateľská sluţba ako jedna z najţiadanejšom a  najčastejšie 

vyuţívanou  sociálnou sluţbou bola v roku 2007 poskytnutá  19 394 občanom, pričom pokles oproti 

predchádzajúcemu roku bol spôsobený v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov z rozpočtových 

kapitolách obcí, ktoré majú opatrovateľskú sluţbu v kompetencii (Správa o SSO, 2007). Nedostatku 

financií na starostlivosť o starších ľudí vypovedá aj klesajúca výška  výdavkov na starostlivosť 

o starých ľudí  ako percento z HPD. V roku 2000 tvorili sumárne výdavky na príspevok na 

opatrovanie, ubytovanie a asistenciu v dennej starostlivosti 0,286 % z HDP Slovenska, v roku 2005 

bol podiel 0,204 % z HDP (odhad Eurostatu). 

 

Rodová rovnosť v oblasti zosúlaďovania rodinného a pracovného ţivota  má za cieľ nediskriminovať 

ţeny na trhu práce,  na ktoré je v dôsledku  rodových stereotypov delegovaná prevaţujúca časť  

starostlivosti o deti a iných závislých členov rodiny a zároveň podporiť muţov, aby  mohli  rovnako 

vyuţívať opatrenia na zosúlaďovania rodinných a pracovných povinností.   

Zatiaľ čo podiel  bezdetných pracujúcich muţov a ţien (vo veku 25 – 49) je pribliţne rovnaký (79 % u 

ţien a 79,5 u muţov), zamestnanosť ţien s deťmi do 12 rokov dosiahla v roku 2006 podiel 54,2 %, 

muţov s deťmi do 12 rokov však  bolo v tejto vekovej kategórií zamestnaných 88,2  %. Rodičovstvo 

významne zniţuje zamestnanosť ţien, u muţov naopak zvyšuje. Rozdiel zamestnanosti bezdetných 

ţien a ţien s deťmi do 12 rokov bol 24,8 %,  u muţov s deťmi oproti muţom bez detí sa naopak  sa 

zamestnanosť  zvýšila o 8,7 % (EK 2008, Eurostat). 

Podiel ţien a muţov pracujúcich na kratší  ako 35 hodinový týţdenný  pracovný čas  je oproti iným 

krajinám v Európe veľmi nízky.  Na kratší  pracovný  čas  bolo v roku 2007 zamestnaných  4,5 % 

ţien  a 1,1 % muţov  zo všetkých zamestnaných vo veku 15 – 64 rokov.  Pritom dôvodom 

                                                      
11

 Vyhláška MŠ 306/2008 Z.z. 
12

 Podľa informácii o www.modernaskola.sk  
13

 Od 1. januára 2009 bol schválený nový sociálny inštrument pre pracujúcich  a študujúcich  rodičov a zároveň 

sa starajúcich o malé deti – príspevok na starostlivosť, ktorého výška bude závisieť od výšky preukázaných 

výdavkov, maximálne však do výšky rodičovského príspevku (158,67 € mesačne). Po novom sa bude vyplácať  

rodičovský príspevok na kaţdé dieťa zvlášť. 

http://www.modernaskola.sk/
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vyuţívania kratšieho pracovného úväzku   sú skôr vlastné zdravotné problémy a choroba (u muţov 

24,4 % odpovedí, u ţien 16,5 % odpovedí, ako starostlivosť o odkázaných členov rodiny. Takýto 

dôvod uviedlo iba 6,8 % ţien, pričom u muţov sa nevyskytoval vôbec. Ţeny  pracujú na kratší 

pracovný úväzok aj z dôvodu nenájdenia si práce na plný pracovný úväzok ( Eurostat- LFS, 2007). 

Graf 16: Vývoj  podielu zamestnaných ţien a muţov na kratší pracovný čas zo všetkých 

zamestnaných  (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: podiel zamestnaných 15 – 64 rokov na kratší pracovný čas zo všetkých zamestnaných z tej istej vekovej skupiny 

Zdroj: Eurostat, LFS, Správa o stave rovnosti ţien a muţov – 2008, EK 

 

Najbeţnejší model riešenia tradičnej starostlivosti o  deti v západných krajinách, kedy ţena pracuje na 

čiastočný pracovný úväzok a muţ na plný úväzok je  v slovenských podmienkach  málo vyuţívaný  

 ( iba 2 % ľudí vo veku 20 – 49 rokov) aj z dôvodu  potreby dvoch plných pracovných príjmov na 

zabezpečenie rodiny. V rodinách s deťmi do 12 rokov sú najčastejšie zamestnaní obaja partneri 

na plný pracovný úväzok. Zamestnanosť  slovenských ţien vo veku 20 – 49 rokov  s deťmi do 12 

rokov veku dosahuje  80 %,  pričom priemer EÚ- 25 je 60 % (Aliaga, 2005). Opatrenia na 

zosúlaďovanie práce a rodiny treba prispôsobiť dvoj- kariérnej rodine s deťmi so zamestnanými 

rodičmi na plný pracovný úväzok. 

 

Najčastejšou formou organizácie pracovného času je na Slovensku fixný pracovný čas. Fixný 

pracovný čas má 82 % všetkých pracujúcich ţien a 81, 2 % pracujúcich muţov vo veku 25 – 49 

rokov.  V rodinách s deťmi je  fixný pracovný čas ešte častejší  ako v rodinách bez deti do 12 rokov. 

Zároveň je častejšou formou u ţien s deťmi  akou muţov s deťmi. V jednorodičovských  

domácnostiach, kde je zosúlaďovanie obzvlášť akútnym problémom, je  fixný pracovný čas a práca na 

zmeny  takmer rovnako častý ako u dvojrodičovských domácností. U muţov- samoţiviteľov je 

dokonca častejší ako u ţien- samoţiviteliek. 

Tabuľka 8: Organizácia pracovného času u ţien a muţov vo veku 25 – 49 rokov (% z pracujúcich 

ţien/muţov) 

 Fixný pracovný čas Pruţný  pracovný čas 

Ţeny 82,0 2,6 

muţi 78,5 6,4 

Zdroj. Eurosta, Labour Force Survey 2004 ad hoc modul o organizácií práce a pracovného času 

 

Flexibilné moţnosť organizácie pracovného času  sú vyuţívané iba minimálne.  Častejšie sa 

vyskytujú iba v niektorých odvetviach, ako je napríklad verejná správa (32,7 % ţien a 13,6 % muţov), 

obchodné činnosti (23,7 % ţien a 18,3 % muţov). V odvetiacich, kde je zamestnaných výrazne viac 

ţien ako muţov, vyuţívajú ţeny flexibilné formy menej ako muţi. V školstve 4,4 % ţien a 8,1 % 

muţov, v zdravotníctve 10,5  % ţien a 12,3 % muţov (Eurostat, LFS, 2004 ad hoc modul o organizácií 

práce a pracovného času). 
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Tabuľka 9: Organizácia pracovného času  zamestnaných ţien a muţov vo veku 25 - 49
14

 rokov podľa  

typu domácnosti ( v  % ) 

  Dvojrodičovské domácnosti 

s deťmi 

Jednorodičovské 

domácnosti 

Fixný čas alebo práca na zmeny 
Ţeny 86,1 84,4 

Muţi  81,2 89,9 

Moţnosť nadpracovania za účelom 

voľna podľa potreby 

Ţeny 9,4 12,1 

Muţi  8,1 - 

Pruţný pracovný čas 
Ţeny 1,9 1,5 

Muţi  5,7 - 

Iné formy 
Ţeny 2,7 2,0 

Muţi  4,9 10,1 

Poznámka: pruţný pracovný čas je ten, keď zamestnanec môţe rozhodnúť o začiatku a skončení pracovnej doby 

Zdroj. Eurosta, Labour Force Survey 2004 ad hoc modul o organizácií práce a pracovného času 

 

Muţi pracujú častejšie cez víkend  ako ţeny (18 % ţeny a 23 % muţov, Eurostat, LFS,2004), muţi 

odpracujú v priemere aj viac týţdenných hodín v závislej platenej práci ( v roku 2007 to bolo 42,40 

u muţov a 40,40 u ţien, Eurostat – LFS). Ostatné inovatívne formy práce na zosúlaďovanie práce  

rodiny  ako je práca z domu, pohotovostná práca či projektové zamestnanie sú zatiaľ vyuţívané  na 

Slovensku iba minimálne.  Podľa výberového zisťovania pracovný síl v roku 2006 prácu doma 

vykonávalo pravidelne 4 % pracujúcich, občas iba 4 %.  

 

Vzhľadom  aj na zvyšujúcu sa rozvodovosť je dôleţitým ukazovateľov rodovej rovnosti v oblasti 

rodiny   počet jednorodičovských rodín. Podiel jednorodičovských domácností sa od roku 1991  do 

2001 zvýšil o 29 % a v podľa ostatného Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku  2001 tvorili 

jednorodičovské domácnosti  11,9 % domácností.  Väčšina detí býva po rozvode pridelená  matkám, 

pričom  zákon o rodine  neumoţňuje striedavú výchovu. Rodičia sa však môţu dohodnúť na forme 

výchovy či udrţiavaní vzťahu otca a detí.  V roku 2001 bolo na Slovensku celkom 246 358 

jednorodičovských rodín
15

, z toho 86,9 % tvorili rodiny s matkou a s deťmi. Zo všetkých  374 238 

detí, ktoré ţili v jednorodičovských rodinách ţilo 86,8 % s matkou a iba 13,2 % s otcom. 

 

Tabuľka 10: Jednorodičovské rodiny podľa pohlavia  (absolútne a relatívne hodnoty, rok 2001) 

 

Pohlavie rodiča Absolútne a relatívne hodnoty 

Počet rodín 
matka 213983 

otec 32375 

Podiel zo všetkých jednorodičovských rodín 
matka 86,9 % 

otec 13,1 % 

Počet detí v jednorodičovských rodinách 
matka 324770 

otec 49468 

Podiel detí v jednorodičovských rodinách 
matka 86,8 % 

otec 13,2 % 

Priemerný počet detí v jednorodičovských rodinách 
matka 1,52 

otec 1,53 

Zdroj: UNECE – gender statistics  

                                                      
14

 Vek 25 – 49 rokov je exponovaným časom pre zakladanie rodiny a starostlivosť o deti do 12 rokov.  

Priemerný vek  pri prvom sobáši  v roku 2006 na Slovensku bol 27,9 u muţov a 25,3 rokov u ţien. (priemerný 

vek pri sobáši – prvom + ďalšom bol v roku 2007 u muţov  31,20 rokov  a 28,1 veku  u ţien. Presnejšie je však 

uvádzať priemerný vek pri narodení 1.dieťaťa. U ţien je to 25, 3 rokov, u muţov sa vek nebol zistený. 
15

 V počte sú zahrnuté aj jednorodičovské  rodiny v dôsledku úmrtia jedného z rodičov, nielen rozvodu. 
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Počet poberateľov rodičovského príspevku v systéme hmotnej núdze vypovedá o riziku ohrozenia 

sociálnou exklúziou pri  celodennej starostlivosti o deti do 3, prípadne 6 rokov. Z celkového počtu 

poberateľov rodičovského príspevku v roku 2007 bolo súčasne v systéme pomoci v hmotnej núdzi 

priemerne mesačne 5 091poberateľov, čo predstavuje 3,77 %zo všetkých poberateľov rodičovského 

príspevku. Oproti roku 2006 je to nárast o 0,3 p.b. (Správa o SSS.2007). V roku 2003 bol však 

poberateľov 12 183, čo tvorilo   9,7 % podiel.   Za ostatné roky teda nastalo výrazné zlepšenie situácie. 

 

Domáca neplatená práca je skrytou prácou ţien spôsobujúca ich „dvojité zaťaţenie“ a má váţny 

dopad na ich postavenie a mieru ekonomickej aktivity na formálnom trhu práce. 
Pod neplatenou  (neformálnou) prácou sa rozumie  široký okruh činností mimo oficiálneho trhu práce, 

ktoré nie sú v danej kultúre finančne odmeňované, vytvárajú však významnú hodnotu pre blahobyt 

spoločnosti.  Neplatená práca nemá doteraz medzinárodne  zjednotenú definíciu, prevaţne sa však 

viaţe na  neplatené činnosti v domácej sfére  (domáce  práce a starostlivosť o členov rodiny) a vo a vo 

verejnej sfére (starostlivosť a poskytovanie pomoci  osobám mimo domácnosti, dobrovoľnícka 

a verejnoprospešná, politická aktivita)
16

.   V súvislosti so starostlivosťou o rodinu a zosúlaďovaním 

práce a rodiny je dôleţité rovnomerné rozdelenie domácej neplatenej práce medzi ţeny a muţov. 

 

Graf 17: Priemerný týţdenný počet hodín vynakladaných na neplatenú  prácu
17

 v domácej sfére (v 

hod.) 

 

 Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, 2006,   (Filadelfiová v Bútorová a kolektív, 2008a, s. 242) 

Na Slovensku ostatné výskumy v oblasti distribúcie platenej a neplatenej práce medzi ţenami a muţmi  

potvrdzujú  medzinárodné poznatky o  takmer dvojnásobne vyššom zaťaţení ţien neplatenou 

prácou v porovnaní s muţmi.  Priemerný počet hodín za týţdeň vynakladaných na neplatenú prácu 

v domácnosti  je  39  hodín  u ţien a 21 hodín u muţov.  Viac neplatenej práce venujú ţeny domácim 

prácam (21 hodín týţdenne) ako starostlivosti o členov rodiny (18 hodín).  

 

Rozdiely v priemernom počte hodín sú aj  podľa rodinného stavu ţien a muţov. Výrazne viac hodín  

na neplatenú prácu vynakladajú vydaté ţeny ( 43 hodín)  oproti ţenám v iných rodinných stavoch (  

slobodné ţeny 19 hodín , rozvedené   a ovdovené ţeny 34 hodín). Ţenatí muţi sa podieľajú na 

neplatenej práci 25 hodinami, slobodní muţi 12 hodinami, rozvedení a ovdovení muţi 20 hodinami ( 

Filadelfiová, v Bútorová a kolektív, 2008a, s. 242). Vydaté ţeny  priemerne týţdenne odpracujú 

o 18 hodín viac ako ţenatí muţi. 

Rozdiely sú pritom nielen medzi muţi a ţenami, ale aj medzi ţenami  do 45 rokov a ţenami staršími 

ako 45 rokov. Zatiaľ čo staršie ţeny venujú v priemere 36 hodín na neplatenú prácu, mladšie aţ 

41 hodín týţdenne, pričom väčšia časť je venovaná starostlivosti o členov rodiny.  U muţov je to 

                                                      
16 Štandardne sa na získavanie údajov tohto typu  vyuţíva  celoeurópske štandardizované zisťovanie „Time Use Survey“.  Na 

Slovensku bol v roku 2006 uskutočnený pilotný projekt, ďalšie zisťovanie má prebiehať v rokoch 2009- 2010 v závislosti od  

finančnej podpory Európskej  únie (ŠÚ, SR)  
17 Ide o odhad počtu hodín za týţdeň, ktorý respondent/tka venujú domácim prácami a starostlivosti o členov rodiny. 



25 

 

naopak. Muţi do 45 rokov veku vynakladajú na neplatenú prácu v priemere 18 hodín týţdenne, zatiaľ 

čo stračí muţi na d 45 rokov aţ 23 hodín týţdenné, pričom výrazne viac ide o domáce práce ako 

o starostlivosť o členov rodiny ( Filadelfiová, v Bútorová a kolektív, 2008a, s. 242).   

Graf 18: Priemerný počet hodín za týţdeň vynakladaných na platenú a neplatenú prácu  pracujúcich 

muţov a ţien (populácia SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, 2006,   (Filadelfiová v Bútorová a kolektív, 2008a, s. 243) 

Aké je celkové zaťaţenie muţov a ţien  platenou aj neplatenou prácou?  Participácia ţien na trhu 

práce  im záťaţ neplatenej práce neuberá a ich priemerný počet hodín vynakladaných  týţdenne na 

domáce práce a starostlivosť o členov rodiny im zaberie 36 hodín, zatiaľ čo u pracujúcich muţov je to  

20 hodín v priemere.  V platenej práci trávia ţeny v priemere o 4 hodiny  menej  ako muţi, 

celková zaťaţenosť platenou a neplatenou prácou ţien je však 80 hodín týţdenne, zatiaľ čo 

u pracujúcich muţov o 12 hodín v priemere menej ( Filadelfiová, v Bútorová a kolektív, 2008, s. 

243).  

Zhodnocovanie neplatenej práce, resp.  uznanie a vyčíslenie  jej trhovej hodnoty umoţňuje 

pochopiť, kto  je nositeľom  sociálnych a ekonomických nákladov  na  udrţiavanie rodinnej solidarity 

a jej prínosov pre úroveň HDP v hospodárstve (Záborská, 2008) 

 

Na vyčíslenie monetárnej hodnoty neplatenej práce sa pouţíva „metóda náhrady viacstranných 

nákladov“
18

(The replacement cost generalist method), ktorá sa vzťahuje na  priemerné hodinové 

zárobky v národnom hospodárstve  v príslušných  ekvivalentných profesiách. Odhaduje sa  mzda, 

ktorú by  ţeny a muţi dostali vzhľadom na svoj počet hodín venovaný neplatenej práci získaný zo 

spriemerovanej hodinovej mzdy za domáce práce (profesie kuchára, chyţnej, nákupcu, údrţbára) a za 

starostlivosť o členov rodiny ( opatrovateľ, učiteľka v MŠ, zdravotná sestra, animátor voľného času)
19

 

Tabuľka 11: Odhad priemernej mesačnej mzdy za neplatenú prácu ţien a muţov v domácnosti 

(v EUR) 

 
Priemerná hodinová mzda 

Odhad priemernej mesačnej mzdy 

Ţeny Muţi 

Domáce práce  3,87 309,6 201,24 

Starostlivosť o členov rodiny  3,22 231,8 103,04 

Neplatená práca spolu  541,4 304,28 

Poznámka: hodnoty získané metódou náhrady viacstranných nákladov na základe priemernej mesačnej mzdy príslušných 

profesií ekvivalentných domácim práca a starostlivosti o členov rodiny. 

