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Anotácia 
 
Správa je podkladom pre kaţdoročne schvaľovaný „odpočet“ rodovej rovnosti  na Slovensku, predkladaný vláde 
SR na základe uznesenia vlády  SR . 862/2007. Informuje o aktuálnych  hodnotách  ukazovateľov  rodovej 
rovnosti na trhu práce,  rodových príjmových rozdieloch, rodovej vertikálnej a horizontálnej segregácií, neplatenej 
práci a opatrovateľskej práci, vyuţívaní opatrení na zosúlaďovanie práce a rodiny, o neúčasti otcov na 
starostlivosti, rodových rozdieloch v starobných dôchodkoch, zvýšenému riziku ţien v chudobe a mnohých 
ďalších fenoménoch prispievajúcich k reprodukcii  rodových nerovností a diskriminačného nastavenia trhu práce 
pre ţeny. Štatistické údaje sú  doplnené o analytické poznatky z výskumov, ktoré reprodukovanie rodového 
reţimu vysvetľujú a dávajú do vzájomných súvislostí. 
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Annotation 
 
The report is the basis for annually negotiation on the „bill" for gender equality in Slovakia, submitted to the 
Government of Slovak Republic according to Resolution No. 862/2007. It informs on the current rates and 
indicators of gender equality in the labour market, gender pay inequalities, vertical and horizontal gender 
segregation, unpaid work and care work, the usage of measures for reconciling work and family, absence of 
fathers in care, gender differences in old-age pensions, increased poverty-risk for women, and many other 
phenomena contributing to the reproduction of gender inequalities and discriminatory labour market settlement for 
women. The statistical data are completed by analytical research findings   explaining the reproduction of gender 
regime and presenting in mutual coherences. 
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ÚVOD  

 

 Slovenská republika vstupom do Európskej únie -  prístupovom zmluvou sa zaviazala presadzovať 
rodovú rovnosť ako fundamentálne právo. Vzhľadom na Stratégiu  EÚ 2020 je rodová rovnosť aj významným 
ekonomickým aspektom na dosiahnutie  jej cieľov. Rodová rovnosť však  nadobúda  význam predovšetkým v 
beţnom ţivote, v kaţdodenných interakciách  a vzťahuje sa  na moţnosti voľby bez rodovej predpojatosti   
kaţdého z nás. Koncept rodovej rovnosti  je  vyuţiteľný  aj ako prvok spájajúci  a konfrontujúci naše  osobné 
ţivoty a rodovo podmienené skúsenosti so sociálnym a politickým svetom v ktorom ţijeme.  

Predkladaná správa mapuje základné oblasti  rodovej rovnosti a  poukazuje  na dôsledky  rodovo diskriminačne 
nastaveného trhu práce, zaťaţenosti ţien neplatenou - najmä opatrovateľskou prácou, pretrvávajúcou 
marginalizáciou ţien pri rozhodovaní a mnohých ďalších fenoménov. Sprava poukazuje  aj na  dopady rodovej 
predpojatosti voči muţom,  spojené s rodovým konštruovaním ich identít. 
Správa informuje o aktuálnych hodnotách základných ukazovateľov rodovej rovnosti  dostupných v čase 
odovzdania správy. Viaceré  indikátory však mapujú dlhšie časové obdobie s cieľom poukázať na trendy, resp. 
stagnáciu viacerých negatívnych fenoménov.  Významným pozitívom za uplynulý rok je publikovanie 
komplexných údajov o rodových nerovnostiach Štatistickým úradom Slovenskej republiky.1 Dôraz v tohtoročnej 
správe preto kladieme na analytické poznatky, ktoré viaceré štatistické ukazovatele vysvetľujú, interpretujú 
a naznačujú príčinné súvislosti. Vyuţívame pri tom najmä analytické a výskumné štúdie ţenských 
a ľudskoprávnych mimovládnych organizácií2, ako aj  výskumné poznatky zo Slovenska aj  zo zahraničia 
vzťahujúce sa na predmetné javy. Kvalita  a úplnosť predkladaných poznatkov je teda priamo úmerná od 
dostupnosti  analýz v danej oblasti. Tým chceme naznačiť absenciu dopadových štúdií a  analýz  z rodovej 
perspektívy vo viacerých kľúčových oblastiach.  

V úvodných kapitolách správy venujeme priestor teoretickým východiskám a pojmom, tvoriacim základ rodovej 
rovnosti a jej princípov.  Robíme tak v snahe navrátiť  pojmu  rodovej rovnosti jej význam, ktorý sa v ostatných 
rokoch vyprázdňoval v dôsledku  značného formalizmu a  nepochopenia praktického významu presadzovania 
rodovej rovnosti zo strany  rozhodujúcich inštitúcií. Poukazujeme aj na legislatívny rámec rodovej rovnosti, 
z ktorého pre Slovenskú republiku  vyplývajú  relevantné medzinárodné záväzky. 
V prvej kapitole sa  venujeme rodovým dopadom krízy. Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti analyzujeme z 
rodovej perspektívy. Poukazujeme na niektoré  sexistické a diskriminačné charakteristicky trhu práce  
a hierarchické hodnotenie  rodovej deľby práce, prejavujúce sa  v rodových príjmových rozdieloch. 
V druhej kapitole aplikujeme koncept konštruovania rodu Barbary Stiegler  a koncept opatrovateľskej práce na 
usporiadanie  rodových vzťahov a rodovej deľby práce v rodine. Prinášame evidenciu  o prínosoch rodovej 
rovnosti  na plodnosť a pozitívne dôsledky vyššej angaţovanosti otcov na starostlivosti o deti, podporenej 
napríklad aj osobitnou otcovskou dovolenkou. 
V oblasti vzdelávania prinášame poznatky z analýz učiteľského povolania, skrytého obsahu výchovy 
a mechanizmov rozhodovania sa o študijnom odbore. Mapujeme rodovú segregáciu  študijných odborov aj 
samotných  vzdelávacích inštitúcií. 
V sociálnej oblasti poukazujeme len na niektoré kritické aspekty zvýšeného rizika chudoby a sociálneho vylúčenia 
ţien v dôsledku   mechanizmov  rodovej stereotypizácie sprevádzajúce  ţeny po celý ţivot.  
V kapitole o rodovo podmienenom násilí a maskulínnych charakteristikách kriminality prinášame zhrňujúce 
poznatky o aktuálnej reálnej prevalencii a nízkej efektivite trestno-právneho systému v ochrane ţien pred násilím. 
Nadväzujeme  poukazovaním na dva rodové aspekty zdravia:  ohrozenie reprodukčného zdravia ţien a príčinné 
súvislosti vyššej úmrtnosti muţov v dôsledku vonkajších príčin.  
Analýzou aktuálnych mier participácie ţien na politickom rozhodovaní upozorňujeme na neuplatňovanie princípu 
rodovej rovnosti v zostavovaní kandidačných listín či exekutívy, čo môţe mať, ako ukazujeme  na  rodových 
dopadoch krízy,  výrazne negatívne dopady na ţivoty ţien. Na dané skutočnosti upozorňujeme aj v  kontexte 
pripravovaného  nového volebného kódexu a opakovane potvrdzujúcich sa poznatkov o ekonomickom prínose 
a výhodách rodovej diverzity vo vedeniach podnikov. V inštitucionálnom zabezpečení rodovej  rovnosti  