                                                      
18

 Metóda náhrady viacstranných nákladov (The replacement cost generalist method) je pouţívaná na 

zhodnocovanie neplatenej práce z dôvodu najvyššej konzistencie  s princípmi vytvárania národných účtov. 

Alternatívou je  „metóda zhodnocovania ušlej mzdy“, kedy neplatená práca je zhodnocovaná priemernou 

hodinou mzdou v hospodárstve (Zukewich, 2003). 
19

 Priemerné mesačné mzdy vyrátané z mesačných  podľa výšky mzdy uvedenej respondentmi na v prieskume 

platov  Merces, profesionall salary monitor, http://www.merces.sk/ 

 

http://www.merces.sk/
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Hodnota priemernej mesačnej mzdy za neplatenú prácu ţien  (21 hodín domácich prác a 19 hodín  

starostlivosti o členov rodiny týţdenne) vytvára hodnotu 541 € mesačne, u muţov pri  13 hodinách 

venovaný domácim práca a 8 hodinách venovaných starostlivosťou o členov rodine má neplatená 

práca hodnotu  304 € mesačne.  

 

Alternatívnou zhodnotenia neplatenej práce, v tomto prípade starostlivosti o malé deti, je výška ušlej 

mzdy, ak by ţena či muţ nečerpali rodičovské voľno, ale zostali aktívni na formálnom trhu práce. 

Ekvivalentom ušlej mzdy – hodnoty rodičovskej starostlivosti je  priemerná nominálna mzda 

v hospodárstve, alebo priemerná mzda ţien, prípadne muţov.   

 

 Rodičovský príspevok je príspevkom štátu  na zabezpečovanie  osobnej a riadnej starostlivosti o dieťa 

do troch rokov veku dieťa, alebo o dieťa s dlhodobým nepriaznivým  zdravotným  stavom do 6 rokov 

veku dieťaťa. Navyše rodičia môţu popri  poberaní príspevku dnes aj pracovať a delegovať 

starostlivosť na iné osoby. Výška príspevku  štátu nemá odráţať celkovú hodnotu práce, ktorú 

vynakladajú rodičia, v prevaţnej miere matky, na starostlivosť o malé deti.  Je vykrytím časti 

výdavkov spojených o starostlivosť. Odráţa však znevýhodnenie pre rodičov, ktorí sa rozhodnú  

vybrať si rodičovské voľno a celodenne sa starať o malé deti
20

. 

Tabuľka 12: Podiel výšky rodičovského príspevku na hodnote priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

v hospodárstve  (v %) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve (v €) 476,8 525,2 573,3 622,7 668,7 

Výška rodičovského príspevku (v €) 125,8 136,4 140,4 147,3 151,3 

Podiel rodičovského príspevku na nominálnej mzde (v %) 26,3 25,9 24,4 23,6 22,6 

Poznámka: výška rodičovského príspevku stanovená k 1.9 aktuálneho roku 

Zdroj: UPSVAR a výročné správy 2003 – 2007+ vlastné prepočty 

 

Napriek  postupnému zvyšovaniu rodičovského príspevku, podiel jeho výšky z priemernej 

mesačnej nominálne mzdy v hospodárstve sa v priebehu rokov 2003 – 2007 zniţoval a v roku 

2007 predstavoval 22,6 %. Znevýhodňovanie rodičov celodenne sa starajúcich o deti do 3, prípadne 

6 rokov veku dieťaťa sa zvyšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 Najčastejším argumentom, prečo otcovia nezostávajú na rodičovskej dovolenke je „strata príjmu“ (OECD, 2007, 

s 118).  Finančné ohodnotenie  rodičovskej starostlivosti je jedným z najvýznamnejších nástrojov na participáciu 

otcov na starostlivosti o deti. 
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INDIKÁTORY  

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(1)

 

Cieľové 

hodnoty  
Zdroj dát 

28.  

Podiel ţien/muţov na celkovom  

počte poberateľov rodičovského 

príspevku 

ţeny 97,8%  

UPSVAR 
muţi 2,2% 

29.  

Podiel ţien/muţov na celkovom 

počte poberateľov príspevku na 

starostlivosť 

ţeny 82,7%  

UPSVAR 
muţi  17,3% 

 

30.  

Podiel detí zapísaných 

v materských škôlkach z celkového 

počtu detí tej istej vekovej skupiny  

Deti do 

3 rokov  
12,8% 

33 % 

UIPŠ Deti od 

3 – 5 

rokov 

73,6 

90% 

31.  

Zamestnanosť ţien a muţov vo 

veku od 25-49 rokov s deťmi do 12 

rokov veku  

ţeny 54,2
(2) 

 

Eurostat, LFS 
muţi  88,2 

32.  

Podiel  pracujúcich ţien/muţov vo 

veku 25 – 49 rokov  vyuţívajúcich 

pruţný  pracovný čas 

ţeny 2,6
(3)

  

Eurostat, LFS 
muţi 3,4 

 

33.  
Priemerný týţdenný počet hodín 

venovaný neplatenej práci  

ţeny 36
(2)

  Time use 

survey,Eurostat , 

ŠÚ SR, 

(perspektívne) 
muţi  21 

 

34.  
Podiel poberateľov rodičovského príspevku 

v systéme hmotnej núdze 
3,77 % 

 
UPSVAR 

35.  
Monetárna hodnota  neplatenej 

práce
21

 

ţeny 541,4 €  
 

muţi  304,2 €  

(1) Údaje za rok 2007 

(2) Údaje za rok 2006 

(3) Údaje za rok 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Hodnota neplatenej práce ako ukazovateľa rodovej rovnosti si vyţaduje ďalší vývoj a rozpracovanie. 
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ŢENY VO VEREJNOM ŢIVOTE A ROVNÁ ÚČASŤ  ŢIEN A MUŢOV NA 

ROZDHODOVANÍ 

Účasť ţien vo všetkých sférach moci  je nízka a nezodpovedá  princípom rodovo citlivej 

demokracie. Plán Európskej únie na zvýšenie rodovej mocenskej rovnováhy -  nie menej ako 40 

% jedného pohlavia a nie viac ako 60 % druhého pohlavia -  v slovenských podmienkach 

dlhodobo zlyháva. 

 V politických orgánoch  Slovenskej republiky na národnej, regionálnej či lokálnej úrovní nedosahuje 

zastúpenie ţien ani 30 percentný podiel, ktorý sa povaţuje za minimálnu hranicu na reálnu schopnosť 

ovplyvniť politické rozhodovanie. Aktuálna účasť ţien na všetkých  3 relevantných úrovniach 

politického rozhodovania je 20 % v Národnej rade SR, 6,2 % vo vláde Slovenskej republiky, 

poslankyne v krajských zastupiteľstvách tvoria 14,3 % podiel, na čele vyšších samosprávnych krajov 

nie je však ţiadna ţena a primátorky a starostky  miestnych zastupiteľstiev na lokálnej úrovni tvoria 

20,7 % zastúpenie. 

Graf 19: Zastúpenie ţien a muţov na zákonodarnej a výkonnej moci v SR (2008, v %) 

Zdroj: Filadelfiová, 2008; www.vlada.sk  

 

Navyše všetky vrcholové politické funkcie ako  je prezident, predstava vlády a predseda parlamentu  

sú aktuálne zastúpené na Slovensku výlučne muţmi. Z všetkých štyroch podpredsedov Národnej rady 

SR je jedna podpredsedníčka. Jedinou svetlou výnimkou je podiel  ţien v Európskom parlamente 

zastupujúcich Slovensko. V roku 2004 bolo zvolených 5 europoslankýň zo všetkých 14 zatupujúcich 

poslancov, čo predstavuje 35,7 % podiel.  

Podiel kandidujúcich ţien  na základe kandidátnych listín politických strán  pre parlamentné voľby je  

stále relatívne nízky a nedosahuje ani jednu  tretinu kandidujúcich.  V roku 1994  tvorili kandidujúce 

ţeny15 %, v roku 1998 celkovo  16,9 %, v roku 2002 to bolo uţ 23,1 %, v roku 2006 však nastal opäť 

pokles na 22,7 % (Filadelfiová, 2008, s. 281) 

Nízke proporčné zastúpenie ţien na kandidačných listinách politických strán do  Národnej rady sa 

odzrkadlilo aj na  počte zvolených poslankýň parlamentu. Pred rokom 1989 aj na základe vyuţívania 

formálnych kvót bola účasť ţien v národnom parlamente takmer 30 %, po ich zrušení klesol podiel 

ţien na 12 %.  

 

http://www.vlada.sk/
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Tabuľka 13: Zastúpenie  ţien a muţov v Národnej rade SR v  jednotlivých volebných obdobiach (v 

%) 

 1985-1990 1990-1992 1992-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006 - 2010 

Ţeny 29,0 12,0 15,3 14,7 12,7 19,3 20,0 

Muţi  71,0 88,0 84,7 85,3 87,3 80,7 80,0 
Poznámka: vo volebných obdobiach 2002-2006 a 2006 -2010 ide o výsledok po nástupe náhradníkov22 

Zdroj: Filadelfiová,2002,2008, s. 281 podľa údajov www.nrsr.sk  

Na regionálnej úrovne   sú na čele krajských zastupiteľstiev výhradne muţi (v EU27 je to 29 % ţien 

a 71 % muţov), v jednotlivých  krajských zastupiteľstvách na Slovensku majú ţeny  pribliţne 14 % 

zastúpenie.  1/3 zastúpenie zo všetkých členov krajského zastupiteľstva dosiahli ţeny iba 

v Trenčianskom kraji, v Bratislavskom 26 %. Mimoriadne nízke je zastúpenie ţien v Ţilinskom, 

Prešovskom a Trnavskom kraji, kde zastúpenie ţien nedosahuje ani 10 %. 

Graf 20: Zastúpenie ţien a muţov v krajských zastupiteľstvách (v %, rok 2008, SR) 

 

Zdroj: European Commission, DG EMPL, 2008, Database on women and men in decision-making 

 

Pritom vo voľbách do samosprávnych krajov v roku 2005 bolo zo všetkých kandidátov  na poslancov 

takmer 19 % ţien  a kandidátiek na predsedov VÚC bolo 7 zo 64 kandidátov, čo predstavuje pribliţne 

11 %. (ŠÚ SR). Ţeny však kandidovali prevaţne za slabé politické strany, niektoré ako nezávislé 

kandidátky a v prostredí vytvárania veľmi rôznorodých politických koalícií nemali šancu  

(Filadelfiová, 2008, s. 283). 

 

Tabuľka 14: Počet primátoriek a podiel ţien z poslancov zastupiteľstiev krajských miest SR (obdobie 

mandátu 2006 – 2010) 

Krajské mestá Primátor/ka 

Poslanci  mestského  zastupiteľstva 

celkom 

z toho ţeny 

Absolútne 

počty 
% 

Bratislava M 80 22 27,5 

Trnava M 31 6 19,3 

Nitra M 31 5 16,1 

                                                      
22

 Náhradníčky sa ujali poslaneckých kresiel po odchode niektorých zvolených poslancov na vedúce pozície 

výkonnej moci. Vo volebnom období  2002 – 2006 bolo priamo  zvolených 14,7 % ţien a v roku 2006  sa ich 

priamymi  voľbami dostalo do NR SR 16 %. 

http://www.nrsr.sk/
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Trenčín M 24 3 12,5 

Ţilina M 31 6 19,3 

Banská Bystrica M 32 5 15,6 

Prešov M 31 8 25,8 

Košice M 50 7 14 
Poznámka: Ţ – ţena, M- muţ 

Zdroj: webové stránky krajských miest SR 

 

Na úrovni krajských miest je aktuálna situácia nasledovná. Vo volebnom období 2006 – 2010 nebola 

zvolená ani jedna primátorka krajského mesta a podiel ţien poslankýň v mestských zastupiteľstvách sa 

pohybuje od 12 % v meste Trenčín aţ  27,5 % v Bratislave.  Ani v jednom krajskom meste 

neprekročila účasť ţien v rozhodovacích pozíciách 30 % podiel. 

 

Podiel ţien na lokálnej úrovní samospráv sa v priebehu ostatných desiatich rokov postupne zvyšoval a  

vo  voľbách  v roku 2006 ţeny primátorky miest a starostky obcí dosiahli 20,7 % podiel. Na lokálnej 

úrovni je zastúpenie ţien teda vyššie ako na regionálnej, stále je však veľmi nízke a rast účasti ţien na 

výkonnej moci  postupuje iba veľmi pomaly (Filadelfiová, 2008, s. 284). 

Tabuľka 15: Rodové zloţenie zvolených primátorov a starostov do miestnych zastupiteľstiev v r. 

1994 – 2006 

 Celkový počet Z toho ţeny Podiel ţien v % 

1994 2 750 418 15,2 

1998 2 766 484 17,5 

2002 2 913 541 18,6 

2006 2 905 601 20,7 
Zdroj: Filadelfiová, 2008, s. 284. 

 

Najvyššie  mocenské funkcie v kontrolnej sfére a sfére spravodlivosti  ako  je Najvyšší kontrolný úrad 

a  Verejný  obhajca  práv sú zastúpené  výhradne muţmi, zatiaľ čo   medzi sudcami Najvyššieho súdu 

Slovenskej republike majú ţeny 56 % podiel. Úrad predsedníčky Ústavného súdu  patrí na Slovensku 

tieţ ţene.  

 

Tabuľka 16: Rodové zloţenie vedenia kľúčových inštitúcií v oblasti kontroly a spravodlivosti ( rok 

2008) 

Inštitúcia Vedenie 
Zástupca 

vedenia 

Počet členov 

riadiaceho 

orgánu 

Z toho ţien 

Abs. % 

Národná banka Slovenska M M 10 2 20 

Verejný obhajca práv M Ţ -   

Generálna prokuratúra Slovenskej 

republiky 
M M 13 3 23,1 

Najvyšší súd Slovenskej republiky Nie je obsadené Ţ 5 3 60 

Ústavný súd Slovenskej republiky Ţ M 13 3 23,1 

Najvyšší kontrolný úrad M     

Národný inšpektorát práce M - 6 5 83 
Poznámka: Ţ – ţena, M- muţ 

Zdroj: European Commission, DG EMPL, 2008, Database on women and men in decision-making 
 +  webové stránky inštitúcií.  

 

Na čele  Slovenskej národnej banky stojí guvernér a vo vrcholných orgánoch banky sú ţeny zastúpené  

20 % (European Commission, DG EMPL, 2008), čo je relatívne vysoký podiel v porovnaní so 

zastúpením ţien  vo vrcholných orgánoch najdôleţitejších európskych bankových inštitúcií:  Európska 

centrálna banka 5 % podiel ţien,  Európska investičná banka 7 %,  Európsky investičný fond  14 %. 

Na čele všetkých spomínaných bankových inštitúcií stoja muţi  a prezidentské kreslá všetkých 
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národných bánk členských štátov EU 27 zastávali v roku 2008  taktieţ výhradne muţi (European 

Commission, DG EMPL, 2008). 

Vzhľadom na  pomalý, resp. ţiadny progres v tejto oblasti  bola vytvorená európska sieť na podporu 

ţien na vedúcich politických a hospodárskych pozíciách,  na zabezpečenie synergického postupu 

v tejto oblasti
23

. V nasledujúcom texte uvádzame údaje z databázy, ktorá zjednotila štatistické 

porovnateľné ukazovatele za všetky členské krajiny s cieľom sledovať vývoj v tejto pre uplatňovanie 

rovnosti muţov a ţien významnej oblasti 

Na európskej úrovni bolo  politické rozloţenie moci  ţien a muţov v roku 2008 nasledovné:  Európska 

komisia 37 % ţien a 63 % muţov,  Európsky parlament 31 % ţien a 69 % muţov, Regionálny výbor  

17 % ţien a 83 % muţov, Európsky ekonomický a sociálny výbor  23 % ţien a 77 % muţov 

(European Commission, DG EMPL, 2008
24

). Slovenskú republiku zastupujú  od roku 2004 

v európskom parlamente  14 poslanci, z toho je 5 ţien (35,7 %). 

Aktuálny stav zastúpenia ţien  v rozhodovacích politických pozíciách na Slovensku v porovnaní 

s priemerným celkovým rozloţením účasti ţien a muţov v rozhodovacích  politických pozíciách EU-

27  v roku 2008  je porovnateľný, t .j.  rovnako nízky.  

Graf 21: Rozloţenie moci ţien a muţov v rozhodovacích politických funkciách
25

 (v %, rok 2008, SR 

a priemer EU-27) 

 
Zdroj: European Commission, DG EMPL, 2008, Database on women and men in decision-making, údaje 

zbierané od 1.9.2008 do 30.10.2008. 
 

Výrazný rozdiel oproti priemeru EU-27 je v zastúpení ţien vo vláde Slovenskej republiky. Priemer 

EU-27  dosahuje 26 % zastúpenie, pričom existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. 

Polovičné zastúpenie ţien vo  národných vládach dosahovali v roku 2008  napríklad uţ Španielsko, 

Fínsko a veľmi krajín  sa blíţi ku 40 % hranici (dokopy 7 krajín). Slovensko so svojím 6 % podielom 

ţien vo vláde patrí spolu s Rumunskom (0 %) Cyprom (8 %) medzi krajiny s najniţším podielom ţien 

na výkonnej moci.  

 

Európska komisia  pouţíva na zisťovanie  účasti ţien v politických rozhodovacích pozíciách aj 

typológiu BEIS, ktorá vypovedá o politických funkciách podľa vecného – sektorálneho  zamerania: a) 

                                                      
23

 KOM (2008) 760 v konečnom znení: „Priebežná správa o plnení plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na 

(2006 -210“ ), zo 16.  novembra 2008 
24

 Údaje získané z danej databázy boli  zbierané od 1.9.2008 do 30.10.2008. 
25

 Medzi členov vlády patrí predseda a podpredsedovia vlády a ministri v citovanej databáze  označovaní ako 

senior ministers a štátni tajomníci  sú vedení ako junior ministers 
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základné funkcie (basic) ako je ministerstvo zahraničia, , vnútra , obrany, 

spravodlivosti a pod., b) ekonomické funkcie (financie, obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva); c)  

infraštruktúra (doprava, komunikácia,  ţivotné prostredie); d) socio-kultúrne funkcie (sociálne veci 

a práca, zdravotníctvo, deti, rodina, mládeţ, starší ľudia, školstva, veda, kultúra, šport).  

Graf 22: Rozloţenie moci ţien a muţov v rozhodovacích politických funkciách podľa vecného 

zamerania (v %, 2008, SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: European Commission, DG EMPL, 2008, Database on women and men in decision-making, údaje zbierané 

od 1.9.2008 do 30.10.2008. 

Ţeny  úplne absentujú vo vedení  základných, ekonomických a infraštruktúrnych sektorov na 

Slovensku.  Priemerné zastúpenie ţien na týchto pozíciách  (senior ministers)  v EU 27 je: základné 

funkcie vykonáva 43 % ţien, ekonomické 15 %, infraštruktúrne 25 % a socio-kultúrne 47 % ţien.  

Slovensko nedosahuje európsky priemer ani v „tradične“ ţenských sektoroch socio-kultúrnych 

funkciách štátu, kde  majú ţeny na Slovensku iba 25 % zastúpenie .   

Absencia ţien v základných ekonomických sektoroch výkonnej moci štátu sa premieta aj do 

zastúpenia ţien na zodpovedných a významných pracovných pozíciách v celom spektre odvetví aj 

povolaní  a popri výraznej horizontálnej  segregácií (kapitola 1), vytvára  vertikálnu segregáciu trhu 

práce, resp. nerovnomernú distribúciu rozhodovania o ekonomických a sociálnych záleţitostiach v 

podnikoch a organizáciách.  

Graf 23: Vývoj podielu ţien a muţov na  vedúcich a riadiacich pozíciách (trieda KZAM 1, v %, SR)  

Poznámka:  podiel vytvorený na základe kategórie KZAM – Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci 

Zdroj:  Databáza regionálnej štatistiky, ŠU SR 
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V roku 1994 bol podiel ţien na vedúcich a riadiacich pozíciách 22,8 %, vrchol dosiahol v roku 2000, 

keď podiel tvoril takmer 38 %.  V priebehu ostatných 7 rokov však podiel ţien vo vedúcich pozíciách 

neprekročil túto hranicu a pohybuje sa pribliţne na 30 percentách.  Takéto zastúpenie ţien vo vedúcich 

pozíciách nie je v Európskej únii ničím výnimočným a priemer EU-27 je 28 %
26

.  

 

Vnútorné členenie kategórie KZAM1  - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci naznačuje, ţe 30 

% podiel tvoria  ţeny ako tak medzi zákonodarcami a vyššími úradníkmi. Tomu zodpovedá aj vyššie 

zastúpenie napríklad sudkýň na  Najvyššom súde  a či aktuálne vedenie Ústavného súdu Slovenskej 

republiky. Napriek tomu, ţe táto kategória zamestnaní je ešte stále výrazne doménou muţov (viac ako 

60 %), v priebehu roku 1996 – 2006 tu došlo k výraznému nárastu podielu ţien z 13, 8 % v roku 1996 

na 30,3 % v roku 2006. Ostatné podkategórie nedosahujú ani 30 % podiel a v priebehu rokov 1996 – 

2006 sa podiel ţien dokonca zníţil (Barošová, 2007, s 52). 

 

Tabuľka 17: Podiel ţien a muţov v jednotlivých triedach KZAM1 ( 2006, v %)  

 
ţeny muţi 

Zákonodarcovia, vyšší úradníci  30,3 69,7 

Vedúci riadiaci pracovníci  veľkých organizácií, podnikov  27 73 

Vedúci, riaditelia malých podnikov 28,5 71,5 
Zdroj: ŠÚ SR, Slovstat, VZPS (Barošová, 2007 ) 

 

Ďalšia analýza taktieţ naznačuje, ţe výrazne viac ţien na vedúcich a riadiacich pozíciách je vo 

verejnom sektore ako súkromnom, hoci aj vo verejnom sektore  takmer vo všetkých podskupinách 

prevaţujú muţi. Vedenie podnikov a organizácií  v sektoroch stavebníctva, priemyslu, 

pôdohospodárstva a dokonca aj sluţieb  je s výraznou dominanciou  zastúpené muţmi, ţeny  majú 

relatívne paritné zastúpenie len v sektore verejných sluţieb (44,8 % ţien a 55,2 % muţov, rok 2006). 

Muţi sú vo väčšej miere vo vedení veľkých organizácií  (73% : 27 %) a ţeny v malých (71,5 %:28,5 

%).  

Výrazná dominancia muţov  na vedúcich a riadiacich pozíciách  naprieč spektrom podskupín 

a sektorov je sprevádzaná  aj jedným z najvyšších rodových mzdových rozdiel v tejto skupine. Ţeny  

vedúce pracovníčky a manaţérky zarábali v roku  2006 v priemere o 17 467  SK menej ako muţi, čo 

predstavuje   o 33,8 % menej.  Za ostatných  desať rokov sa rozdiel zvýšil o 4,5 p.b.  Všeobecne platí, 

ţe ţeny  vo vedúcich pozíciách zarábajú o to viac menej, čím vyššie sú celkové mzdy v danom 

sektore.  Muţi sa výrazne viac podieľajú na riadení spoločnosti a viac nej aj profitujú  (Barošová, 

2007, 59 - 103).  

V trhovo najlepšie zhodnotených firmách  registrovaných na Slovensku
27

 (podľa blue-chip indexu)  

v sledovanom období bolo vedenie týchto  firiem zastúpené 10 % podielom ţien, t. j. z 10 sledovaných 

firiem bola iba jedna ţena. Ţeny mali v najvyšších orgánoch týchto firiem 18 % podiel, ostatné 

vrcholné pozície zastávali muţi.  Rodové zloţenie zamestnaneckých organizácií  v sledovaných 

firmách nie je známe (European Commission, DG EMPL, 2008) 

Podľa  hlavnej činnosti podnikov (číselník NACE REV.1.1.) bolo v najvyšších orgánoch vedenia 

podnikov  v sektoroch  poľnohospodárstva a priemyslu 32 % zastúpenie ţien,  a v sektoroch sluţieb 12 

% ţien
28

 (European Commission, DG EMPL, 2008). 

Dôleţitou sférou z hľadiska mocenského vplyvu a vyjednávania lepších sociálno-ekonomických 

podmienok je sledovanie podielu ţien vo vedení a v najvyšších orgánov organizácií sociálnych 

                                                      
26

 Meraných metódou Labour force survey cez kategórie ISCO – 121 – Directors and chief executives  a 13 -  

managers of small bussiness (European Commission, DG EMPL, 2008). 
27

 Databáza Európskej komisie zisťovala zastúpenie ţien vo vedení firiem zaradených v základnom blue-chip 

indexe  národných búrz cenných papierov, ktorý vypovedá o najlepšie trhovo zhodnotených firmách  

registrovaných na Slovensku. V sledovanom období sa do tohto indexu zaradilo iba 10 firiem. 
28

 Celkovo však bolo sledovaných len veľmi málo firiem, údaje sú dokopy za 10 firiem zo všetkých sektorov. 
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partnerov – rôznych zamestnávateľských a zamestnaneckých asociácií. Na európskej úrovni  sú ţeny 

v rozhodovacích pozíciách takýchto organizácií  (European social partner organisations) zastúpené 

v priemere 15 % (European Commission, DG EMPL, 2008). Na Slovensku vypovedá o zastúpení ţien 

v Konfederácii odporových zväzov a ostatných partnerov tripartity nasledovný tabuľka. 

Tabuľka 18: Podiel ţien  na rozhodovacom procese orgánov významných  sociálnych partnerov (rok 

2008) 

Inštitúcie zamestnaneckých  a zamestnaneckých asociácií  Vedenie 

Počet 

členov  

riadiaceho  

orgánu 

Z toho 

ţeny 

Abs. % 

Konfederácia odborových zväzov SR - prezídium  M 4 0 0 

Konfederácia odborových zväzov SR - predstavenstvo  M 13 2 15 

Konfederácia odborových zväzov SR  - rozhodcovský senát  M 10 5 50 

Republiková únia zamestnávateľov - prezídium  M 17 1 6 

Republiková únia zamestnávateľov – dozorná rada M 6 0 0 

Republiková únia zamestnávateľov – výbor práce a sociálnej politiky M 9 1 11 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a zdruţení SR -prezídium  M 18 0 0 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a zdruţení SR –prezídium – 

dozorná rada 

M 4 0 0 

Slovenský ţivnostenský zväz – prezídium M 7 1 14 

Ostatné odborové zväzy (OZ Chémia, SOZ zdravotníctva, OZ KOVO, 

OZ dopravy, SOZ obrany, OZ školstva) 

5 M; 1 Ţ 30 10 33 

Hospodárska a sociálna rada SR 

Zastúpenie štátu  18 2 11 

Zastúpenie odborov  9 1 11 

Zastúpenie zamestnávateľov  6 0 0 

ZMOS  1 0 0 

SPOLU  34 3 8,8 
Zdroj: webové stránky inštitúcií 

Vo vedení všetkých relevantných partnerov tripartity nie je ani jedna ţena (okrem Odborového zväzu 

dopravy). V riadiacich orgánoch inštitúcií sú ţeny zastúpené iba minimálne ( pribliţne 1 – 2 ţeny 

z desiatich členov),v mnohých chýbajú ţeny úplne. Výnimkou je rozhodcovský senát KOZ SR, kde je 

5 ţien z 10 členov.  Hospodársku a sociálnu radu SR, ktorá je významným priestorom na dojednávanie 

sociálneho zmieru a sociálno-pracovných podmienok tvoria zo všetkých 34 členov dokopy len  3 ţeny, 

z toho 2 zástupkyne štátnych záujmov. Vzhľadom na výrazné  príjmové rozdiely, výraznú  rodovú 

vertikálnu a horizontálnu segregáciu je zastúpenie ţien pri vyjednávaní a obhajobe svojich 

sociálnych záujmov nedostatočná. 
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INDIKÁTORY  

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(1)

 

Cieľové 

hodnoty
29

  
Zdroj dát 

36.  

Politická participácia 

ţien v rozhodovacích 

pozíciách na národnej 

úrovni 

Vláda SR 6 % 
 

ŠÚ SR a webové 

stránky inštitúcií 

Národná rada SR 

(parlament) 
20 % 

 

37.  

Politická participácia 

ţien v rozhodovacích 

pozíciách na regionálnej 

úrovni 

Vedenie VÚC 0 % 
 

 Krajské 

zastupiteľstvá 
14,3 % 

 

38.  

Politická participácia 

ţien v rozhodovacích 

pozíciách na lokálnej 

úrovni 

Primátori/rky 

a starostky  miest 

a obcí 

20,7 % 

 

 

39.  
Podiel ţien na zákonodarcoch, vedúcich 

a riadiacich pracovníkov (KZAM1) 
30,9 %

(2) 

 

ŠÚ SR, Slovstat 

VZPS 

40.  
Podiel ţien manaţeriek (ISCO kategória 121 + 

13) 
30 %  

 

Eurostat, LFS; 

Database on 

women and men 

in decision-

making 

41.  

Podiel ţien vo vedení 

trhovo najlepšie 

zhodnotených firmách 

Vedenie firmy  10 %  Database on 

women and men 

in decision-

making 

Podiel ţien 

v najvyšších 

orgánoch 

18 % 

42.  
Zastúpenie ţien v hospodárskej a sociálnej 

rade SR 
8,8 

 
www.vlada.sk  

(1) Údaje za rok 2008 

(2) Údaje za rok 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Cieľové hodnoty indikátorov nie sú doposiaľ stanovené  

http://www.vlada.sk/
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VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA NA POVOLANIE  

 

Vzhľadom na celkovú štruktúru populácie Slovenskej republiky , kde v mladších  vekových ročníkoch 

mierne prevaţujú chlapci moţno konštatovať, ţe materské a základné školy kopírujú celkovú rodovú 

štruktúru  populácie, t.j. miernu prevahu chlapcov v celkovom počte vzdelávajúcich sa.  V prípade 

študujúcich na strednom stupni  - gymnáziá a ostatné druhy stredných škôl a učilíšť dochádza 

k vyrovnaniu  rodovej štruktúry. Na vysokých školách  uţ ţeny a dievčatá prevaţujú v internej aj 

externej forme, napriek tomu, ţe vo vekovej skupine 15 – 25 rokov prevaţujú v celkovej populácii 

chlapci a muţi. Tendencia pokračovať vo vzdelávaní na vyšších stupňoch je  u dievčat o niečo 

vyššia ako u chlapcov. Pritom v absolútnych číslach na stredných a vysokých školách  externou 

formou viac študuje aktuálne  dievčat ako chlapcov. 

 

Graf 24: Počet študujúcich dievčat a chlapcov v školskom roku 2008/2009 (v %) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: UIPŠ, Štatistická ročenka 

 

Chlapci majú o niečo vyššiu tendenciu opúšťať vzdelávací systém  predčasne (neukončené základné 

vzdelanie, prípadne učilište) bez získania kvalifikácie.  V roku 2007  bolo   mladých muţov vo veku 

18 – 24  rokov 8,1 % a ţien 6,3 % z celkovej populácie tej istej vekovej skupiny,  ktorí opúšťajú 

vzdelávací systém a stávajú sa nekvalifikovanou pracovnou silou.   

Tabuľka 19: Počet študujúcich na jednotlivých stupňoch škôl podľa pohlavia a  formy štúdia (šk. r. 

2008/2009) 

 
materské školy základné školy 

stredné školy vysoké školy 

denná 

forma 

externá 

forma 

denná 

forma 

externá 

forma 

dievčatá 66555 224999 148869 7249 81460 57640 

chlapci 71631 236716 48657 3949 63191 28228 

Zdroj: UIPŠ, Štatistická ročenka 

 

Pritom výrazne viac chlapcov oproti dievčatám študuje na stredných odborných učilištiach (takmer 

71 % v roku 2006),  celkovo na stredných  odborných školách je rodová skladba pribliţne vyrovnaná  

(56, 6 % dievčat v roku 2006). Dievčatá sa však dlhodobo volia stredné školy s maturitou. Na 

gymnáziách študuje  uţ výrazne viac dievčat ako chlapcov (58,3 % dievčat v roku 2006), čo dáva  

dievčatám väčší predpoklad pokračovať v štúdiu na vysokých školách  (Filadelfiová, 2008b,  

v Bútorová a kol, s. 117).  

Na stredný školách sa začínajú prejavovať rodové rozdiely v druhoch a zameraní školy. Dievčatá majú 

výraznú prevahu v dievčenských odborných školách, pedagogických, zdravotníckych, ekonomických 
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a knihovníckych odborných školách. Dievčatá tu tvoria viac ako 70 % podiel a vytvára sa tak základe 

na feminizáciu niektorých odvetví.  Chlapci majú zase výraznú prevahu na stredných priemyselných  

a lesníckych školách a tvoria viac ako 80 % zo všetkých študujúcich na školách tohto zamerania.  

V priebehu ostatných 20 rokov sa takáto rodová skladba študujúcich na stredných odborných školách 

výrazne  nezmenila. Viac chlapcov  preniklo na ekonomické a knihovnícke školy, dievčat však 

v priebehu rokov na priemyselných školách ubudlo. Rodová segregácia zamerania odborných 

stredných škôl sa v priebehu rokov ešte prehĺbila. 