                                                           
1 Štatistický úrad Slovenskej republiky:  Rodová rovnosť 2010 
2 Najmä analýzy záujmového zdruţenia ţien Aspekt,  občianskeho zdruţenia  Občan, demokracia a zodpovednosť,  Inštitútu pre verejné otázky, Esfem, 
Moţnosti voľby a mnohých ďalších.  
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odkrývame určitú nekoncepčnosť a diskontinuitu v presadzovaní  rodovej rovnosti. V poslednej kapitole  
prinášame výsledky monitoringu  spravodajstva  a marketingovej komunikácie,  potvrdzujúce rodovo nerovnú 
a diskriminačnú  prezentáciu ţien v médiách.  Správa je písaná rodovo korektným jazykom, t. z. ţeny a ich 
profesie označujeme ţenským gramatickým rodom a muţov a ich profesie  muţským gramatickým rodom. 
O dôsledkoch rodovo diskriminačného jazyka prinášame evidenciu  v poslednej kapitole. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKA A VYMEDZENIE KĽÚČOVÝCH POJMOV  

  

Predmetné teoretické východiská stavajú na viac ako 40 ročnej bádateľskej a výskumnej činnosti najmä 
feministickej filozofie, feministickej sociológie, feministickej ekonómie, rodových štúdií, antropológie a kritických 
muţských štúdií. O prierezovosti danej problematiky svedčí aj to, ţe  rod ako predmet skúmania či analytickú 
kategóriu majú vo svojom programe viaceré vedné disciplíny.3 

Východiskom a základom pre koncept rodovej rovnosti bol objav rodu4, ktorým sa rozlíšilo biologické a sociálne 
pohlavie. Na základe výskumu genetických pohlavných mutácií a potvrdenia historicky variabilného 
konštruovania vzťahov medzi ţenami a muţmi bolo dokázané, ţe muţskú alebo ţenskú pohlavnú identitu 
nemoţno redukovať na rozdielnu anatómiu orgánov slúţiacich k rozmnoţovaniu a psychické vlastnosti, správanie 
a myslenie nie sú týmito orgánmi určované.5 Napriek týmto poznatkom sa udrţiava a stále  aplikuje neoprávnená 
extrapolácia  biologických pohlavných rozdielov na sociálne vlastnosti, sociálne správanie, sociálne poziciovanie 
a sociálnu diferenciu ţien a muţov, a to vysvetľovaním „prirodzených“, t. j. odvodených od reprodukčných funkcií 
ţien a muţov v spoločnosti.6   Na základe predchádzajúceho moţno definovať rod nasledovne: 

„Rod je sociálne utváraná kategória, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej 
štruktúry. Odovzdáva sa a reprodukuje procesom sociálneho učenia. Vymedzuje odlišné postavenie ţien a 
muţov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologicko-anatomických 
odlišností. Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viaţu pripisované alebo očakávané sociálne roly, 
správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre 
ţenu alebo muţa správne a vhodné.“  7 

Spoločnosťou podmienený rod sa prejavuje nielen ako askribtívny atribút identity ţien a muţov, ale je 
charakteristikou sociálnej štruktúry a vytvára rodový sociálny poriadok, rodovú organizáciu spoločnosti či rodový 
reţim.8 Rodový reţim sa prejavuje v troch vzájomne prepojených rovinách: v rovine symbolickej, v rovine deľby 
práce a v rovine sociálnych rolí.9 

V rovine symbolickej ide o symbolické rodové univerzum, vytvorené a reprodukované tendenciou vnímať  
a popisovať svet v dvoch protikladných – dichotomických kategóriách, ako je napríklad kultúra/príroda, 
objektivita/subjektivita, rozum/emócie, duch/telo,  verejné/súkromné, a pod. Napriek tomu, ţe tieto pojmy nemajú 

                                                           
3 Nalepujúci výklad je zjednodušeným výkladom a selekciou tých téz a pojmov, ktoré pokladáme relevantné z hľadiska správy a jej analytických častí.  
4 Anglicky gender, pôvodne označujúci gramatický rod a vyjadrujúci konvenčnosť, náhodilosť či arbitrárnosť, umelé konštruovanie a  kultúrne pripisovanie 
pohlavných atribútov ľuďom či veciam (Havelková , v Nagl-  Docekal, 2007: 306). Na Slovensku sa zauţíval preklad slova gender ako rod. 
5 Výskum jedincov s chromozonálnymi abnormalitami, napr. s Turnerovým syndrómom, alebo s Klinefetovým syndrómom ukázal, ţe títo jedinci sa čo do 
sociálnych a emočných vlastností nelíšili  od svojho „prideleného“ sociálneho pohlavia, t. z. vývoj feminínnej či maskulínnej rodovej identity je pomerne 
nezávislý od prítomnosti páru XY alebo XX v pohlavnom chromozóme alebo na produkcii určitého hormónu. Výskumy potvrdili fluiditu a nie dichotomickosť 
pohlavia a rodu  (napríklad kultúra Bedarchov) (Renzetti, Curran, 2003:61 -  92). 
6 V tomto kontexte bola sociobiológia obviňovaná z biologického determinizmu a sexizmu, konštruktivistický feminizmus zase z kultúrneho determinizmu a 
z ignorácie vplyvu biologických premenných na sociálne správanie či evolučného pôvodu sexuálneho dimorfizmu. Najnovšie  sociobiologické teórie však 
stavajú na základných vlastnostiach ţivých organizmov ( obzvlášť človeka), ktorými sú  zmena a adaptabilita. Poukazujú napríklad na aktuálny 
dischronizmus  medzi biologickou evolúciou a kultúrnym vývojom, keď v mierových ţivotných podmienkach sa sekundárne pohlavné  znaky ako je muţská 
robustnosť, schopnosť dominantného a agonistického správania , a iné vlastnosti podporujúce tradičné rodovo-podmienené úlohy a roly, stali menej 
funkčné a stratili svoje adaptívne hodnoty (Cliquet, 2010: 237-238). Feministická sociológia rodu zase nevylučuje pôsobenie biologických faktorov, ale  
poukazuje na podceňovanie vzájomnej, obojsmernej interakcie medzi biologickými a sociálnymi faktormi.  Napr. úroveň testosteronu rastie a klesá 
v závislosti na podnety k súťaţivosti, a nie ţe vysoká hladina testosteronu vedie ku zvýšenej súťaţivosti. V tomto smere ide o trasnformatívne vysvetlenie  
vývoja rodu počas celého ľudského vývoja a správanie jedinca môţe zmeniť nielen jeho alebo jej prostredie, ale aj jej či jeho biológiu a fyziológiu (Birke, 
1992, v Renzetti, Curran, 2003: 90) 
7 http://slovnik.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=173  a   v Národnej stratégií rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 : 3 
8 Viacerí bádatelia a bádateľky označujú rodovú charakteristiku rôzne (Harding 1996, Bourdeiu 2000, Renzetti, Curran 2003). 
9 Harding, 1990 v Šmausová, 2002: 17 

http://slovnik.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=173
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nič spoločné s rozmnoţovaním, tieto dvojice boli symbolicky priradené k muţskému a ţenskému princípu.10 
Navyše to druhé v poradí nie je vnímané ako rovnocenné a  komplementárne, ale  odlišné  od prvého a teda 
podriadené. Vyplýva to  z kontrapozície dvoch pojmov, ktoré sa navzájom vylučujú. Prvý pojem je definovaný na 
základe obsahového vymedzenia voči všetkému, čo obsahuje druhý pojem. Tento myšlienkový vzorec prestupuje  
najrôznejšie oblasti ţivota a v kaţdodennej typológií ţien a muţ sú schopnosti a výkony priradené muţom často 
definované takou formou, ţe sa pozitívne vymedzujú voči schopnostiam a výkonom pripisovaným ţenám 
kvalifikovaným ako znaky nedostatočnosti. Príznačné pre túto myšlienkovú konštrukciu je teda „zavrhnutie 
druhého“ a diskriminácia (v preklade „rozlišovanie“), čím sa z roviny logiky dostávame do roviny morálnych 
súdov.11 Bipolárne, hierarchické a rigidne (nepriepustné) asociácie s muţským či ţenským fungujú ako 
mechanizmus sociálnej stratifikácie a informujú mechanizmus spoločenskej deľby práce.12 

Rodový symbolizmus  sa reprodukuje v rovine rodovej deľby práce, kde sa muţom priraďujú funkcie z oblasti 
materiálnej produkcie a ţenám zase z oblasti reproduktívnej. Pritom ide o silnú normatívnu konštrukciu, pretoţe 
takáto deľba práce nikdy neexistovala a teda nie je „prirodzená“. Normatív ţenských a muţských prác slúţi na 
legitimovanie nerovných pozícií  na pracovnom trhu, rozlišovanie obsahu práce  ako vhodných či nevhodných pre 
ţeny a muţov, nerovné postavenie v pracovnej hierarchii a odlišné hodnotenie/odmeňovanie. Legitimizácia je 
realizovaná  neoprávneným vzťahovaním všetkého čo je povaţované za ţenské k jej biologickej reprodukčnej 
činnosti.  Symbolický rodový  reţim sa tu materializuje do skutočných materiálnych a mocenských záujmov 
pretavených do legislatívy (  rodičovská práca  nie je povaţovaná za prácu a je ohodnotená  štátnou sociálnou 
dávkou), sociálnych praktík ( zhoršený prístup k zamestnaniu pre ţeny vyplývajúci z ich askribovanej materskej 
roly, prideľovanie niţšie finančne ohodnotených prác ţenám) a organizácie (pracovná kultúra nezohľadňujúca 
 rodičovské role a vyţadujúca permanentnú disponibilitu). 

Rodový symbolický reţim a rodová deľba práce sa reprodukujú z generácie na generáciu tým, ţe sa jedinci 
socializujú k rodovým rolám tak, ako sa im javí skutočnosť navonok, vrátane existujúcej rodovo hierarchicky 
usporiadanej  štruktúry. Socializácia je realizovaná za pomoci silných normatívov a nereflektovaním rodovej 
hierarchickej štruktúry. Presvedčenie o vlastnom rode je základom pre vytváranie zodpovedajúcej rodovej identity 
– a nie naopak.13 Rodová diferencia – lebo jednotlivec musí predstavovať jedno z pohlaví – tak tvorí základ  pre 
udrţiavanie androcentricky utváranej (kde je normou muţ a muţom askribované vlastnosti, zatiaľ čo ţena, 
ţenské sa odvodzuje od muţského) a pre ţeny diskriminačne nastavenej spoločnosti.  

Rod ako analytická jednotka je potom nástrojom na identifikáciu „muţských rysov“ politickej, ekonomickej, ale 
aj vedeckej moci a odkrýva mechanizmy a praktiky udrţiavania a reprodukcie patriarchálnej štruktúry, 
sexistických ideológií  a sociálnych systémov, v ktorých je sexuálna diferencia zneuţívaná na ustanovenie 
normatívne odlišného hodnotenia rolí a úloh v spoločnosti.14 Rodová analýza identifikuje ako sa rod stáva 
mechamiznom sociálneho vyčleňovania, znevýhodňovania a  ako sa legitimizačné snahy o udrţanie 
diskriminačného status quo inštitucionalizujú. 

Na základe poznatkov a pretrvávania rodovo nevyváţenej spoločnosti sa vyvinul verejno-politický koncept 
rodovej rovnosti, ktorý je zadefinovaný ako spravodlivé zaobchádzanie so ţenami a muţmi, čo môţe znamenať 
tak rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, 
povinností a moţností. Všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z 
moţností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby ţien a muţov sa uznávajú, 
hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako... Vzájomne zameniteľným pojmom je rovnosť ţien a muţov 
zadefinovaná ako spoločenskopolitický kontext, ktorý má priniesť reálne dosahy konkrétnej politike 
ekonomického, rodinného a osobného ţivota, verejného a politického ţivota a vo výskume, vzdelávaní, školstve a 
v oblasti zdravotníctva. Právo na rovnosť ţien a muţov je jedným zo základných právnych postulátov, jedným z 
kľúčových subjektívnych práv, a teda aj základnou hodnotou demokracie. Dosiahnutie tohto práva musí byt nielen 
formálne právne zakotvené (v zmysle potreby naplnenia rovnosti de iure), ale aj efektívne uplatňované vo 

                                                           
10 Harding, 1990 v Šmausová, 2002: 17 
11 Dôleţité je potom objasniť súvislosť medzi jazykom a morálkou, ktorá má zmysel iba v rovine neadekvátneho správania. Koncepcia hovorených aktov – 
performatívnych aktov dokazuje, ţe hovorenie nadobúda význam konania vtedy, ak existujú dôsledky pre zúčastnených. Príkladom je napríklad slovo   
“áno” ,ktoré si snúbenci povedia pri uzatváraní manţelstva a predstavuje určití vykonávajúci záväzok (Nagl-Docekal, 2007:58). 
12 Jarkovská, Lišková, 2010:24 
13 Harding ,1991, v Šmausová, 2002:20 
14 Duberman a Azumi, 1975 v Cliquet, 2010: 224 
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všetkých oblastiach ţivota spoločnosti (t. j. tak, aby bola naplnená rovnosť de facto). Je potrebné prijímať nové 
postupy a uskutočňovať štrukturálne zmeny tak, aby sa dosiahla rovnosť ţien a muţov.15 

Uplatňovanie rodového hľadiska  je nástroj, prostredníctvom  ktorého do kaţdej verejnej činnosti je 
automaticky projektovaná a začleňovaná poţiadavka vytvárať a zachovávať rovnosť ţien a muţov s cieľom 
dosiahnuť úplné realizovanie rodovej rovnosti.  