Graf 25: Vývoj podielu dievčat navštevujúcich stredné odborné školy podľa zamerania (v %, roky 

2007,2997,1989) 

 
Poznámka 1:  podiel dievčat na celkovom počte študujúcich na odborných stredných školách toho istého zamerania  

Poznámka 2: poradie škôl zoradené podľa najmenšieho podielu dievčat v roku 2007;  percentuálne hodnoty uvedené za rok 

2007, dievčenské školy v roku 1989 neexistovali 

Zdroj: ŠÚ SR - Slovstat 

 

Osobitnou kapitolou sú odborné dievčenské školy, ktorých zriadenie  v roku 1990 znamenalo faktickú 

podporu rodových stereotypov svojim zameraním na sluţby a domáce hospodárenie či odbor  

opatrovateľka.  Postupne však dochádza k útlmu týchto  programov. Počet študujúcich dievčat na 

tomto type škôl vrcholil roku 1995, keď ich navštevovalo 14 080 dievčat, postupne však počet klesá 

a v roku 2007 sa pre tento druh štúdia rozhodlo  iba 598 mladých ţien (ŠÚ SR a databáza stredných 

škôl na webovej stránke MŠ). Zameranie dievčenských odborných škôl  je dnes takmer výlučne na 

podnikanie  a obchod. V podstate ide o prípravu stredných administratívnych pracovníčok či 

ţivnostníčok.  Názov dievčenská odborná škola nemá opodstatnenie, pretoţe podobné zameranie je 

vhodné aj pre chlapcov.  
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Graf 26: Vývoj podielu študujúcich  ţien  na vysokých školách v dennej forme štúdia podľa vecného 

zamerania (v %, roky 2007, 1997,1989) 

Poznámka 1: podiel  ţien na celkovom počte študujúcich na školách daného zamerania 

Poznámka 2: poradie  podľa najmenšieho podielu  študujúcich ţien;  uvedené percentuálne údaje za rok 2007; ţeny študujúce 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky za roku 1997 a 1989 neboli zistené 

Zdroj: ŠÚ SR – Slovstat  

 

Výrazne prefeminizované študijné odbory na vysokých školách  sú lekárske a farmaceutické odbory a  

spoločenské vedy. V priebehu posledných 20 rokov sa prevaha ţien študujúcich tieto odbory iba 

posilnila.  Vo vedách o kultúre a umení, v prírodných vedách  a poľnohospodárskych vedách  ţeny 

postupne nadobúdajú viac ako 50 % podiel. Ţeny študujúce vojenské a bezpečnostné vedy sa zatiaľ 

podieľajú takmer 40 %.
30

 Jedinými odbormi, kde sa ţenám nedarí preniknúť, resp. o ktoré majú menší 

záujem a kde ich dokonca v priebehu  sledovaných rokov ubudlo, sú technické vedy a náuky. V roku 

2007  tvorili  ţeny 24 % zo všetkých študujúcich technické vedy a náuky. 

 

Počet študujúcich na jednotlivých stupňoch škôl vypovedá o potenciálny  dosiahnuť  určitý stupeň 

vzdelania,  počet absolventov zas o reálnom dosiahnutí stupňa vzdelania. V roku 2006/2007 tvorili 

dievčatá  49 % zo  všetkých absolventov stredných škôl, chlapci o 2 % viac. Zrejme sa na niţšom 

počte absolvujúcich stredoškoláčok podpísal vyšší počet externe študujúcich  dievčat na stredných 

školách, kde vţdy hrozí väčšie riziko prerušenia, odloţenia či opustenia štúdia. 

Graf 27: Podiel ţien a muţov na absolventoch stredných a vysokých škôl (školský rok 2006/2007, v 

%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: UIPŠ 

                                                      
30

 V roku 2007 tvorili  profesionálne  vojačky zo všetkých vojakov 9,4 %  v Ozbrojených silách SR ( Ročenka 

MI SR, 2007, dostupné na www.mo.sk ) 

http://www.mo.sk/
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Vyšší podiel študujúcich ţien na vysokých školách sa odrazil aj na vyššom podiely absolventiek 

vysokých škôl, ktorý v školskom roku 2006/2007 bol  54,7 % zo všetkých absolventov, čo 

predstavuje o takmer 10 % viac ako muţov - absolventov.  
 

Rodová skladba vzdelanostnej úrovne sa prejavuje aj na vzdelanostnom zloţení  pracujúcich ţien 

a muţov na trhu práce.  Zatiaľ čo v roku 1995 bolo so základným vzdelaním pracujúcich 13,7 % ţien 

a 8,7 % muţov, v roku 2007 to bolo uţ 5,6% ţien a 3,6 % muţov.  Celkovo teda ubudlo ţien a muţov, 

ktorí majú iba základné vzdelanie, pričom ţien ubúdalo rýchlejšie. V roku 1995 bolo  pracujúcich ţien 

so základným vzdelaním o 5 p.b. viac ako muţov, v roku 2007 však uţ iba o 2 p.b. 

Pracujúcich vysokoškoláčok  bolo v roku 1995 12,8 % a muţov vysokoškolákov 14,7 %. V roku 2007 

sa však tento pomer zmenil na 16,9  % ku 14,6 %.  Pracujúcich muţov vysokoškolákov v priebehu 

rokov takmer vôbec nepribudlo, zatikal čo ţien  o viac ako 4 %. Paradoxnom zostáva aj napriek 

zvyšujúcej sa vzdelanostnej úrovne pracujúcich ţien  pretrvávajúci mzdový rodový rozdiel a nízke 

zastúpenie v riadiacich a vedúcich pozíciách. 

 

Tabuľka 20: Vývoj podielu ţien a muţov absolventov/tiek terciárneho vzdelávania vedeckého 

a technologického zamerania (20 – 29 rokov, v %) 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ţeny 2,5 3 3,2 4,9 5,3 5,8 6,7 7,3 7,3 

muţi  6,1 7,3 7,3 9,9 10,1 10,7 11,7 12,9 13,2 

Poznámka: absolventi/tky (ISCED 5 -6) vo veku 20 – 29 rokov odborov matematiky, vedy a technológií na 1000  ţien/muţov  

z celej populácie tej iste vekovej skupiny  

Zdroj: Eurostat, výber odborov podľa International Standard Classification of Education (ISCED97) a the Eurostat Manual of 

fields of education and training (1999). 

 

Vzhľadom na vysokú mieru rodovej segregácie vecných zameraní študovaných odborov, ako aj 

strategický vplyv vedeckých a technologických odborov  pre rozvoj spoločnosti, sa sleduje aj podiel 

ţien/muţov vo veku 20 – 29 rokov , ktorí absolvujú v danom roku odbory matematika, veda 

a technológie podľa vymedzených klasifikácií  na 1000 ţien/muţov tej iste vekovej skupiny 

v populácií.  V priebehu rokom moţno zaznamenať rast u ţien a muţov, celkovo je však mladých 

absolventiek tohto zamerania o 5 p.b. menej ako mladých muţov a v ostatných troch rokoch sa tento 

rozdiel ešte zväčšuje. V roku 2006 bolo ţien absolventiek technologických a vedeckých odborov 

7,3 % a muţov 13,2 % na 1000 ţien/muţov tej istej vekovej skupiny z celej populácie. 

Tabuľka 21: Vývoj podielu jednotlivých stupňov vzdelania na celku pracujúcich ţien a muţov SR 

(1995 a 2007, v %) 

 1995 2007 

Ţeny Muţi Ţeny Muţi 

Základné vzdelanie  13,7 8,6 5,6 3,6 

Vyučení 24,8 40,3 24,3 38,2 

Stredné vzdelanie 5,6 8,6 2,3 2,8 

Vyučení s maturitou 2,3 3,9 3,8 6,3 

Úplné stredné všeobecné 5,8 2,7 6,1 2,9 

Úplné stredné odborné 36,4 22,4 39,8 31,1 

Vysokoškolské  12,8 14,7 16,9 14,6 
Zdroj: Štatistické ročenky SR, Filadelfiová, 2008b,  v Bútorová a kol, s. 116).  

 

Dôleţitým rodovej diferenciácie v oblasti vzdelávania, ale aj trhu práce je účasť  ţien a muţov na 

celoţivotnom vzdelávaní.  V porovnaní s krajinami  EU-27 je  celkový podiel ţien aj muţov 

zúčastňujúcich sa na celoţivotnom vzdelávaní veľmi nízky, v roku 2007 to bolo 4,3 % ţien a 3,4 

% muţov vo veku 25 -64 rokov (priemer EU-27 bol pre ţeny 10,4 % a 8,8 % u muţov, údaj za rok 
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2006).  Tento ukazovateľ vypovedá o určitej flexibilite pracovnej sily v jednotlivých krajinách, ale aj 

ochote ţien/muţov neustále sa vzdelávať, prípadne prispôsobovať sa nových profesným poţiadavkám. 

Ţien vzdelávajúcich sa  bol  v priebehu rokov vţdy o niečo viac oproti muţom. V roku 2007 tento 

rozdiel tvoril pribliţne 1 p.b.  

Tabuľka 22: Podiel ţien a muţov na celoţivotnom vzdelávaní (v %) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ţeny 8,8 3,9 4,8 5 4,4 4,3 

muţi 8,2 3,5 3,8 4,3 3,8 3,4 

Poznámka: podiel ţien/muţov vo veku 25 – 64 rokov zúčastňujúci sa vzdelávania relevantného pre ich súčasné alebo budúce 

zamestnanie  v čase 4 týţdňov realizácie výskumu na celkovom počte ţien/muţov tej istej vekovej skupiny 

Zdroj:. Eurostat, LFS 

 

 

Celkov moţno konštatovať, ţe vzdelanostný potenciál je vyšší  u ţien, výrazne sa však líši 

zameranie ţien a muţov čo do študijných odborov a zakladá feminizáciu a maskulinizáciu 

niektorých odvetví trhu práce .  

INDIKÁTORY 

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(1)

 

Cieľové 

hodnoty
31

  

Zdroj 

dát 

43.  
Podiel  absolventov ţien/muţov stredoškolského 

vzdelávania na celkovom počte absolventov 

dievčatá 49 % 
 

UIPŠ 

chlapci 51 % 
 

44.  
Podiel  absolventov ţien/muţov vysokoškolského 

vzdelávania na celkovom počte absolventov 

ţeny 54,7 % 
 

dievčatá 45,3 % 
 

45.  
Podiel ţien/muţov na celoţivotnom vzdelávaní  vo 

veku 25 – 64 rokov 

ţeny 4,3 %  

Eurostat 
muţi 3,4 % 

46.  

Podiel absolventov/tiek vedeckých a technologických 

odborov na 1000  ţien/muţov vekovej skupiny 20 – 29 

rokov  

ţeny 7,3 %
(2)  

Eurostat 
muţi 13,2 % 

47.  Index  disimilarity študujúceho odboru (návrh)
32

  
 

 

(1) Údaje za školský rok 2006/2007, alebo za rok 2007 

(2) Údaje za rok 2006 

 

 

 

 

                                                      
31

 Cieľové hodnoty indikátorov nie sú doposiaľ stanovené  
32

 Vzhľadom na  rodovú segregáciu  študovaných odporov na stredných a vysokých školách by bolo vhodné 

pouţiť podobný index disimilarity vyuţívaný na trhu práce.  
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RODOVÁ ROVNOSŤ VO VÝSKUME A MÉDIÁCH  

 

Tematizovanie ţien vo výskume ako agendy rodovej rovnosti má svoje opodstatnenie z dvoch rôznych 

hľadísk:   

 výskum a vývoj je osobitných  segmentom práce, ktorý tvorí jednu z najvplyvnejších  

spoločenských inštitúcií  na pozadí rastúceho  vplyvu na rozvoj spoločnosti a nedostatočné 

zastúpenie ţien v tejto oblasti znamená obmedzenie participácie na ovplyvňovaní  a riadení 

spoločnosti 

 v súvislosti s potrebou zvýšenia efektívnosti vedy a vývoja v európskom výskumnom priestore 

je nízke zastúpenie ţien v tejto sfére ochudobňovaním spoločnosti a márnenie talentami.  

Na tomto mieste sa zameriame iba na základné indikátory najmarkantnejších diskrepancií rodovej 

štruktúry v oblasti vedy, ako špecifického prostredia na vytváranie poznania. Osobitnou 

problematikou, ktorá si zasluhuje určite väčšiu pozornosť a analýzu , je však aj  fungovanie rodových 

vzťahov v procesoch tvorby poznania (Čavojská, Kiczková, Kobová, Meszárošová, Szapuová, 2008).  

Podiel ţien na všetkých zamestnancoch výskumu a vývoja sa zvyšuje a v roku 2007 tvorili ţeny 

v tomto segmente 44,6 %.  Výskumníčok,  ktoré majú rozhodujúci  význam pre tvorbu a spoločenské 

vyuţitie vedeckých poznatkov však bolo zo všetkých výskumníkov 41,5 %. Zato z technického 

a ekvivalentného personálu tvorili ţeny roku 2007  viac ako 55 % podiel a z pomocného dokonca 64,2 

% podiel.  

Graf 28: Vývoj podielu ţien zo všetkých zamestnancoch výskumu a vývoja v ekvivalente FTE 

človekorokoch podľa pracovného zaradenia (roku 2007,2000 a 1997, v  %) 

 

Poznámka: FTE  = človekorok, čo je jednotka výskumného a vývojového potenciálu  cez ekvivalent plného pracovného času 

pre fyzické osoby, ktorých prevaţujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, napr. pedagogický pracovníci na pracoviskách 

výskumu a vývoja na vysokých školách  

Zdroj: ŠÚ SR, Slovstat 

 

Ţeny s vyššou kvalifikáciou (DrSc., CSc., PhD, Dr.,prof., doc.) pracujúce vo výskume a vývoji tvoria 

pribliţne 30 % zo všetkých výskumníkov s vyššou kvalifikáciou. Aj keď v priebehu  desiatich rokov 

sa podiel ţien zvýšil o viac ako 4 p.b., stále je ţien s vyššou  vedeckou kvalifikáciou   v porovnaní 

s muţmi nepomerne málo. 
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Graf 29: Podiel ţien a muţov zamestnancov výskumu a vývoja s vyššou kvalifikáciou  (DrSc., 

CSc., PhD, Dr.,prof., doc.) v ekvivalente FTE človekorokoch (roky 1997, 2000,2007, v %) 

 

Poznámka: FTE  = človekorok, čo je jednotka výskumného a vývojového potenciálu  cez ekvivalent plného pracovného času 

pre fyzické osoby, ktorých prevaţujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, napr. pedagogický pracovníci na pracoviskách 

výskumu a vývoja na vysokých školách  

Zdroj: ŠÚ SR, Slovstat 

 

Napriek tomu, ţe aj na Slovensku, ako vo väčšine európskych krajín tvoria ţeny  majoritu medzi 

vysokoškolskými študentmi, čím vyššie k vrcholu akademickej hierarchie, tým sú ţeny zriedkavejšie 

v špičkových vedeckých pozíciách (vertikána segregácia). Noţnicový diagram  naznačuje, ţe po 

priblíţení kariér ţien a muţov na pozíciách odborných asistentov, muţi postupujú po ďalších 

kariérnych stupňoch neporovnateľne rýchlejšie a častejšie ako ţeny.  
 

Graf 30: Podiel ţien a muţov v typickej akademickej kariére na verejných VŠ  (rok 2007, v %) 

Poznámka: zastúpenie ţien zisťované v kategóriách študujúci/e na  verejných vysokých školách, absolventi/tky 

doktorandského štúdia, odborní asistenti/tky na verejných vysokých školách, docenti/tky  a profesori na verejných vysokých 

školách 

Zdroj: UIPŠ, Filadelfiová, Kiczková, Mosná, Szapuová, Zezulová, 2007, s. 115 

Profesionálna trajektória má aţ po  post odborných asistentov relatívne konvergentný charakter, ďalšie 

smerovanie má však výrazne divergentné smerovanie. Úlohou opatrení rodovej rovnosti je   

divergenciu zniţovať. V porovnaní s rokom 2004 moţno konštatovať, ţe v priebehu ostatných 3 

rokov  došlo k zníţeniu divergencie na poste docentov aj profesoriek, rozdiel v podielov ţien 

a muţov v najvyšších vedeckých pozíciách je však stále vysoký.  
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Graf 31: Porovnanie  rodových rozdielov v typickej akademickej kariére ţien a muţov v roku 

 2003 a 2007 

  
Poznámka: rodový rozdiel je podiel ţien mínus podiel muţov na jednotlivých postoch vedeckej kariéry, kde záporné číslo znamená rozdiel 

v neprospech ţien a pozitívne číslo zase opak 
Zdroj: UIPŠ, Filadelfiová, Kiczková, Mosná, Szapuová, Zezulová, 2007, s. 115 + vlastné prepočty 

Ukazovateľom rodovej demokracie v oblasti výskumu a vývoja je aj podiel ţien vo vedení verejných 

výskumných inštitúcií ako sú verejné vysoké školy a ostatné  výskumné pracoviská. Jedným z mála 

stanovených  cieľových hodnôt  v oblasti vedy a výskum je cieľ 25 % ţien vo vedúcich pozíciách 

verejného výskumu, aj keď väčšia účasť ţien vo vedení výskumných pracovísk neznamená 

 automatický  aj výraznejšie riešenie rodových nerovností v danej inštitúcií. Paritné zastúpenie ţien vo 

vedeniach výskumných inštitúcií je však  vytvoreným priestoru pre ovplyvnenie výrazne 

nerovnováţnej situácie  Na čele verejných vysokých škôl bola v roku 2007 iba jedna rektorka (5 %) . 