Rodová stereotypizácia je  procesom obhajovania a udrţiavania predstavy o tom, aké by mali byť typické 
muţské a ţenské vlastnosti a role, pozície muţov a ţien v spoločnosti na základe askriptívneho a na faktoch 
nepodloţeného  kategoriálneho  zovšeobecnenia.16 

Rodová kompetencia je schopnosť ţien a muţov rozpoznávať rodovú perspektívu v ich práci a politických 
rozhodnutiach, s následným konaním smerujúcim k dosahovaniu rodovej rovnosti. Rodová kompetencia je 
prerekvizitou úspešného uplatňovania rodného hľadiska a zároveň je produktom jeho implementácie. Ako aj iné 
kompetencie, aj rodová kompetencia pozostáva z prvkov zámeru, poznatkov a schopností.17 

LEGISLATÍVNY RÁMEC V  OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI A DODRŢIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV ŢIEN  

 

 Slovenskú republiku zaväzujú k odstraňovaniu rodových nerovností, k prijímaniu preventívnych 
nediskriminačných  opatrení  a legislatívy viaceré relevantné medzinárodné zmluvy. Medzi najvýznamnejšie patrí 
Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien (CEDAW, 1979 ),  publikovaný v Zbierke 
zákonov pod c. 62/1987 Zb.  Slovenská republika je v dôsledku sukcesie zmluvnou stranou dohovoru od 1. 
januára 1993.  Právna sila dohovoru je umocnená Opčným protokolom, ktorý bol prijatý 6. októbra 1999. Opčný 
protokol nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 17. februára 2001 a vyšiel v Zbierke zákonov č. 341/2001 Z. 
z. pod číslom 343/20012. Umoţnil podávanie individuálnych sťaţnosti v prípadoch diskriminácie ţien. V súlade s 
článkom 7 odsekom 5 Ústavy SR opčný protokol má  prednosť pred slovenskými zákonmi. Záverečné 
zistenia a odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie ţien po prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej 
periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien (CEDAW) vo 
Výbore OSN pre odstránenie diskriminácie ţien dna 14. júla 2008 v New Yorku zaviazali Slovenskú republiku 
predloţiť odpočet plnenia odporúčaní výboru v roku 2014.18 

Rovnosť ţien a muţov je jednou zo základných zásad práva Európskej únie, a teda aj Slovenskej republiky. 
Je zakotvená v konkrétnych článkoch Zmluvy o zaloţení Európskeho spoločenstva (Amsterdamské znenie). V 
článku 2 sa uvádza, ţe úlohou Spoločenstva je podporovať rovnosť medzi muţmi a ţenami, v článku 3 (2) sa 
uvádza, ţe vo všetkých aktivitách sa Spoločenstvo zameriava na zamedzenie nerovnosti a podporu rovnosti 
medzi muţmi a ţenami, v zmysle článku 13 môţe Spoločenstvo prijať opatrenia na boj proti diskriminácii 
zaloţenej na pohlaví a článok 137 hovorí o rovnosti medzi muţmi a ţenami na trhu práce a o rovnakom 
zaobchádzaní. Zásada rovnakého zaobchádzania s muţmi a ţenami v otázkach zamestnania a povolania je 
zakotvená v článku 141. Amsterdamská zmluva posilnila kompetencie Spoločenstva týkajúce sa rovnosti 
medzi muţmi a ţenami a zaviedla cieľ eliminovať nerovnosti vo všetkých oblastiach občianskeho ţivota a 
podporovať rovnosť medzi muţmi a ţenami. Pre oblasť rovnakého zaobchádzania so ţenami a muţmi 
predovšetkým na trhu práce bol vypracovaný komplexný súbor právnych predpisov upravujúci napríklad 
problematiku prístupu k zamestnaniu, pracovné podmienky, skončenie zamestnania, ochranu dôstojnosti v 
pracovnoprávnych vzťahoch, zákaz sexuálneho obťaţovania, postavenie muţov a ţien v systémoch sociálneho 
zabezpečenia a iné.19 
 
Na odstraňovanie nerovností a podporu rodovej rovnosti vo vyššie uvedených oblastiach sa v medzinárodnom 
kontexte vypracoval duálny prístup, ktorý predstavuje na jednej strane konkrétne politiky osobitne zamerané 
na nápravu situácií spôsobených nerovnosťami medzi muţmi a ţenami a na druhej strane gender 
mainstreaming (uplatňovanie rodového hľadiska). Gender mainstreaming predstavuje integrovaný, právne 

                                                           
15 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013: 3 
16 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013: 4 
17 http://www.genderkompetenz.info/eng/gender-competence-2003-2010/gendercompetence  
18 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013: 1-2 
19 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013: 2 

http://www.genderkompetenz.info/eng/gender-competence-2003-2010/gendercompetence
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záväzný prístup EÚ k rodovej rovnosti. Gender mainstreaming je právne záväznou poţiadavkou 
vyplývajúcou z článku 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonávaní zásady 
rovnosti príleţitostí a rovnakého zaobchádzania s muţmi a ţenami vo veciach zamestnanosti a povolania 
(prepracované znenie). Integrovaný prístup k rodovej rovnosti mainstreamuje rodovú rovnosť do centra všetkých 
činností od definovania politík, výskumu, obhajoby práv a dialógu, právnych predpisov, prideľovania zdrojov a 
vykonávania a sledovania časového plánu programov a návrhov. Obidva postupy sa navzájom doplňujú. 
Spoločnou je snaha o dosiahnutie cieľa, ktorým je rodová rovnosť.20 

Na  kaţdú z tematických oblastí správy sa vzťahujú viaceré smernice EÚ. Vymenujeme iba tie najhlavnejšie: 

 Smernica 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s 
muţmi a ţenami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením, 

  Smernica c. 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, 

  Smernica c. 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a 
ETUC, 

 Smernica c. 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní 
a povolaní, 

 Smernica c. 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi muţmi a ţenami v 
prístupe k tovaru a sluţbám a ich poskytovaniu,... 

Patria sem aj  smernice vzťahujúce sa  na  rovný prístup k zamestnaniu, na rovnosť  v mzdovom ohodnotení, aj 
na dôkazné bremeno v prípadoch diskriminácie. Nemenej dôleţitú funkciu tu zohráva judikatúra Európskeho 
súdneho dvora (jurisprudencia), ktorá je cenným usmernením pri vydávaní mnoţstva rozhodnutí  v prípadoch 
diskriminácie na základe pohlavia.  
 
V slovenskom právnom poriadku sú kľúčovými  Ústava Slovenskej republiky (zákon c. 460/1992 Zb.) 
a Zákonník práce v znení neskorších predpisov (zákon c. 311/2001 Z. z. ) a  zákon c. 365/2004 Z. z. o 
rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a mnoţstvo ďalších.  

Okrem právnych predpisov sa na oblasť rodovej rovnosti vzťahuje mnoţstvo odporúčaní, strategických  
materiálov a akčných plánov. Na úrovni Európskej únie je najaktuálnejšia  Stratégia rovnosti ţien  a muţov 
2010 – 2015,  na úrovni Slovenskej republiky   zase Národná stratégia rodovej rovnosti v SR na roky 2009 – 
2013 a jej akčný plán.  
Mnoţstvo právne záväzných a odporúčacích dokumentov v tejto oblasti  na jednej strane svedčí o širokom 
spoločenskom konsenze svetového a európskeho spoločenstva  o nevyhnutnosti rodovej rovnosti, ale aj 
o nedostatočnej a nedôkladnej aplikácii záväzkov z nich vyplývajúcich na strane druhej.  

VEREJNÁ MIENKA O  RODOVEJ ROVNOSTI  

Pre implementáciu  zámerov politík rodovej rovnosti je dôleţité poznať názory verejnosti v tejto oblasti. Vo 
verejnosti uţ dlhodobo prevaţuje názor, ţe ţeny majú horšie postavenie a šance v spoločnosti v porovnaní 
s muţmi. O rovnosti príleţitostí ţien a muţov je presvedčená výrazne menšia časť populácie, pribliţne ¼ ţien 
a takmer 2/4 muţov.  Pritom ţeny vnímajú svoje znevýhodnenie intenzívnejšie ako sú ochotní priznať muţi. 

„Ako hodnotíte postavenie a šance ţien v našej spoločnosti v porovnaní s muţmi?“ (2003 – 2007, v %) 

 Názory ţien Názory  muţov 

 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

Horšie  74 71 64 66 71 54 50 47 46 55 

Rovnaké  20 25 30 30 24 38 43 45 47 41 

Lepšie  4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 

Neviem  2 0 2 1 1 3 2 2 2 1 

Zdroj: Inštitút pre výskum verejných otázok 2003 - 2007 

                                                           
20 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013: 2 
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Podľa  Eurobarometra z roku 200921 vnímalo nerovnosti medzi muţmi a ţenami na Slovensku ako  celkovo  
rozšírené 59%  slovenskej populácie a 39% za celkovo zriedkavé. Pritom  ţien  vnímajúcich rodové nerovnosti 
ako celkovo rozšírené bolo  o 15 p.b. viac ako muţov (67% ku 52%). Z vekového hľadiska  rodové nerovnosti 
najcitlivejšie vnímajú 55 a viac roční/é  (64%), čo v porovnaní s  vekovou kategóriou 15 – 24 rokov predstavuje 
o 11 p.b. viac. Najprioritnejšími oblasťami, kde by mali byť prijaté  opatrenia  je násilie páchané na ţenách (54%), 
rozdiely v odmeňovaní muţov a ţien (54%),  porušovanie práv  ţien v rozvojových krajinách  (36%), malý počet 
ţien zastávajúcich zodpovedné funkcie (33%), nerovnomerná deľba domácich prác medzi muţmi a ţenami 
(23%), nízky stupeň politického zastúpenia ţien (19%) a pretrvávanie sexistických stereotypov (14%). 

 

So sexistickými stereotypmi, ktoré sú často príčinou rodových nerovností, sa slovenská populácia najčastejšie 
stretáva v pracovnom ţivote a v spravodajských médiách.22 Za prioritné opatrenie, ktoré by zvýšilo zamestnanosť 
ţien, povaţuje 57% populácie  zvýšenie miezd ţenám, aby za rovnakú prácu a rovnaké zručnosti zarábali 
rovnako ako muţi.23 Zároveň však za najčastejší dôvod niţšieho počtu ţien v zodpovedných funkciách povaţuje 
slovenská populácia niţšiu slobodu ţien kvôli rodinným povinnostiam (86%) a dominanciu muţov 
v podnikateľskej sfére a ich  nedostatočnú dôveru voči ţenám (75%).24  
 

 

                                                           
21  Eurobarometer 72.2, Rodová rovnosť v EÚ v roku 2009, realizovaná na reprezentatívnej vzorke 1029 respondentov a respondentiek, termín zberu dát 
12/09-27/09/2009 
22 Znenie otázky: Príčinou mnohých prípadov nerovností sú sexistické stereotypy, čiţe výroky a klišé, ktoré sa niekedy šíria o muţoch a ţenách. Kde sa  
podľa vašich skúseností s nimi moţno stretnúť s takýmito sexistickými stereotypmi? 
23 Znenie otázky: Jedným cieľov Európskej únie je aj zvýšiť účasť ţien na trhu práce, aby sa z Európskej únie stala konkurencieschopnejšia ekonomika. 
Ktoré z nasledujúcich opatrení by podľa vášho názoru mali mať prioritu, aby sa zvýšil počet pracujúcich ţien?  
24 Znenie otázky: V súčasnosti je v Európskej únii menšia pravdepodobnosť, aby zodpovednú funkciu zastávala ţena , a nie muţ. Povedzte mi, prosím,  či 
súhlasíte alebo nesúhlasíte s kaţdým z nasledujúcich túto tému.  
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Zmeny v postavení ţien od posledných volieb nereflektuje slovenská populácia však tak intenzívne ako napríklad 
nezamestnanosť či situáciu v zdravotníctve. V roku 2008  celkovo 67% populácie ohodnotilo  postavenie ţien ako 
rovnaké a  13% ako horšie od posledných volieb. V roku 2010 sa však zvýšil podiel tých, ktorí/ré označili 
postavenie ţien za horšie (23%), za nezmenené v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím 65 %.25  
Rapídne zhoršenie v oblasti  pracovných príleţitostí (v roku 2008 ohodnotilo 34%, v roku 2010 uţ 84%) 
odzrkadľuje dramatický nárast nezamestnanosti vplyvom hospodárskej krízy, čo  sa však paradoxne nie veľmi 
odrazilo na hodnotení postavenia ţien. Môţe to byť vplyvom dynamickejšieho nárastu nezamestnanosti muţov, 
hoci miera nezamestnanosti ţien je stále vyššia, ale aj pod plynom  spôsobu medializovania krízy  a jej dopadov.  
Akoby neparalelné hodnotenie postavenia ţien a zhoršenia pracovných príleţitostí odzrkadľovalo 
zakrývanie dopadov krízy na ţeny a zdanlivú nezávislosť oboch oblastí.  