Vo vedení Slovenskej akadémie vied ako verejnej  výskumnej inštitúcie  sú  zo všetkých 16 členov 

predsedníctva  len dve ţeny, na čele stojí muţ. V sneme SAV, ako najvyššom samosprávnom orgáne 

SAV je zo všetkých  62 členov len 16 ţien (25,8 %) a vo Vedeckej rade SAV pozostávajúcej z 22 

členov sú  len 3 ţeny (13,6 %) (  www.sav.sk) 

Tabuľka 23: Podiel ţien vo vedeniach  vybraných verejných výskumných inštitúcií (2007) 

 Celkový počet členov Z toho ţien  % zo všetkých členov 

Rektori/rky verejných vysokých škôl 20 1 5 % 

Predsedníctvo SAV 16 2 12,5 % 

Snem SAV 62 16 25,8 % 

Vedecká rada SAV 22 3 13,6 % 

Zdroj: webové stránky MŠ a SAV 

 

V oblasti médií je situácia čo do ukazovateľov zatiaľ najmenej rozpracovaná. Pritom médiá sú 

významným nástrojom  na ovplyvňovanie verejnej mienky a potieranie rodových stereotypov v celej 

kultúre. Zároveň sú však aj nositeľmi rigidných a stereotypných zobrazovaní ţien na muţov v ich 

naturalizovaných rodových rolách. Situáciu by zlepšili jednotné monitorovacie techniky vybraných 

mienkotvorných médií či štandardizovaná obsahová analýza. Na tomto mieste sa však zameriame len 

na rodovú skladbu významných inštitúcií v oblasti médií a marketingovej regulácie, aj keď vplyv na 

zmenu nemusí byť výsostne v rukách ţien. 

 

Na tomto mieste by sme rady upozornili na  ukazovateľmi  nezmapovanú oblasť celej kultúry, napr. 

sexistického  jazyka  pouţívaného často aj vládnymi predstaviteľmi, zneviditeľňovanie profesionality 

ţien generickým maskulínom či prejavmi mizogýnie  či objektivizovania ţenských tiel v reláciách aj 

verejnoprávnej  televízie a reklamách.  Tieto problémy nie sú zatiaľ v širokej spoločnosti výraznejšie 

http://www.sav.sk/
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problematizované, sú však významným nástrojom na udrţiavanie  a reprodukciu status quo   rodovej 

štruktúry.  

V tomto štádiu poznania navrhujeme sledovať  aspoň rodové zloţenie regulačných a samoregulačných 

orgánov  niektorých  vysielateľov programov, vydavateľov  a zadávateľov reklamy. Tieto orgány sú 

posudzovateľmi podnetov a sťaţností fyzických aj právnických osôb  na obsah vysielania či tlače na 

základe etických kódexov či platných zákonov.  Z najvýznamnejších regulačných orgánov v oblastí 

médií a reklamy má  relatívne rodovo paritné zastúpenie Arbitráţna komisia  Rady pre reklamu 

a Tlačová rada SR,   v ostatných sledovaných regulačných orgánoch je zastúpenie ţien pod 30 %.  

 

Ďalším krokom je analýza podnetov podávaných na tieto regulačné orgány z dôvodu  porušenia  

príslušných zákonov a kódexov vzťahujúcich sa na ohrozenie ľudskej dôstojnosti aj  ţien  napr. 

zobrazovaním komercionalizovaných ţenských tiel, propagáciu násilia na ţenách a muţoch  a pod. 

Počet  podnetov tohto druhu a pozitívne/negatívne nálezy (stanoviská) sú významným indikátorom  

rigidity či progresívnej zmeny  v oblasti rodovej rovnosti  týchto orgánov.  

Tabuľka 24: Rodové zloţenie vedenia regulačných a rozhodovacích orgánov vybraných 

inštitúcií z oblasti médií a reklamy (2009) 

Inštitúcia 
Počet členov  rozhodovacieho 

orgánu 

Z toho ţeny 

Abs. počet % zo všetkých členov 

Rada STV 14 4 28,8 % 

Vedenie STV 11 2 18,2% 

Rozhlasová rada 16 2 12,5 % 

Rada pre vysielanie 

a retransmisiu (1) 
9 1 11,1% 

Arbitráţna komisia Rady pre 

reklamu (2) 
11 5 45,5% 

Tlačová rada SR (3) 6 3 50 % 

Regulačné orgány (1 +2+3) 26 9 34,1 % 

Zdroj: webové stránky príslušných inštitúcií 

 

INDIKÁTORY  

 

č. Indikátor 
Aktuálna 

hodnota
(1)

 

Cieľové 

hodnoty
33

  
Zdroj dát 

48.  
Podiel ţien/ muţov výskumníkov vyjadrených 

v FTE  zo všetkých výskumníkov/čiek 

ţeny 41,4%  

ŠÚ SR, Slovstat 

muţi 58,6%  

49.  

Podiel ţien/muţov  s vyššou vedeckou 

kvalifikáciou pracujúcich vo výskume 

vyjadrených v FTE na celkovom počte 

výskumníkov s vyššou vedeckou kvalifikáciou 

ţeny 36 %  

muţi 64 % 
 

50.  

Podiel ţien/muţov profesorov verejných 

vysokých škôl zo všetkých profesorov/riek 

verejných vysokých škôl 

ţeny 20,6%  

UIPŠ 
Muţi  79,4% 

 

51.  

Podiel rektoriek verejných vysokých škôl na 

celkovom počte rektorov verejných vysokých 

škôl 

ţeny 5 %  

www.minedu.sk  
muţi 95 % 

 

52.  
Podiel ţien v predsedníctve SAV zo všetkých 

členov predsedníctva 

ţeny 12,5 %  
www.sav.sk  

muţi 87,5 % 

53.  Podiel ţien  mediálnych regulačných orgánov 34,1 % 

 webstránky 

príslušných 

inštitúcií 

                                                      
33

 Cieľové hodnoty indikátorov nie sú doposiaľ stanovené  

http://www.minedu.sk/
http://www.sav.sk/


45 

 

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH    

Násilie páchané na ţenách je mnohotvárnym spoločenským javom a je prejavom rodovo 

nespravodlivej a mocensky nerovnováţnej  spoločenskej štruktúry. V dôsledku rigidného prideľovania  

odlišných rolí ţenám a muţov, muţi vyuţívajú násilie na ţenách  k ovládnutiu a diskriminácii  ţien.  

V spoločnosti, ktorá má výraznú prevahu muţov v riadení, sú prostredníctvom  rodových stereotypov 

určité situácie  (napríklad  ekonomická závislosť ţien v rodinách) vytvárané tak, ţe na základe   

príslušnosti k rodu dochádza k nerovnováhe moci, ktorej zneuţitie vedie k vzniku násilia 

(Filadelfiová, 2005, s. 10) 

Celkový obraz násilia na ţenách je v mnohom závislý od moţností a nedostatkov vytvárania obrazu 

o celkovej kriminality na Slovensku. Prevaţne sa celková úroveň kriminality odvodzuje iba od 

evidovanej kriminality. Reálna kriminalita si vyţaduje integrované zdroje, ako sú oficiálne štatistiky, 

prieskumy medzi obeťami a selfreportové štúdie.  Týmto predznamenávame, ţe uvedené údaje 

nepodávajú reálny obraz o násilí páchanom na ţenách, sú však jedinými dostupnými údajmi z tejto 

oblasti.  

Na zmapovanie situácie v oblasti násilia páchaného na ţenách sú nevyhnutné evidenčné údaje 

o násilných trestných činoch a počet stíhaných za tieto činy v príslušných rokoch.  Trestný čin týrania 

blízkej alebo zverenej osoby je sa vzťahuje aj na dospelé ţeny, ktorým je spôsobené fyzické alebo 

psychické utrpenie. Najviac prípadov bolo zaevidovaných v rokoch 2003 a   2004, čo súvisí so 

zmenou zákona  - redefiníciou blízkej osoby a ostatných novelizácií procesného a občianskeho práva. 

V roku 2003  v dôsledku týrania blízkej a zverenej osoby bolo evidovaných 1194 obetí z toho 75 % 

bolo ţien. Odvtedy počet evidovaných skutkov ako aj počet evidovaných obetí  políciou klesá 

a v roku 2008 bolo evidovaných 497 prípadov týrania blízkej alebo zverenej osoby, pričom 

88,3 % obetí tvorili ţeny, t. j. 505 ţien. V roku 2005 to bolo 635 ţien. 

Tabuľka 25: Týranie blízkej a zverenej osoby  (§ 208 TZ) 

 
2005 2006 2007 2008 

Počet evidovaných prípadov 694 609 457 497 

Obete- ţeny (% zo všetkých obetí) 76,5 80,1 79,1 88,3 

Počet stíhaných páchateľov 461 410 296 284 

Páchatelia muţi ( % zo všetkých páchateľov) 93,5 93,4 93,2 93 

Zdroj: MV SR 

Vývoj počtu  obţalovaných a ukončených trestných stíhaní podľa  § 208 Trestného zákona   

vypovedajú dokonca o klesajúcom vývoji za ostatné 3 roky. V roku 2005 bolo obţalovaných z tohto 

trestného činu 561 ľudí, v roku 2007 dokopy 226.  Zdôvodňuje sa to práve prekvalifikovaním  konania 

páchateľa na iný trestný čin.   Pri štatistických zisťovaniach iných trestných činov však  chýba  údaj 

o vzťahu obvineného (prípadne odsúdeného) násilníka k obeti, t. j. či išlo o súčasného  alebo bývalého 

manţela/druha, otčima, strýka, alebo inú blízku osobu. 

Tabuľka 26: Vývoj počtu obţalovaných a ukončených trestných stíhaní vo veci týrania blízkej 

a zverenej osoby  

Trestné činy týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 TZ 2005 2006 2007 

Obţalovaní 561 270 226 

Ukončené trestné stíhanie 909 422 423 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR
34

 

                                                      
34

 Údaje uverejnené v správe o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na 

ţenách na roku 2005 – 2008 (materiál pripomienkového konania č. 13176/2008-II/1) 
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Počet obetí zistených vráţd  sa za ostatné roky zniţuje, hoci  stále je ročne na Slovensku zabitých 

pribliţne 100 ľudí.  V roku 2005 bolo dokopy zistených 119 obetí vráţd, z toho ţeny tvorili 34,4 % 

obetí, muţov býva zavraţdených vţdy viac. Objasnenosť vráţd sa pohybuje nad 70 % a v roku 2005 

bola objasnených  takmer 75 % vráţd.  

Tabuľka 27: Vývoj počtu obetí vráţd podľa pohlavia (2002 – 2005) 

  Obete vráţd 2002 2003 2004 2005 

Celkový počet obetí 135 155 136 119 

Obete-muţi  (abs. počty) 81 103 95 78 

Obete-ţeny (abs. počty) 54 52 41 41 

Obete-ţeny (% zo všetkých obetí) 40 % 33,5 % 30,1 % 34,4 % 

% objasnenia  všetkých vráţd 71,2 % 73 % 73 % 74,5 % 

            Zdroj: MV SR 

V roku 2006 bolo spáchaných 89 vráţd, pričom celková objasnenosť bola aţ 76,40 %. Zabitých 

bolo 15 ţien a 67 muţov. V dvoch prípadoch išlo o trestné činy sexuálnej vraţdy. V prevaţnej miere 

išlo o vraţdy s motívom vyhrotené konflikty medzi blízkymi osobami a domáce násilie. Páchateľmi 

objasnených vráţd boli väčšinou muţi – 57, ţeny sa stali páchateľkami v 3 objasnených skutkoch 

vraţdy (Halcin, Šinka, Stábová, 2007,s. 7). 

 Kaţdý rok je na Slovensku znásilnených okolo 200 ţien, pričom  za ostatné roky počet evidovaných 

znásilnení ubúda.  Evidované sú výlučne znásilnenia ţien. V roku 2006 bolo znásilnených 174 ţien, 

pričom celková objasnenosť znásilnení v tomto roku bola takmer 70 %. 

Tabuľka 28: Vývoj počtu znásilnených ţien (2002 – 2006) 

Obete znásilnení 2002 2003 2004 2005 2006 

Celkový počet znásilnení 172 234 224 200 174 

Ţeny-obete (% zo všetkých znásilnení) 100% 100% 100% 100% 100% 

                        Zdroj: MV SR 

Najpočetnejšou skupinou trestných činov mravnostnej kriminality sú činy sexuálneho zneuţívania. 

V roku 2006 ich bolo evidovaných 405, trestných činov sexuálneho násilia bolo 109, v porovnaní 

s rokom 2005 ich bolo o 24 viac. 

Tabuľka 29: Vývoj počtu obetí sexuálneho zneuţívania (2002 – 2005) 

Obete sexuálneho zneuţívania 2002 2003 2004 2005 

Celkový počet obetí 464 424 468 398 

Ţeny-obete (abs. počty) 400 372 399 359 

Ţeny-obete (% zo všetkých obetí) 86,2% 87,7% 85,2% 90,2% 

                               Zdroj: MV SR 

Obchodovanie s ľuďmi  je predmetom osobitnej stratégie a jej príslušného akčného plánu MV SR. 

Vysoká latentnosť tohto druhu násilia páchanom na ţenách je  spôsobená viacerými faktormi.  

Obchodovanie s ľuďmi má často nadnárodný a organizovaný  charakter, čo činí určenie jeho rozmeru 

o tom zloţitejším. Obchodovanie s ľuďmi  je predmetom snáh  celej rady medzinárodných 

regionálnych i národných inštitúcií, ktoré sa snaţia určiť celkový počet ţien a detí, ktoré sú 

kaţdoročne vo svete predmetom obchodu. Odhady sa pohybujú medzi 700 000 aţ niekoľko miliónov 

a vyvolávajú otázky o spoľahlivosti takýchto odhadov (Halcin, Šinka, Stábová, 2007s. 75).  
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Tabuľka 30: Obchodovanie so ţenami (§246 TZ zákona č. 140/1961 Zb. a §179 TZ zákona č. 

300/2005 Z.z v ZNP). 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkový počet obetí 24 43 33 18 31 10 

Počet obetí- ţien  22 42 29 16 29 10 

                                     Zdroj: Halcin, Šinka, Stábová, 2007, s. 60 

Obeťami obchodovania s ľuďmi v SR sú najmä mladé ţeny, ktoré sú obchodované za účelom 

sexuálneho vykorisťovania a nútených práce. Pochádzajú najmä z oblastí Slovenska, v ktorých je 

vysoká miera nezamestnanosti a zo sociálne slabších rodín. Ide o ţeny slobodné, slobodné matky, ale 

aj vydaté ţeny s niekoľkými deťmi. Slovensko je predovšetkým krajinou pôvodu obetí, ale aj 

tranzitnou krajinou  obetí z Ukrajiny, Ruska, Bulharska. Objasnenosť prípadov obchodovania bola 

v roku 2005  a 2006 pribliţne 30 %. 

S obchodovaním so ţenami môţe súvisieť aj počet nezvestných osôb. V roku 2006 ich zostalo 

v pátraní 455, pričom pribúda prípadov nezvestných mladých dievčat, ktoré odchádzajú od rodičov 

z domova bez oznámenia a bez uvedenia adresy miesta svojho pobytu (Halcin, Šinka, Stábová, 2007s. 

18) 

Vzhľadom na to, ţe o reálnom výskyte  násilia páchanom na ţenách prostredníctvom pravidelných 

viktimizačných prieskumov
35

 nie sú údaje zisťované, uvádzame výsledky z dvoch reprezentatívnych 

výskumov násilia páchaného na ţenách realizovaných v roku 2002 a 2008. 

Násilie  zo strany intímneho partnera (manţela/druha) zaţilo počas svojho ţivota  21,2  % 

dospelých ţien, ktoré mali v čase výskumu partnera,  pritom  6 % zaţívalo vyhranené násilie, t.j. 

často opakované fyzické a sexuálne násilie a takmer trvalo prítomné psychické, sociálne  či 

ekonomické násilie. Zo strany bývalého partnera  zaţívalo násilné správanie 27,9 % ţien, pritom 12,2 

% vyhranené.  

Podľa druhov násilia fyzické násilie (facky, sácanie, bitka) zaţilo zo strany súčasného partnera 15 % 

(40 % od bývalého), sexuálne násilie (vymáhanie sexu, znásilnenie)  9 % ţien zo strany súčasného (25 

% zo strany bývalého partnera), psychické  poškodzovanie(nedôstojné poniţovanie, neustála kritika, 

vulgárne nadávky) zaţilo 36 % zo strany súčasného (64,2 %).  V priebehu rokov 2002 a 2008 sa  

výskyt násilia na ţenách zo strany súčasného partnera takmer nezníţil, alebo zníţil iba veľmi 

málo (Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35

 Pilotný projekt viktimizačného prieskumu na Slovensku sa údajne uskutočňuje  v roku 2009 pod gesciou ŠU 

SR, pravidelné terénne zisťovania budú závisieť od ďalšieho financovania tohto typu výskumu. 
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Tabuľka 31: Podiel ţien s priamou skúsenosťou násilného správania zo strany muţov počas 

svojho ţivota ( 2008, v %) 

 Násilný vzťah 

s kombinovanými prejavmi 

násilia 
Fyzické 

násilie 

Sexuálne 

násilie 

Psychické 

poškodzovanie 
Násilný 

vzťah 

Vyhranený 

násilný 

P
a

rt
n

er
sk

é 

n
á

si
li

e
 

Zo strany 

súčasného 

partnera 

15,2  6  15  9 36 

Zo strany 

bývalého partnera 
15,7 12,2 40 25 64,2 

Z
o

 s
tr

a
n

y
 

in
ý

ch
 m

u
ţo

v
 

Cudzí muţi, muţi súvisiaci s prácou, kamaráti 

a známi, iní muţi z rodiny, muţi súvisiaci so 

školou,...  