 

1. RODOVÁ ROVNOSŤ V  EKOMÓMII, NA  TRHU PRÁCE A EKONOMICKÁ AUTONÓMNOSŤ ŢIEN   

 

1.1.  FEMINISTICKÁ EKONÓMIA A RODOVO CITLIVÉ  ROZPOČTOVANIE  

 

 Feministická ekonómia je vedeckou a teoretickou disciplínou, ktorá  ku klasickým otázkam ekonómie 
pristupuje zo širšieho sociálneho a politického hľadiska. Neoklasický, postkeynesiánsky či neoinštituiconálny 
prístup v ekonomike rozširuje feministická ekonómia o politický, interdisciplinárny a filozofický prístup, keď 
odkrýva androcentrické nastavenie a interpretáciu vedy ako takej, stojacej na predpoklade bezrodových 
ekonomických agensov, alebo na predpoklade tradičných rodových rolí. Meradlom úspechu pre feministickú 
ekonómiu je blahobyt ľudí a do analýzy a hodnotenia ekonomických výsledkov sa zahŕňa aj práca v domácnosti 
a starostlivosť.26  

Feministická ekonomika domácnosti kritizuje unitárny model alokácie práce v domácnosti Gery Bakera a ponúka 
iné chápanie domácnosti. Domácnosť je sociálna inštitúcia, kde naše preferencie a voľby nie sú nezávislé od 
početných sociálnych faktorov, demonštračných účinkov a výšky príjmov, ale naopak -  sú ich výsledkom. Naše 
rozhodnutia o ponuke a dopyte sú celkom previazané  a nemoţno ich celkom oddeľovať. Navyše práca 
v domácnosti je diferencovaná podľa rodu, veku a statusu a reflektuje asymetrické rodové identity jej členov. 
Beckerov predpoklad alokácie zdrojov domácnosti je problematický, pretoţe muţi a ţeny sa o zdroje nedelia, ale 
k rozličným zdrojom majú odlišný prístup, z čoho plynú aj odlišné typy príjmov a rodovo špecifické vzorce 
spotreby. Beckerov „predpoklad spoločného úţitku, ţe niektorí  členovia domácnosti sa altruisticky vzdajú svojich 
individuálnych záľub a volieb v prospech potrieb domácnosti, je často len fiktívna.27“ 

Feministická perspektíva ekonomiky starostlivosti vníma starostlivosť ako alokáciu vzácnych zdrojov, ktoré 
prispievajú k blahobytu druhých domácností a mimo nej. Starostlivosť (care work)  obsahuje  činnosti ako 
starostlivosť o deti, zaisťovanie potrieb pre iných bez očakávania reciprocity či odmeny. Podobný význam majú aj 
pojmy práca pre rodinu a neplatená práca. Odhaduje sa ţe platená práca tvorí ¾ z celkového počtu 
odpracovaných hodín muţov, ţien však iba 2/3. Pričom finančná hodnota neplatenej práce tvorí 70% hrubého 
domáceho produktu (UNPD 1995). 

Feministická analýza vzájomnej  závislosti makroekonómie, rodu a rozvoja  ukázala, ţe zhoršovanie sa 
ekonomického a sociálneho postavenia ţien je dôsledkom ich malého vplyvu, resp. niţšieho ako majú muţi,  na 
rozhodovanie určujúcich ich ţivot. Efektivita trhu závisí od inštitucionálnych noriem, ktoré odráţajú asymetrické 
rodové vzťahy. Trh a štát pritom vytvárajú pravidlá a konvencie, ktoré obmedzujú v mnohom autonómiu ľudí. 
Feministické ekonómky a ekonómovia odhalili ako je obchod, finančné sluţby či medzinárodná deľba práce 
rodovo nerovná a poukázali na populárne mýty: 

 vykorisťovanie ţien je lepšie ako ich vyčleňovanie z procesu rozvoja 

 ţeny pracujúce v priemysle orientovanom na vývoz majú privilegované postavenie 

                                                           
25 Bútorová, Gyárfašová,  2010:11, Znenie otázky: Ako sa zmenila  od posledných volieb situácia v nasledovných oblastiach? ( zlepšenie,  rovnaká, 
zhoršenie) 
26 Kuzmanovic, 2005: 9-10 
27  Kuzmanovic, 2005: 11 
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 privatizácia  sociálnych sluţieb bude viesť k ich efektívnosti  

 makroekonomickú  politiku treba posudzovať podľa trhových kritérií.28  
Ţeny v dôsledku práce investovanej do reprodukcie nevstupujú s rovnakými zdrojmi a mobilitou ako muţi, preto 
je nutná analýza rodových vzťahov na trhu a ich zohľadnenie v štátnej politike a rozpočte.29 

V roku 2010 bola na Slovensku realizovaná štúdia zaoberajúca sa rodovým rozpočtovaním v podmienkach 
Slovenska.30 Východiskom  pre rodovo citlivé rozpočtovanie je nová koncepcia rozvoja, ktorá  feministickú 
ekonómiu integruje a/alebo ju ďalej rozvíja. Nová koncepcia rozvoja reflektuje mocenské a  sociálne vzťahy/ role 
muţov a ţien v spoločnosti. Otázka vzťahu rodu a rozvoja má potom tri charakteristiky: 

a) diskriminácia alebo nerovnosti ako nedocenené úsilia a práv ţien v rozvoji 
b) neviditeľnosti ţenskej práce ako uznanie účasti ţien na rozvoji uskutočňovanej vďaka ich práci  v oblasti 

starostlivosti a reprodukcie (čas a energia vynakladaná ţenami v prospech svojej rodiny a spoločnosti) 
c) rozdiely medzi ţenami a muţmi v jednotlivých oblastiach rozvoja.31 