17,4 29,8 23,5 

 
Poznámka 1: násilný vzťah sa vyznačuje permanentným psychickým poškodzovaním, ekonomickým a sociálnym násilím, 

menej častým fyzickým a sexuálnym násilím; vyhranený násilný vzťah je charakteristický opakovaným fyzickým 

a sexuálnym násilím, permanentným psychickým, sociálnym či ekonomickým násilím  

Poznámka 2: podiel partnerského násilia bol zisťovaný na vzorke ţien vo veku 18 – 64 rokov, ktoré mali v čase výskumu 

súčasného/bývalého partnera; mimopartnerské zisťované zase z celej populácie ţien vo veku 18 – 64 rokov 

Zdroj: Reprezentatívny výskum násilia na ţenách, IVPR 2008; Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008 

 

 

 

INDIKÁTORY  

 

č. 
 

Indikátor 
Aktuálna 

hodnota  

Zdroj dát  

54.  

Evidované 

 násilie na ţenách   

počet prípadov týrania blízkej a zverenej osoby (2008) 497
 

Policajné 

prezídium, 

MV SR 

 

55.  
počet ţien –obetí týrania blízkej a zverenej osoby 

(2008) 

 

505 

56.  počet ţien – obetí vraţdy (2005) 41 

57.   počet ţien-obetí znásilnenia (2006) 174 

58.  počet ţien-obetí sexuálneho zneuţívania (2005) 359 

59.  Počet ţien-obetí obchodovania s ľuďmi  (2006) 10 

60.  
Počet ţien-obetí úmyselného ublíţenia na zdraví 

(2005) 
894 

61.  

Reálna 

prevalencia  

násilia na ţenách 

Podiel ţien so skúsenosťou  násilného vzťahu zo 

strany súčasného partnera  
21,2 % IVPR 
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RODOVÁ ROVNOSŤ  NA SLOVENSKU V GLOBÁLNOM POROVNANÍ  

 

Slovensko svojím členstvom v  medzinárodných ekonomických a politických štruktúrach je 

súčasťou globálnych  hodnotení a porovnávaní  vzťahujúcich sa na rovnosť ţien a muţov. Komplexné 

medzinárodné indexy a ich časti slúţia na identifikáciu silných a slabých stránok  jednotlivých krajín 

a na formovanie verejnej politiky zaloţenom na skúsenostiach krajín úspešnejších v podpore rovnosti 

ţien a muţov. Pretrvávajúce rodové rozdiely v prístupe ku zdrojom a príleţitostiam  sa vnímajú nielen 

ako prekáţka zvyšovania kvality ţivota polovice svetovej populácie, ale aj ako významné riziko 

dosahovania dlhodobého rastu a blahobytu národov. Krajiny, ktoré nevyuţívajú naplno ľudský 

potenciál polovice svojich ľudských zdrojov, môţu strácať na svojej konkurencieschopnosti. 

Výber a konštrukcia ukazovateľov rodovej rovnosti sú väčšinou  prispôsobené situácií  rozvojových 

krajín, kde dodrţiavanie ţenských práv, ako je napríklad gramotnosť ţien, mrzačenie ţenských 

genitálií či nedostatočná ekonomická participácia  ţien  sú váţnymi problémami. Slovensko patrí 

podľa väčšiny takýchto medzinárodných ukazovateľov  medzi krajiny s  vysokou mierou rodovej 

rovnosti. 

Ukazovatele rodovej rovnosti  Rozvojového programu spojených národov( UNDP)  sa vzťahujú na  

indexy všeobecného ľudského rozvoja (HDI), ktorý je kompozitným ukazovateľom  vzťahu medzi 

príjmami krajiny (HDP na hlavu) a úrovňou ich vyuţívania (priemerná dĺţka ţivota,  gramotnosť,  

kombinovaný  pomer zápisu do škôl).  Štandardne sa vyuţíva na meranie potenciálnej sociálnej 

prosperity.  Rodovo- rozlíšený index rozvoja  (Gender-related Development Index, GDI)  zohľadňuje 

rodovú nerovnováhu potenciálnej sociálnej prosperity a rodové nerovnosti  vo vyuţívaní bohatstva 

krajiny.  Čím vyššie sú rodové disparity vo všeobecnom ľudskom rozvoji, tým  je niţší rodovo -

rozlíšený index rozvoja  (GDI) vo vzťahu k národnému indexu ľudského rozvoja (HDI ).  Slovenská 

republika dosiahla v roku 2006 GDI so skóre 0,870 bodov a HDI so skóre 0,872 bodov, t.j.  rodovo -

rozlíšený index rozvoja predstavuje  99,7 % z celkového indexu ľudského rozvoja v tom istom 

roku. Podiel GDI z celkového HDI umiestnil Slovensko na 28. miesto  zo všetkých sledovaných 157 

krajín (UNDP, 2008). 

Miera rodovej rovnosti (Gender Empoverment Measure, GEM) vypovedá  o aktívnej účasti ţien na 

ekonomickom a politickom ţivote krajiny a meria nerovnosť príleţitostí vo vybraných oblastiach. 

Zameriava sa na  účasť ţien  v národných parlamentoch, prístup ţien k profesionálnym 

príleţitostiam/moţnostiam (podiel ţien zo všetkých pracovníkov v legislatíve, vedúcich pracovníkov 

a manaţérov, technických pracovníkov) a rodovú  príjmovú disparitu (podiel príjmu ţien na 

odhadovanom celkovom príjme). V roku 2006 dosiahla Slovenská republika v miere rodovej 

rovnosti skóre 0,638 bodov a 34. miesto zo všetkých 108 sledovaných krajín ( UNDP, 2008). 

Nová databáza OECD o rode, inštitúciách a rozvoji (Gender, Institutions Data Base) poskytuje 

informácie o normách, zákonoch, zvykoch a tradíciách, ktoré majú významný vplyv na vysvetlenie 

rodových disparít. Indikátor sociálnych inštitúcií (Social Institutions Indicator, GID)) sa skladá zo 4 

kategórií : fyzická integrita,  rodinné normy,  občianske slobody a vlastnícke práva.  Sociálne 

inštitúcie ako je  napr. existencia legislatívy na ochranu pred násilím na ţenách, rodičovská autorita 

rovnomerne rozdelená medzi muţmi a ţenami, ako aj prístup ţien k pôţičkám  sú významnými 

determinantmi participácie ţien na trhu práce.  Spochybňuje sa tak doteraz zauţívaná interpretácia 

zlepšenia ekonomického postavenia ţien len výškou ich príjmov a zdôrazňuje sa rola politických 

opatrení vzťahujúcich sa na  odstránenie diskriminačných rodinných noriem či podpora prístupu ţien  

ku kapitálu (Jutting, Morrisson, Dayton-Johnson, Drechsler, 2006, s. 32). Aktuálna hodnota GID za 

Slovensko je 0,057 a umiestnenie na 46. mieste zo 161 krajín (OECD, 2008) 

Sledovaním aspektov rodovej rovnosti v  konkurencieschopnosti krajín vytvorila nezávislá organizácia 

Svetové ekonomické fórum (WEF) komplexný Index globálneho rodového rozdielu ( Global Gender 

Gap Index, GGGI) zisťujúci jednotnou metodológiou rozdiely medzi muţmi a ţenami v štyroch 

kritických oblastiach: ekonomická participácia a príleţitosť, úroveň dosiahnutého vzdelania, zdravie 
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a doţitie,  účasť na politickom rozhodovaní.  Doposiaľ ţiadna z krajín nedosiahla rodovú rovnosť vo 

všetkých kritických oblastiach, k nulovému rodovému rozdielu sa niektoré krajiny priblíţili iba v 

oblasti zdravia a vzdelania.  Slovensko sa pravidelne umiestňuje  pribliţne v strede vytvoreného 

poradia sledovaných krajín  indexom GGGI(alebo na konci prvej polovice) s výrazným 

zaostávaním v oblasti účasti ţien na politickom rozhodovaní a v ekonomickej participácii.  

Slovenská republika sa v roku 2008 umiestnila zo 130 krajín na 64. mieste s dosiahnutým skóre 0,628 

bodov, kde spolu s Fínskom, Francúzskom a Litvou  je jednou z európskych krajín, ktoré dosiahli 

rovnú rodovú paritu v dosiahnutej úrovni vzdelania a oblasti zdravia a doţitia. Napriek tomu sa  

umiestnenie Slovenska v poradí zhoršuje (oproti roku 2007 o 9 miest), čo je spôsobené rýchlejším 

napredovaním ostatných krajín v dosahovaní rodovej rovnosti (Global Gender Gap Report 2008, 

WEF). 

INDIKÁTORY  

 

Č. Názov indikátora Umiestnenie  Dosiahnuté skóre  Zdroj dát 

62.  Index ľudského rozvoja (HDI) 41. (zo 171 krajín) 0,872 UNDP 

63.  Rodovo - rozlíšený index rozvoja (GDI) 28. (zo 157 krajín) 0,870 (99,7 % z HDI) UNDP 

64.  Miera rodovej rovnosti (GEM) 34. (zo 108 krajín) 0,638 UNDP 

65.  Indikátor sociálnych inštitúcií (GID) 46. (zo 161 krajín) 0,057 OECD 

66.  Index globálneho rodového rozdielu (GGGI) 64. (zo 130 krajín) 0,628 WEF 

Poznámka: hodnoty  HDI, GDI a GEM a GGGI sú za rok 2006, GID za rok 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

ZOZNAM TABULIEK 
Tabuľka 1: Počet poberateľov dôchodku a výška dôchodkovej dávky ţien a muţov (k 31.12. 2007) ........... 9 
Tabuľka 2: Miera rizika chudoby  podľa pohlavia (v %) ............................................................................... 12 
Tabuľka 3: Očakávaná dĺţka zdravého ţivota pri narodení  podľa pohlavia ( 2005, 2006, v r.) ................. 16 
Tabuľka 4: Fajčiari  - nefajčiari podľa pohlavia  (% z populácie, rok 2004) ................................................ 16 
Tabuľka 5: Pracovná úrazovosť podľa pohlavia (2002 – 2005) ..................................................................... 17 
Tabuľka 6: Priemerné percento pracovnej neschopnosti muţov a ţien z dôvodu choroby a pracovných 

úrazov (2001 – 2006) ................................................................................................................................... 17 
Tabuľka 7: Podiel detí < 3 a od 3 – 5 rokov navštevujúcich predškolské zariadenie (v %) ......................... 20 
Tabuľka 8: Organizácia pracovného času u ţien a muţov vo veku 25 – 49 rokov (% z pracujúcich 

ţien/muţov) ................................................................................................................................................. 22 
Tabuľka 9: Organizácia pracovného času  zamestnaných ţien a muţov vo veku 25 - 49 rokov podľa  typu 

domácnosti ( v  % ) ..................................................................................................................................... 23 
Tabuľka 10: Jednorodičovské rodiny podľa pohlavia  (absolútne a relatívne hodnoty, rok 2001) ............. 23 
Tabuľka 11: Odhad priemernej mesačnej mzdy za neplatenú prácu ţien a muţov v domácnosti (v EUR) 25 
Tabuľka 12: Podiel výšky rodičovského príspevku na hodnote priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

v hospodárstve  (v %) ................................................................................................................................. 26 
Tabuľka 13: Zastúpenie  ţien a muţov v Národnej rade SR v  jednotlivých volebných obdobiach (v %) . 29 
Tabuľka 14: Počet primátoriek a podiel ţien z poslancov zastupiteľstiev krajských miest SR (obdobie 

mandátu 2006 – 2010) ................................................................................................................................ 29 
Tabuľka 15: Rodové zloţenie zvolených primátorov a starostov do miestnych zastupiteľstiev v r. 1994 – 

2006 .............................................................................................................................................................. 30 
Tabuľka 16: Rodové zloţenie vedenia kľúčových inštitúcií v oblasti kontroly a spravodlivosti ( rok 2008)

 ...................................................................................................................................................................... 30 
Tabuľka 17: Podiel ţien a muţov v jednotlivých triedach KZAM1 ( 2006, v %) .......................................... 33 
Tabuľka 18: Podiel ţien  na rozhodovacom procese orgánov významných  sociálnych partnerov (rok 2008)

 ...................................................................................................................................................................... 34 
Tabuľka 19: Počet študujúcich na jednotlivých stupňoch škôl podľa pohlavia a  formy štúdia (šk. r. 

2008/2009) ................................................................................................................................................... 36 
Tabuľka 20: Vývoj podielu ţien a muţov absolventov/tiek terciárneho vzdelávania vedeckého 

a technologického zamerania (20 – 29 rokov, v %) ................................................................................. 39 
Tabuľka 21: Vývoj podielu jednotlivých stupňov vzdelania na celku pracujúcich ţien a muţov SR (1995 a 

2007, v %).................................................................................................................................................... 39 
Tabuľka 22: Podiel ţien a muţov na celoţivotnom vzdelávaní (v %) ............................................................ 40 
Tabuľka 23: Podiel ţien vo vedeniach  vybraných verejných výskumných inštitúcií (2007) ....................... 43 
Tabuľka 24: Rodové zloţenie vedenia regulačných a rozhodovacích orgánov vybraných inštitúcií z oblasti 

médií a reklamy (2009) ............................................................................................................................... 44 
Tabuľka 25: Týranie blízkej a zverenej osoby  (§ 208 TZ) ............................................................................. 45 
Tabuľka 26: Vývoj počtu obţalovaných a ukončených trestných stíhaní vo veci týrania blízkej a zverenej 

osoby ............................................................................................................................................................ 45 
Tabuľka 27: Vývoj počtu obetí vráţd podľa pohlavia (2002 – 2005) ............................................................. 46 
Tabuľka 28: Vývoj počtu znásilnených ţien (2002 – 2006) ............................................................................. 46 
Tabuľka 29: Vývoj počtu obetí sexuálneho zneuţívania (2002 – 2005) .......................................................... 46 
Tabuľka 30: Obchodovanie so ţenami (§246 TZ zákona č. 140/1961 Zb. a §179 TZ zákona č. 300/2005 Z.z 

v ZNP). ........................................................................................................................................................ 47 
Tabuľka 31: Podiel ţien s priamou skúsenosťou násilného správania zo strany muţov počas svojho ţivota 

( 2008, v %) ................................................................................................................................................. 48 
Tabuľka 32: Miera zamestnanosti podľa veku a vzdelania v roku 2007 (priemer za rok v %) .................. 53 
Tabuľka 33: Miera nezamestnanosti podľa veku a vzdelania v roku 2007 (priemer za rok v %) .............. 54 
Tabuľka 34: Miera evidovanej nezamestnanosti  ţien a muţov ..................................................................... 54 
Tabuľka 35: Priemerná hrubá mesačná mzda a vybrané zloţky mzdy zamestnancov podľa pohlavia ..... 55 
Tabuľka 36: Priemerná hrubá mesačná mzda v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére podľa KZAM (v 

Sk) ................................................................................................................................................................ 55 
Tabuľka 37: Index globálnej rodovej rovnosti na Slovensku a jeho sub-indexy (rok 2006 – 2008) ............ 55 
Tabuľka 38: Indikátory RR trhu práce ............................................................................................................ 57 
Tabuľka 39: Indikátory RR sociálnej ochrany a chudoby .............................................................................. 58 
Tabuľka 40: Indikátory RR  z oblasti zdravia ţien a muţov .......................................................................... 58 
Tabuľka 41: Indikátory RR v oblasti rodiny a zosúlaďovania pracovného a rodinného ţivota.................. 59 
Tabuľka 42: Indikátory RR rovnej účasti ţien na politickom a ekonomickom rozhodovaní ...................... 60 
Tabuľka 43: Indikátory RR vo vzdelávaní a príprave na povolanie .............................................................. 60 



52 

 

Tabuľka 44: Indikátory RR vo výskume a médiách ........................................................................................ 61 
Tabuľka 45: Indikátory RR v násilí páchanom na ţenách a kriminalite ....................................................... 61 
Tabuľka 46: Globálne indikátory RR ............................................................................................................... 62 

 

ZOZNAM GRAFOV 
Graf 1: Miera zamestnanosti ţien a muţov  (vo veku 15 – 64, v %) ................................................................. 5 
Graf 2: Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti (MZ) ţien a muţov ............................................................. 5 
Graf 3: Miera nezamestnanosti ţien a muţov (15 – 74 rokov, v %) ................................................................. 6 
Graf 4: Rodový rozdiel v mierach nezamestnanosti (MN) ţien a muţov ......................................................... 6 
Graf 5: Rodový mzdový rozdiel (v %) ................................................................................................................ 7 
Graf 6: Priemerný vek odchodu z trhu práce  ţien a muţov (v rokoch). ....................................................... 10 
Graf 7: Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi (v %)................................................................... 12 
Graf 8: Dlhodobá nezamestnanosť ţien a muţov (v %) .................................................................................. 13 
Graf 9: Rozptyl regionálnych mier zamestnanosti podľa pohlavia ( veková skupina 15 – 64 rokov) ......... 13 
Graf 10: Muţi a ţeny predčasne opúšťajúci vzdelávací systém bez získania kvalifikácie (18 – 24 r., v %) 13 
Graf 11: Ţeny a muţi ţijúci v domácnostiach bez práce (18 – 59 rokov, v % ) ............................................. 14 
Graf 12: Stredná dĺţka ţivota pri narodení podľa pohlavia (2000 – 2007, v rokoch) ................................... 15 
Graf 13: Úmrtia  ţien a muţov z dôvodu vraţdy a zabitia (na 100 tis. obyvateľov) ..................................... 16 
Graf 14: Poberatelia rodičovského príspevku podľa pohlavia (v %) ............................................................. 19 
Graf 15: Podiel muţov a ţien na celkovom počte poberateľov príspevku na opatrovanie (v %) ................ 20 
Graf 16: Vývoj  podielu zamestnaných ţien a muţov na kratší pracovný čas zo všetkých zamestnaných  (v 