 
Na koncepčný posun nadväzuje inštitucionálna reštrukturalizácia  a prijatie stratégie zaloţenej na systematickom 
zohľadnení rodových sociálnych vzťahov. Novými inštitúciami – stratégiami na presadenie novej koncepcie 
rozvoja sú genderizácia  a gender mainstreamining. Genderizácia32 je proces, pri ktorom sú rozhodnutia (politika, 
plán, rozpočet, program alebo projekt) podrobené rodovo citlivej analýze. Gender mainstreaming je potom 
nástrojom na presadzovanie rovnosti vo vývoji politiky vo všetkých fázach, jej realizácie a hodnotenia, a jej 
praktické uplatňovanie prispieva k zvýšeniu rovnosti a spravodlivosti medzi ţenami a muţmi v spoločnosti.33 
Genderizácia sa vzťahuje aj na rozpočet a tvorí predpoklad pre rodové rozpočtovanie (gender budgeting). 
Definícia rodového rozpočtovania sa opiera o rezolúciu Európskeho parlamentu z roku 2003: „Rodové 
rozpočtovanie je aplikácia uplatňovania rodového hľadiska na procesy súvisiace s rozpočtom. Rodové 
rozpočtovanie znamená rodové hodnotenie rozpočtov a integruje rodovú perspektívu do všetkých rovín 
rozpočtového procesu. Prostredníctvom neho sa príjmy a výdavky reštruktúrujú s cieľom podporovať rodovú 
rovnosť.“ 
 
Rodové rozpočtovanie si nekladie za cieľ vytvoriť samostatný rozpočet pre ţeny, ani stanovenie 50% výšky 
výdavkov pre muţov a 50% pre ţeny. Rodové rozpočtovanie posudzuje, či verejné rozpočty v rovnakej, 
spravodlivej miere zohľadňujú potreby a priority muţov a ţien a či vedú k zniţovaniu rodových nerovností. Do 
úvahy sa pritom neberie len štruktúra príjmov a výdavkov, ale aj zloţky rozpočtu, v ktorých sa šetrí alebo 
navyšujú prostriedky. Vhodným východiskovým formátom pre zavádzanie rodového rozpočtovanie je 
v podmienkach Slovenska programové rozpočtovanie, avšak iba za predpokladu, ţe rodová rovnosť je 
stanovená ako jeden z cieľov programového rozpočtu, optimálne ako jeden z prierezových cieľov vo všetkých 
programoch.34  
Vypracovaná analýza sa zameriava aj na popis základných cieľov, princípov, mechanizmov a metodických 
rámcov rodového rozpočtovania. Inšpiratívne je aj zmapovanie  skúseností s rodovou analýzou štátnych 
rozpočtov napr. vo Francúzsku, vo Švédsku či v Nórsku, ale cenné sú aj snahy o zavedenie rodových aspektov 
rozpočtovania v Maďarsku, Rakúsku, Bulharska či Taliansku. Z metodologického hľadiska sú potom inšpiratívne 
uţ realizované rodovo citlivé rozpočtovania vo švajčiarskom kantóne Bazilej-mesto a mestskej časti Meidling vo 
Viedni.  
Analýza priniesla viaceré závery a odporúčania, ktoré budú zuţitkované v ďalšej fáze projektu. Zo záverov 
súvisiacich s rodovou rovnosťou vyberáme: 

 „odstraňovanie nerovností a uplatňovanie politík zameraných na rodovú rovnosť treba vnímať ako faktor 
rastu, a nie ako spoločenské náklady, 

                                                           
28  Podľa FENN Seminar Report, 2002  v Kuzmanovic, 2005: 12 
29 Kuzmanovic, 2005:12 
30 Analytická štúdia bol vypracovaná na základe Zmluvy o dielo medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave (zhotoviteľ) a Centrom vzdelávania Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (objednávateľ) v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti (ITMS 27120230002, 
27130230003),realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  Dokončená 
bola zatiaľ prvá časť úlohy  - analytická štúdia o východiskách, princípoch, skúsenostiach zo zahraničia a podmienkach pripravenosti Slovenská pre 
zavedenie rodového rozpočtovania. Druhá časť projektu je zameraná na pilotné overenie rodového rozpočtovania v praxi a bude realizovaná v roku 2011. 
31 Neubauerová,  a kol., 2011:26-28 
32 Aj keď sa na Slovensku zauţíval preklad základu slova gender ako rod, zatiaľ sme nenašli slovenský ekvivalent slova genderizácia. Preto  ponechávame 
tento pojem, ako aj pojem gender mainstreaming  so základom gender  aj z dôvodu  rešpektovania autoriek a autora citovaného diela.  
33 Neubauerová,  a kol., 2011: 28 - 29 
34 Neubauerová,  a kol., 2011: 64 - 66 
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 medzi súčasné výzvy patrí dosiahnutie rovnakej ekonomickej nezávislosti pre muţov a ţeny  
prostredníctvom odstránenia pracovnej segregácie, nerovnosti v odmeňovaní, diskriminácie na trhu 
práce, podpory podnikania ţien a sociálnej ochrany najmä osamelých  ţien a matiek,... 

 ekonomická a finančná kríza má odlišné dopady na muţov a ţeny vzhľadom na ich odlišné sociálne 
a ekonomické postavenie; miera nezamestnanosti je len jedným z parametrov, ktorý nemusí odhaliť 
zmeny v ekonomickom a sociálnom postavení ţien, 

 recesia má dopady na  pokles daňových príjmov, ktoré ovplyvňujú jednotlivé rozpočty; existuje tendencia 
zniţovania verejných výdavkov, najmä v oblasti verejných sluţieb ako je školstvo, vzdelávanie, 
zdravotníctvo a sociálna pomoc; kríza by mohla dať nový impulz pre politiky zamerané na rodovú 
rovnosť, najmä s odhadom na ich rozvojový potenciál (napr. účasť ţien na trhu práce, podpora  začatia 
podnikania  a pod.), 

 pre zabezpečenie rodovej rovnosti je dôleţité dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
ţivotom; tá predpokladá zabezpečenie nielen modernej organizácie práce, ale aj kvalitné, cenovo 
dostupné sluţby pre rodinu, zabezpečenie starostlivosti o deti a starších...“35 

Závery súvisiace s rodovým rozpočtovaním  odkryli viaceré problematické oblasti a otázky: 

 „pri prvých úvahách o aplikovaní rodovo citlivého prístupu rozpočtovania v praxi treba rozlišovať tri typy 
stratégií rodovej rovnosti: a) opravovanie, b) prispôsobovanie, c ) pretváranie. Pod opravovaním sú 
myslené rôzne právne predpisy v oblasti rovnakého zaobchádzanie a mechanizmy na zabezpečenie 
presadzovanie práva. Prispôsobovanie vychádza z toho, ţe rovnaké zaobchádzanie automaticky 
nevedie k rovnakým výsledkom, a preto sa môţu uplatňovať špecifické opatrenia a moţnosti pre ţeny. 
Pretváranie predpokladá, ţe na zvedenie rodovej rovnosti môţe byť potrebné pretvorenie inštitúcií 
a organizácií, 

 uplatňovaniu rodovo citlivého rozpočtovania v praxi musí predchádzať zber primárnych štatistických dát 
v rodovom členení; výsledkom by malo byť zistenie skutkového stavu potreby členenia v zmysle 
zistenia, kto je uţívateľom verejného statku či sluţby a identifikácia príčin rodových (ne)rovností 
v hospodárstve ako celku  ( na úrovni regiónov, miest a obcí, prípadne na úrovni iného analyzovaného 
subjektu), a to na základe medzinárodných ukazovateľov modifikovaných pre tú-ktorú oblasť; 