%) ................................................................................................................................................................ 22 
Graf 17: Priemerný týţdenný počet hodín vynakladaných na neplatenú  prácu v domácej sfére (v hod.) . 24 
Graf 18: Priemerný počet hodín za týţdeň vynakladaných na platenú a neplatenú prácu  pracujúcich 

muţov a ţien (populácia SR) ..................................................................................................................... 25 
Graf 19: Zastúpenie ţien a muţov na zákonodarnej a výkonnej moci v SR (2008, v %) ............................. 28 
Graf 20: Zastúpenie ţien a muţov v krajských zastupiteľstvách (v %, rok 2008, SR) ................................. 29 
Graf 21: Rozloţenie moci ţien a muţov v rozhodovacích politických funkciách (v %, rok 2008, SR 

a priemer EU-27) ........................................................................................................................................ 31 
Graf 22: Rozloţenie moci ţien a muţov v rozhodovacích politických funkciách podľa vecného zamerania 

(v %, 2008, SR) ........................................................................................................................................... 32 
Graf 23: Vývoj podielu ţien a muţov na  vedúcich a riadiacich pozíciách (trieda KZAM 1, v %, SR) ...... 32 
Graf 24: Počet študujúcich dievčat a chlapcov v školskom roku 2008/2009 (v %) ....................................... 36 
Graf 25: Vývoj podielu dievčat navštevujúcich stredné odborné školy podľa zamerania (v %, roky 

2007,2997,1989) ........................................................................................................................................... 37 
Graf 26: Vývoj podielu študujúcich  ţien  na vysokých školách v dennej forme štúdia podľa vecného 

zamerania (v %, roky 2007, 1997,1989) .................................................................................................... 38 
Graf 27: Podiel ţien a muţov na absolventoch stredných a vysokých škôl (školský rok 2006/2007, v %) .. 38 
Graf 28: Vývoj podielu ţien zo všetkých zamestnancoch výskumu a vývoja v ekvivalente FTE 

človekorokoch podľa pracovného zaradenia (roku 2007,2000 a 1997, v  %) ........................................ 41 
Graf 29: Podiel ţien a muţov zamestnancov výskumu a vývoja s vyššou kvalifikáciou  (DrSc., CSc., PhD, 

Dr.,prof., doc.) v ekvivalente FTE človekorokoch (roky 1997, 2000,2007, v %) ................................... 42 
Graf 30: Podiel ţien a muţov v typickej akademickej kariére na verejných VŠ  (rok 2007, v %) .............. 42 
Graf 31: Porovnanie  rodových rozdielov v typickej akademickej kariére ţien a muţov v roku  2003 a 2007

 ...................................................................................................................................................................... 43 
Graf 32: Rast zamestnanosti  muţov a ţien (v %) ............................................................................................ 53 
Graf 33:  Vývoj skóre sub-indexov globálnej  rodovej rovnosti na Slovensku (rok 2006 – 2008) ................ 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

PRÍLOHA 1 – DOPLŇUJÚCE TABUĽKY A GRAFY  

Tabuľka 32: Miera zamestnanosti podľa veku a vzdelania v roku 2007 (priemer za rok v %) 

Ukazovateľ Spolu Muţi Ţeny 

15+ roční 52,3 61,1 44,2 

15 – 64 roční 60,7 68,4 53,1 

Podľa vekových skupín    

  15 - 19 roční 4,4  5,3  3,5  

  20 - 24 roční 48,6  54,1  42,8  

  25 - 29 roční 72,1  84,9  58,7  

  30 - 34 roční 76,6  87,4  65,4  

  35 - 39 roční 82,1  88,5  75,6  

  40 - 44 roční 82,7  84,6  80,8  

  45 - 49 roční 80,8  84,9  76,8  

  50 - 54 roční 75,7  79,6  71,9  

  55 - 59 roční 50,2  70,7  31,9  

  60 - 64 roční 15,4  25,8  7,1  

  65 a viac roční 1,2  1,5  1,0  

Podľa vzdelania (15 - 64 roční)    

  Základné 15,0  15,3  14,8  

  Učňovské 68,6  76,8  56,5  

  stredné (bez maturity) 71,1  81,3  59,7  

  učňovské s maturitou 78,3  87,9  63,7  

  úplné stredné všeobecné 41,9  44,5  40,5  

  úplné stredné odborné 73,9  82,1  67,2  

  vyššie odborné 71,6  71,5  71,5  

  vysokoškolské – 1. aţ 3. stupeň 83,8  89,3  78,4  
                                                  Zdroj: ŠÚ SR, VZPS  

 

Graf 32: Rast zamestnanosti  muţov a ţien (v %) 

 

 

Zdroj: Eurostat,  

 



54 

 

Tabuľka 33: Miera nezamestnanosti podľa veku a vzdelania v roku 2007 (priemer za rok v %) 

Ukazovateľ Spolu Muţi Ţeny 

Spolu 11,0 9,8 12,5 

Podľa vekových skupín    

  15-19 roční 45,8 42,7 49,8 

  20-24 roční 16,8 17,4 16,1 

  25-29 roční 11,2 9,3 13,8 

  30-34 roční 10,3 8,6 12,4 

  35-39 roční 9,2 7,6 11,0 

  40-44 roční 10,2 9,8 10,7 

  45-49 roční 9,4 7,9 11,1 

  50-54 roční 10,2 7,9 12,5 

  55-59 roční 8,6 8,3 9,1 

  60-64 roční 6,1 5,0 9,4 

  65 a viac roční 3,0 7,2 3,5 

Podľa vzdelania (15-64 roční)    

  Základné 44,7 47,6 42,0 

  učňovské 12,3 10,6 15,7 

  stredné (bez maturity) 10,9 10,1 12,1 

  učňovské s maturitou 8,2 6,3 11,8 

  úplné stredné všeobecné 9,2 6,1 11,0 

  úplné stredné odborné 6,3 5,1 7,5 

  vyššie odborné 7,8 6,9 8,1 

  vysokoškolské  3,8 2,8 4,8 
Zdroj: ŠÚ SR, VZPS 

Tabuľka 34: Miera evidovanej nezamestnanosti  ţien a muţov 

 

Zdroj: UPSVAR, ŠÚ SR 
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Tabuľka 35: Priemerná hrubá mesačná mzda a vybrané zloţky mzdy zamestnancov podľa pohlavia  

Pohlavie/ zloţky mzdy 

  

Priemerná 

mesačná 

hrubá 

mzda 

v tom zloţky priemernej mesačnej hrubej mzdy 

základná 

mzda 

 

prémie 

a 

odmeny 

príplatky 

a 

doplatky 

náhrady 

mzdy 

 

ostatné 

mzdové 

zloţky 

Spolu     v Sk 21 658 13 884 2 694 1 659 2 424 997 

                      v % 100 64,11 12,44 7,66 11,19 4,60 

Muţi      v Sk 24 727 15 425 3 494 1 892 2 739 1 177 

                      v % 100 62,38 14,13 7,65 11,08 4,76 

Ţeny v Sk 18 341 12 219 1 829 1 407 2 083 803 

                      v % 100 66,62 9,97 7,67 11,36 4,38 
Zdroj: Informačný systém o priemerných zárobkoch za rok 2007  

Tabuľka 36: Priemerná hrubá mesačná mzda v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére podľa KZAM (v Sk) 

Hlavná trieda KZAM 

Podnikateľská sféra 

 

Nepodnikateľská sféra 

 

Spolu Muţi Ţeny Spolu Muţi Ţeny 

SR 22 512 25 163 18 625 19 105 22 101 17 852 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 54 410 59 901 42 493 35 191 41 028 30 214 

Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 36 313 39 486 31 620 23 678 26 161 22 429 

Technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci 25 976 29 796 22 395 17 968 19 419 17 645 

Niţší administratívni zamestnanci (úradníci) 18 058 21 246 16 783 15 611 16 595 15 439 

Prevádzkoví zamestnanci v sluţbách a obchode 13 971 15 966 12 800 12 565 18 342 10 569 

Kvalifikovaní robotníci v poľnoh., lesníctve 14 075 14 828 13 125 12 513 13 089 11 784 

Remeselní a kvalifikovaní robotníci v príb. odb. 18 732 20 361 13 127 14 378 14 518 12 739 

Obsluha strojov a zariadení 18 867 20 238 15 175 14 678 14 981 10 849 

Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 12 808 14 620 11 130 10 194 11 751 9 634 

Zdroj: Informačný systém o priemerných zárobkoch za rok 2007 

 

Tabuľka 37: Index globálnej rodovej rovnosti na Slovensku a jeho sub-indexy (rok 2006 – 2008) 

  
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Index globálnej rodovej rovnosti 

(GGGI) 

poradie 50. 54. 64. 

skóre 0,676 0,68 0,628 

S
u

b
-i

n
d

ex
y
 

Ekonomická participácia 
poradie 43. 50. 66. 

skóre 0,65 0,667 0,638 

Úroveň dosiahnutého vzdelania 
poradie 34. 37. 1. 

skóre 0,995 0,995 1000 

Zdravie a doţitie 
poradie 1. 1. 1. 

skóre 0,995 0,995 1000 

Politická participácia 
poradie 77. 86. 71. 

skóre 0,077 0,077 0,112 

Poznámka 1: v roku 2006 bolo poradie určované zo 115 krajín, v roku 2007 z 128 krajín a v roku 2008 zo 130 krajín celého sveta 

Poznámka 2: skóre určované na škále od 0 do 1, kde 0,00 = nerovnosť  a 1,00 = rovnosť 
Zdroj: Global Gender Gap Report, WEF 2008 
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Graf 33:  Vývoj skóre sub-indexov globálnej  rodovej rovnosti na Slovensku (rok 2006 – 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poznámka: skóre určované na škále od 0 do 1, kde 0,00 = nerovnosť  a 1,00 = rovnosť 
Zdroj: Global Gender Gap Report, WEF 2008 
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PRÍLOHA 2 – DEFINÍCIE/KONŠTRUKCIE  INDIKÁTOROV  RODOVEJ ROVNOSTI 

(RR) 

Tabuľka 38: Indikátory RR trhu práce 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

1.  

 
Miera zamestnanosti ţien/muţov 

Miera zamestnanosti je podielom zamestnaných  ţien/muţov  

vo veku 15 – 64 z na celkovom  počte  ţien/muţov  v rovnakej 

vekovej skupine. 

2.  
Rodový rozdiel v mierach 

zamestnanosti 

Miera zamestnanosti  ţien mínus miera zamestnanosti muţov. 

Záporný rozdiel indikuje niţšiu zamestnanosť ţien v porovnaní 

s muţmi, zatiaľ čo pozitívny rozdiel znamená opak 

3.  Rast zamestnanosti ţien a muţov 
Prestavuje zmenu percenta miery zamestnanosti oproti 

predchádzajúcemu roku 

4.  
Miera zamestnanosti 55 – 64 

ročných  ţien  a muţov 

Miera zamestnanosti je podielom zamestnaných  ţien/muţov  

vo veku 55 - 64 z na celkovom  počte  ţien/muţov  v rovnakej 

vekovej skupine. 

5.  
Rodový rozdiel zamestnanosti 55 – 

64 ročných 

Miera zamestnanosti  ţien 55 – 64 ročných mínus miera 

zamestnanosti muţov.  Negatívny rozdiel indikuje niţšiu 

zamestnanosť ţien v porovnaní s muţmi, zatiaľ čo pozitívny 

rozdiel znamená opak. 

6.  
Miera  nezamestnanosti ţien a 

muţov 

Miera nezamestnanosti je podielom počtu nezamestnaných 

ţien/muţov vo veku 15 – 74 rokov na celkovom počte 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva tej istej vekovej skupiny. 

7.  
Rodový rozdiel v mierach 

nezamestnanosti 

Miera nezamestnanosti ţien mínus miera nezamestnanosti 

muţov. Záporný rozdiel indikuje vyššiu nezamestnanosť ţien 

v porovnaní s muţmi, zatiaľ čo pozitívny rozdiel znamená 

opak. 

8.  
Rodový mzdový rozdiel 

v neupravenej forme 

Rozdiel priemerných hrubých hodinových príjmov medzi 

muţmi a ţenami vyjadrený ako % z priemernej mzdy muţa. 

9.  
Priemerná mesačná hrubá mzda  

ţien a muţov 

Priemerná ročná mesačná hrubá  mzda ţien/muţov 

10.  Rodový mzdový rozdiel 

Podiel priemernej mzdy ţien na priemernej mzde muţov v % 

(MZDm – MZDţ / MZDm) x 100; kde: 

 MZDm = priemerná hrubá mesačná mzda muţov 

MZDţ = priemerná hrubá mesačná mzda ţien 

11.  
Rodový segregačný index – index 

disimilarity (ID) v odvetviach 

Suma  absolútnych  rozdielov  distribúcií muţov a ţien 

v jednotlivých odvetviach (klasifikácia NACE)  vyjadrená ako  

% na celkovom počte zamestnaných v týchto odvetviach. 

F

F

M

M
ID i

i

i

2

1
 kde: 

M   =  celkový počet zamestnaných muţov v danom odvetví, 

Mi   =  počet muţov v i-tej skupine odvetví, 

 F   =  celkový počet zamestnaných ţien v danom odvetví,  

Fi  =  počet ţien  v i-tej skupine odvetví, 

N =  celkový počet zamestnaných (zamestnancov, pracujúcich). 

12.  
Rodový segregačný index – index 

disimilarity (ID) zamestnaniach 

Suma  absolútnych  rozdielov  distribúcií muţov a ţien 

v jednotlivých zamestnaniach  vyjadrená ako  % na celkovom 

počte zamestnaných 

F

F

M

M
ID i

i

i

2

1  kde: 

M   =  celkový počet zamestnaných muţov, 

Mi   =  počet muţov v i-tej skupine povolaní, 

 F   =  celkový počet zamestnaných ţien,  

Fi  =  počet ţien  v i-tej skupine povolaní, 

N =  celkový počet zamestnaných (zamestnancov, pracujúcich). 
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Tabuľka 39: Indikátory RR sociálnej ochrany a chudoby 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

13.  Výška starobného dôchodku  ţien 

a muţov 

Priemerná ročná výška starobného dôchodku ţie/muţov 

14.  

Vek odchodu z trhu práce 

Udáva priemerný vek, v ktorom ekonomicky aktívna osoba 

definitívne opustila trh práce. Výpočet je zaloţený na 

pravdepodobnostnom modely zohľadňujúcom relatívnu zmenu 

v miere ekonomickej aktivity z jedného na druhý rok 

v špecifickej vekovej skupine. Miera ekonomickej aktivity 

predstavuje zamestnané a nezamestnané osoby ako percento 

z celkovej populácie pre danú vekovú skupinu.  Výpočet je 

zaloţený na EU Labour Force Survey, definícia  ILO  

15.  Poberatelia dávok v hmotnej 

núdzi 

Priemerný ročný počet  ţien a muţov zaradených do systému 

dávok v hmotnej núdzi 

16.  

Miera rizika chudoby 

Podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod 60 % 

mediánu národného ekvivalentného príjmu triedené podľa veku 

(0-15; 16 +; 16 -64; 65 +) a podľa pohlavia. Ekvivalentný príjem 

je definovaná ako podiel celkového disponibilného príjmu 

domácnosti a jej „ekvivalentného“ počtu členov“ čím sa berie do 

úvahy veľkosť a zloţenie domácnosti a je prisúdený kaţdému 

členovi domácnosti. 

17.  

Miera  rizika chudoby pred 

sociálnymi transfermi (okrem 

starobných a pozostalostných 

dôchodkov) 

Podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pred 

sociálnymi transfermi pod hranicou chudoby, ktorá je  60 % 

mediánu národného mediánu ekvivalentného disponibilného 

príjmu (po sociálnych transferoch)  Starobné a pozostalostné 

dôchodky sú rátané ako príjem pred  transferom, nie ako  

sociálny transfer. 

18.  

Miera dlhodobej nezamestnanosti 

 Podiel dlhodobo nezamestnaných (12 mesiacov a viac) na 

celkovom počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva); 

alternatívou je  podiel dlhodobo nezamestnaných muţov a ţien 

na celkovej nezamestnanosti  muţov a ţien  

 

19.  
Rozptyl regionálnej miery 

zamestnanosti 

Variačný koeficient mier zamestnanosti na úrovni NUTS II. 

Miery zamestnanosti sú počítané ako podiel zamestnanej 

populácie na celkovej populácii 15 a viac ročných (definícia ILO) 

20.  

Muţi a ţeny predčasne 

opúšťajúce vzdelávací systém bez 

ískania kvalifikácie 

Zastúpenie  muţova ţien vo veku 18 – 24 rokov, ktorí majú len 

niţšie stredné vzdelanie (ich najvyššia úroveň vzdelania je 0,1 

alebo 2 podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania ISCED 

1997) a nezúčastňovali sa vzdelávania alebo odbornej prípravy 

počas štyroch týţdňov pred zisťovaním. 

21.  
Podiel  ţien a muţov ţijúcich 

v domácnostiach bez práce (18 – 

59 rokov) 

Podiel muţov a ţien vo ekonomicky produktívnom veku od 18 – 

59 rokov, ktorí ţijú v domácnostiach, kde nikto nepracuje.  

Študenti  vo veku od 18 – 24 rokov, ktorí ţijú sami, nie sú 

zahrnutí. 

 

Tabuľka 40: Indikátory RR  z oblasti zdravia ţien a muţov 

 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

22.  Stredná dĺţka ţivota pri narodení  

(v rokoch) 

Očakávaná stredná dĺţka ţien/muţov pri narodení vyjadrená 

v rokoch 

23.  

Očakávaná dĺţka zdravého ţivota pri 

narodení (v rokoch) 

Očakávaná dĺţka zdravého ţivota pri narodení ţien/muţov  

(HLY -  Healthy Life Years) adjustovaná podľa vekovej 

štruktúry príslušného pohlavia a zdravotného stavu 

ţien/muţov príslušnej vekovej kategórie,  pričom dobrý 

zdravotný stav je vyjadrený ako absencia zdravotného 
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postihnutia/obmedzenia (podľa metodiky Eurostatu a World 

Health Organization 

24.  
Počet samovráţd ţien a muţov na 100 

tis. obyvateľov  

Počet samovráţd ţien/muţov na 100 tis. obyvateľov 

štandardizovaných podľa vekovej štruktúry obyvateľstva – 

definícia WHO.  

25.  Priemerné percento pracovnej 

neschopnosti ţien a muţov z dôvodu 

choroby 

Priemerné percento pracovnej neschopnosti ţien a muţov 

z dôvodu choroby v beţnom kalendárnom roku podľa 

metodiku ŠÚ SR 

26.  Priemerné percento pracovnej 

neschopnosti ţien a muţov z dôvodu 

pracovného úrazu 

Priemerné percento pracovnej neschopnosti ţien a muţov 

z dôvodu pracovného úrazu v beţnom kalendárnom roku 

podľa metodiku ŠÚ SR 

27.  Podiel fajčiarov ţien a muţov 

z populácie SR 

Podiel súčtu denných a občasných fajčiarov  ţien/muţov na 

celkovej populácie SR 

 

Tabuľka 41: Indikátory RR v oblasti rodiny a zosúlaďovania pracovného a rodinného ţivota 

Číslo Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

28.  

Podiel ţien/muţov na celkovom 

počte poberateľov rodičovského 

príspevku 

Priemerný  mesačný počet poberateľov/liek k 31.12 aktuálneho 

roku  na základe administratívneho  priznania  dávky štátnej 

sociálnej podpory ako príspevku rodičovi na zabezpečenie osobnej 

starostlivosti a riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

dieťaťa alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 

do 6 rokov veku dieťaťa nároku rodičovského príspevku  

otcovi/matke na úhradu časti celodennú starostlivosť o dieťa do 3 

rokov veku, alebo o dieťa do 6 rokov veku v prípade pri 

permanentnom nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa (podľa 

zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku 

v znení neskorších predpisov) 

29.  

Podiel ţien/muţov na celkovom 

počet poberateľov príspevku na 

opatrovanie 

Priemerný  mesačný počet poberateľov/liek k 31.12 aktuálneho 

roku  na základe administratívneho  priznania  peňaţného 

príspevku za opatrovanie podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 

pomoci v ZNP, §64a) fyzickej osobe (manţel/manţelka, rodič , 

náhradný rodič, opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, 

súrodenec,... na celodenné, osobné a riadne opatrovanie. 

30.  Podiel detí zapísaných 

v materských škôlkach 

z celkového počtu detí v tej istej 

vekovej skupiny 

Podiel dvoj, troj, štvor a päť ročných detí zapísaných v MŠ  na 

dvoj, troj, štvor a päť ročných detí v celkovej populácii  SR 

vyjadrený v %. 

31.  Zamestnanosť ţien a muţov vo 

veku 25-49 rokov s deťmi do 12 

rokov veku 

Podiel  pracujúcich ţien/muţov  vo veku 25 – 49 rokov s deťmi do 

12 rokov veku na celkovej zamestnanosti   ţien/muţov tejto 

vekovej skupiny. 

32.  Podiel pracujúcich ţien/muţov 

vo veku 25 – 49 rokov 

vyuţívajúcich  pruţný pracovný 

čas 

Podiel pracujúcich ţien/muţov vo veku 25 – 49 rokov 

vyuţívajúcich pruţný pracovný čas so svojom platenom 

zamestnaní z celkového počtu pracujúcich ţien/muţov tej istej 

vekovej skupiny 

33.  Priemerný týţdenný počet hodín 

venovaný neplatenej práci 

podľa pohlavia 

Odhad počtu hodín venovaný  v poslednom týţdni starostlivosti o 

 členov rodiny a domácimi prácami osobitne u ţien a osobitne 

u muţov 18 +. 

34.  

Podiel poberateľov 

rodičovského príspevku 

v systéme hmotnej núdze 

Priemerný mesačný počet poberateľov rodičovského príspevku  

podľa zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v ZNP 

a súčasne poberatelia dávky a príspevkov podľa  zákona č. 

599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na celkovom 

počte poberateľov rodičovského príspevku. 

35.  Monetárna hodnota neplatenej 

práce 

Konštrukcia indikátora v stave riešenia 
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Tabuľka 42: Indikátory RR rovnej účasti ţien na politickom a ekonomickom rozhodovaní 

 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

36.  Politická participácia ţien 

v rozhodovacích pozíciách na národnej 

úrovni 

Podiel ţien zo všetkých členov vlády; podiel ţien poslankýň 

zo všetkých poslancov parlamentu Slovenskej republiky 

37.  
Politická participácia ţien 

v rozhodovacích pozíciách na 

regionálnej úrovni 

Podiel ţien- ţupaniek zo všetkých ţupanov vyšších 

územných celkov (krajov); Podiel ţien zo všetkých členov 

krajských zastupiteľstiev 

 

38.  Politická participácia ţien 

v rozhodovacích pozíciách na lokálnej 

úrovni 

Podiel ţien na celkovom počte primátorov a starostov miest 

a obcí v Slovenskej republike 

39.  Podiel ţien na zákonodarcoch, 

vedúcich a riadiacich pracovníkov 

(KZAM1) 

Podiel ţien zo všetkých pracujúcich  v  kategórii KZAM1  - 

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci podľa 

metodiky výberového zisťovania pracovných síl ŠU SR 

40.  
Podiel ţien manaţeriek (ISCO 

kategória 121 + 13) 

Podiel ţien zo všetkých pracujúcich v kategórií ISCO – 121 

– Directors and chief executives  a 13 -  managers of small 

bussiness podľa metodiky Labour Force Survey 

41.  

Podiel ţien vo vedení trhovo najlepšie 

zhodnotených firmách 

Podiel ţien na všetkých členoch  v riadiacich orgánov firiem 

zaradených v základnom blue-chip indexe  národných búrz 

cenných papierov, ktorý vypovedá o najlepšie trhovo 

zhodnotených firmách  registrovaných na Slovensku podľa 

metodiky DG EMPL 

42.  Zastúpenie ţien v hospodárskej 

a sociálnej rade SR 

Podiel ţien zo všetkých členov  hospodárskej a sociálnej 

rady SR  

 

Tabuľka 43: Indikátory RR vo vzdelávaní a príprave na povolanie 

 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

43.  Podiel  absolventov ţien/muţov 

stredoškolského vzdelávania na 

celkovom počte absolventov 

Podiel  ţien/muţov absolventov/tiek  všetkých stredných 

škôl na celkovom počet absolventov stredoškolského 

vzdelávania v príslušnom školskom roku  

44.  Podiel  absolventov ţien/muţov 

vysokoškolského vzdelávania na 

celkovom počte absolventov 

Podiel  ţien/muţov absolventov/tiek  všetkých vysokých 

škôl na celkovom počet absolventov vysokoškolského 

vzdelávania v príslušnom školskom roku  

45.  

Podiel ţien/muţov na celoţivotnom 

vzdelávaní  vo veku 25 – 64 rokov 

Podiel ţien/muţov vo veku 25 – 64 rokov zúčastňujúci sa 

vzdelávania relevantného pre ich súčasné alebo budúce 

zamestnanie  v čase 4 týţdňov realizácie výskumu na 

celkovom počte ţien/muţov tej istej vekovej skupiny ; 

podľa metodiky Eurostatu – Labour force survey 

46.  

Podiel absolventov/tiek vedeckých 

a technologických odborov na 1000  

ţien/muţov vekovej skupiny 20 – 29 

rokov 

Podiel ţien/muţov - absolventovItiek (ISCED 5 -6) vo veku 

20 – 29 rokov odborov matematiky, vedy a technológií na 

1000  ţien/muţov  z celej populácie tej iste vekovej 

skupiny; podľa metodiky Eurostatu  -  výber odborov podľa 

International Standard Classification of Education 

(ISCED97) a the Eurostat Manual of fields of education and 

training (1999). 

47.  Index  disimilarity študujúceho odboru 

(návrh) 

Konštrukcia indikátora vstave riešenia 
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Tabuľka 44: Indikátory RR vo výskume a médiách 

 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

48.  

Podiel ţien/ muţov výskumníkov 

vyjadrených v FTE  zo všetkých 

výskumníkov/čiek 

Podiel ţien/muţov  výskumníkov/čiek  zo všetkých 

výskumníkov/čiek vyjadrených  v FTE  - človekorok, ako 

jednotky výskumného a vývojového potenciálu  cez 

ekvivalent plného pracovného času pre fyzické osoby, 

ktorých prevaţujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, 

napr. pedagogický pracovníci na pracoviskách výskumu 

a vývoja na vysokých školách  

 

49.  

Podiel ţien/muţov  s vyššou vedeckou 

kvalifikáciou pracujúcich vo výskume  

Podiel ţien/muţov  výskumníkov/čiek  s vedeckou vyššou 

kvalifikáciou (DrSc., CSc., PhD, Dr.,prof., doc.) zo 

všetkých výskumníkov/čiek s vyššiou  vedeckou 

kvalifikáciou vyjadrených v FTE  - človekorok, ako 

jednotky výskumného a vývojového potenciálu  cez 

ekvivalent plného pracovného času pre fyzické osoby, 

ktorých prevaţujúca činnosť je iná ako výskum a vývoj, 

napr. pedagogický pracovníci na pracoviskách výskumu 

a vývoja na vysokých školách  

50.  
Podiel ţien/muţov profesorov 

verejných vysokých škôl  

Podiel ţien/muţov zo všetkých profesorov/riek verejných 

vysokých škôl zo všetkých profesorov/riek verejných 

vysokých škôl 

51.  Podiel rektoriek verejných vysokých 

škôl na celkovom počte rektorov 

verejných vysokých škôl 

Podiel rektoriek zo všetkých rektorov verejných vysokých 

škôl  

52.  
Podiel ţien v predsedníctve SAV zo 

všetkých členov predsedníctva 

Podiel ţien zo všetkých členov predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied ako najvýznamnejšej výskumnej verejnej 

inštitúcie 

53.  
Podiel ţien  mediálnych regulačných 

orgánov 

Podiel ţien zo všetkých členov   mediálnych regulačných 

orgánov v Rade pre vysielanie a retransmisiu,  Tlačovej 

rade SR a Arbitráţnej komisii Rady pre reklamu   

 

Tabuľka 45: Indikátory RR v násilí páchanom na ţenách a kriminalite  

 

Číslo 
Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

54.  
Počet prípadov týrania blízkej 

a zverenej osoby  

Celkový počet evidovaných prípadov týrania blízkej 

a zverenej osoby podľa §208 TZ políciou za obdobie 

kalendárneho roku 

55.  
Počet ţien –obetí týrania blízkej 

a zverenej osoby  

Celkový počet ţien – obetí všetkých prípadov týrania 

blízkej a zverenej osoby podľa §208 TZ  políciou za 

obdobie kalendárneho roku 

56.  
Počet ţien – obetí vraţdy  

Počet ţien obetí vraţdy evidovaných políciou za  obdobie 

beţného kalendárneho roku 

57.  
 Počet ţien-obetí znásilnenia  

Počet ţien obetí znásilnenia evidovaných políciou za 

obdobie beţného kalendárneho roku 

58.  Počet ţien-obetí sexuálneho 

zneuţívania  

Počet obetí – ţien sexuálneho zneuţívania  evidovaného 

políciou v jedného kalendárneho roku 

59.  
Počet ţien-obetí obchodovania s ľuďmi   

Počet ţien-obetí obchodovania s ľuďmi evidovaných 

prípadov políciou v období kalendárneho roka 

60.  

Podiel ţien so skúsenosťou  násilného 

vzťahu zo strany súčasného partnera 

Podiel ţien z populácie ţien so súčasným partnerom 

(manţel/druh) so skúsenosťou násilného partnerského 

vzťahu  definovaného ako kombinácia sledovaných 

prejavov násilného správania muţov  a ich frekvencie. 
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Tabuľka 46: Globálne indikátory RR 

Č. Názov indikátora Definícia/konštrukcia indikátora 

61.  

Index ľudského rozvoja (HDI) 

Kompozitný ukazovateľ  vyjadrujúci vzťah medzi príjmami 

a sociálnou prosperitou, meraný nasledovnými premennými:  

a) očakávaná dĺţka ţivota pri narodení,  

b) miera gramotnosti dospelého obyvateľstva ( 2/3 váhy hodnoty 

údaju) a kombinovaná miera zápisu na školy 1.,2.a 3. stupňa 

(1/3 váhy hodnoty údaju),  

c) reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa k parite kúpnej sily 

v medzinárodných dolároch (HDP index).  

Niekedy sa udáva aj umiestnenie HDP indexu mínus umiestnenie 

HDI. 

62.  

Rodovo  rozlíšený  index 

rozvoja (GDI) 

Kompozitný ukazovateľ  vyjadrujúci nerovnosti v rozvoji medzi 

muţmi a ţenami. Meraný tými istými premennými ako HDI, ale 

triedený cez pohlavie. Vyjadruje sa ako % podiel z HDI, pričom 

platí, ţe čím väčšie sú rodové disparity v HDI, tým niţší je GDI vo 

vzťahu k HDI.  

63.  

Miera rodovej rovnosti (GEM) 

Ukazovateľ (ne)rovnosť príleţitostí muţov a ţien v krajine meraný 

v troch oblastiach:  

a) politická participácia a účasť na rozhodovaní (zisťovaný ako 

percentuálny podiel ţien v národných parlamentoch;  

b) ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní (podiel  ţien 

v 1. – 3  klasifikácie KZAM, t.j. zákonodarcovia, vedúci 

a riadiaci zamestnanci, vedeckí a odborní duševní zamestnanci),  

c) c)  odhad príjmu k parite kúpnej sily v medzinárodných dolároch 

64.  

Indikátor sociálnych inštitúcií 

(GID) 

Nástroj na zisťovanie vplyvu sociálnych a právnych inštitúcií na 

postavenie a rozvoj ţien/muţov, meraný 4 kategóriami údajov: 

a) rodinné normy (priemerný vek ţien pri sobáši, % ţien vydatých 

vo veku 15 – 19 rokov, akceptácia polygamie, rodičovská 

autorita rovnomerne rozdelená medzi muţov a ţeny,  rovné 

dedičské právo, výhradné právo muţov na rozvod)  

b) fyzická integrita ( existencia legislatívy trestajúcej násilie 

páchané na ţenách, odhad počtu prípadov mrzačenia ţenských 

genitálií), 

c) občianske slobody (povinnosť nosenia závoja na verejnosti, 

sloboda pohybu na verejnosti), 

d) vlastnícke práva (právo na vlastnenie pôdy, prístup k pôţičkám 

bánk, právo na  iné vlastníctvo ako pôdy). 

65.  

Index globálneho rodového 

rozdielu (GGGI) 

Kompozitný index  zisťujúci rodové nerovnosti v štyroch oblastiach: 

a) ekonomická participácia a moţnosti (podiel miery zamestnanosti 

ţien z muţskej miery, rovnosť mzdy muţov a ţien za rovnakú 

prácu, podiel ţenskej mzdy z muţskej, podiel ţien v legislatíve, 

v riadiacich pozíciách a manaţmente, podiel technických 

a profesionálnych ţien 

b) dosiahnutá úroveň vzdelania (podiel ţenskej gramotnosti na 

muţskej, podiel ţien zapísaných na 1.2. 3. stupni vzdelávania  

c) zdravie a doţitie ( podiel očakávanej dĺţky zdravého ţivota  ţien 

na muţskej, priemerná očakávaná dĺţka ţivota pri narodení ţien 

na muţskej priemernej dĺţke ţivota) 

d) politická rovnosť (podiel poslankýň v národných parlamentoch, 

podiel ţien – ministeriek, podiel rokov úradovania ţeny - 

prezidentky z počtu rokov muţa – prezidenta za posledných 50 

rokov) 
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