 integrácia rodovej perspektívy do rozpočtovania verejných prostriedkov má svoje opodstatnenie 
predovšetkým na úrovni štátneho rozpočtu, a to u jednotlivých správcov rozpočtových kapitol, pri 
realizácií a hodnotení ich programov. Väčší dôraz by sa mal klásť na regionálnu a miestnu úroveň, ktorá 
dokáţe senzitívnejšie vnímať potreby oboch pohlaví v rámci svojho územia. V tejto oblasti neexistuje 
štandardná jednotná metodika pre zavádzanie analytických nástrojov. Tradičná rozpočtová klasifikácia 
je nevyhovujúca, vo fáze zavádzania rodového rozpočtovania v Slovenskej republike bude obtiaţne 
zaviesť rodové rozlíšenie do kaţdej kategórie, poloţky či podpoloţky, resp. do tej, kde je to vhodné, 

 pri rodovo citlivom rozpočtovaní je v súvislosti so zberom štatistických údajov  nevyhnutné pravidelné 
zostavovanie databáz podkladových údajov; pre spoľahlivú a pravidelnú databázu podkladových údajov 
je potrebné, aby  iniciatíva vychádzala zhora nadol, existoval politický konsenzus na danej úrovni 
spracovania rodového rozpočtovania, existovala disponibilnosť odborného know-how o gender 
mainstreamingu a rodovo citlivého rozpočtovania na kaţdej úrovni rozpočtovania, 

 rodovo citlivé rozpočtovanie nie je moţné zavádzať bez podpory deciznej sféry (vypracovanie 
a poskytovanie postupov, smerníc, štúdií, štatistík, metodologických štandardov a pod.); v nadväznosti 
na prijaté opatrenia a postupnosť krokov povaţujeme za vhodné zakotviť princípy rodovo citlivého 
rozpočtovania v príslušnej legislatíve ( napr. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod.), 

 dôleţitú úlohu má aj smerovanie daňovej a príspevkovej politiky; tie  sa často zakladajú na princípe 
modelu domácností s muţom ako ţiviteľom rodiny; to znamená, ţe akceptácia rodovej rovnosti by sa uţ 
mala odvíjať aj vo fundamentálnom nastavení týchto politík; výsledkom by potom mohlo byť, ţe daňový 
systém by vo svojich zákonoch neuprednostňoval ţiaden daňový subjekt, 

 rodovo citlivý aspekt je potrebné implementovať do všetkých fáz rozpočtovaného procesu, a to 
s vyuţitím princípu: vstupy-výstupy-výsledky-účinky; metodológiu pouţívanú v krajinách s bohatšími 
skúsenosťami prispôsobiť slovenským podmienkam  predovšetkým vo vzťahu ku kompetenciám, ktorými 

                                                           
35 Neubauerová,  a kol., 2011: 167-169 
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disponuje územná samospráva, nakoľko ich zabezpečovanie je limitované obmedzeným rozsahom 
finančných prostriedkov, 

 rozpočty predstavujú len prostriedky na dosiahnutie cieľa, preto pri ich zostavovaní je prvoradé stanoviť 
ciele, metódy a nástroje na ich dosiahnutie; relevantnými sú potom odpovede na otázky typu: akým 
spôsobom ovplyvňuje politika rodové úlohy?; aký spôsobom je rodová rovnosť zahrnutá do politických 
formulácií, návrhov a implementácií?; aké sú priority oblasti boja proti rodovej nerovnosti?; akým 
spôsobom sú rozdeľované verejné prostriedky a ako je pritom zohľadnený rodový aspekt?; kto je 
príjemcom úţitku z takto prerozdelených prostriedkov?.“36  

Na základe zistení, záverov a odporúčaní štúdie autorky a autor odporúčajú v ďalších fázach pre úspešné a 
postupné zavádzanie rodovo citlivého rozpočtovania v Slovenskej republike zostaviť panel expertov a expertiek  
v oblasti rodovej rovnosti a rozpočtovania, zistenie skutkového stavu štatistických dát  a identifikovať  
absentujúce dáta, vypracovať metodiku uplatňovania rodovo citlivého rozpočtovania a jej implementáciu 
s následným monitoringom a evaluáciou.37 
 

1.2.  RODOVÉ DÔSLEDKY KRÍZY 

Rôzne dopady krízy na ţeny a muţov boli avizované uţ v správe o stave rodovej rovnosti za predchádzajúci 
rok. Európska komisia taktieţ upozorňovala, aby sa pri prijímaní opatrení zohľadňovalo rodové hľadisko,  pretoţe  
rizikovosť ţien na trhu práce pod  vplyvom krízy  a zaťaţenosťou  neplatenou prácou len narastie. 38 

Hospodárska konjunktúra pred  koncom roka 2008  výrazne viac posilnila „muţské odvetvia“ a celkovo z nej muţi 
aj viac profitovali. To sa prejavovalo aj na rodových rozdieloch uţ v roku 2007, keď rodový rozdiel v mierach 
zamestnanosti  dosiahol 15,4 p.b. v neprospech ţien, miera nezamestnanosti bola o 2,8 p.b. vyššia 
v neprospech ţien, relatívny rodový mzdový rozdiel dosiahol úroveň 25,82% v neprospech ţien.39 Ani koncom 
roka 2008 sa situácia v rodových rozdieloch veľmi nezmenila a rodový rozdiel v mierach zamestnanosti dosiahol 
15,4 p.b. v neprospech ţien, rodový rozdiel v mierach nezamestnanosti sa zníţil, ale stále dosahoval 2,5 p.b. 
v neprospech ţien a hrubá mzda ţien  bola niţšia o 24,1%, v neprospech ţien. Za tejto situácie prišla finančná 
a hospodárska kríza.  
Analýza Filadelfiovej ukázala, ţe počas krízy  boli podporené tie  odvetvia, ktoré  mali uţ dlhodobú podporu zo 
strany štátu (príchod silných investorov, garancie, úľavy zo strany štátu dobudovanie infraštruktúry), ako je napr. 
automobilový priemysel a výroba kovov – tradičné odvetvia muţov. Tu sa kríza  úbytkom pracovnej sily  začala 
prejavovať aţ od decembra 2008 a dnes sa tieto uţ zotavujú. Uţ pred krízou však boli odvetvia, v ktorých kríza  
začala uţ skôr   - textilná výroba, odevný a koţiarsky priemysel  - tradičné odvetvie ţien. Tieto neboli podporené 
ani pred krízou a pôsobením globálnej krízy sa regres v úbytku pracovných miest  iba zintenzívnil .40 Zanikli firmy  
Chemlon, Zekon, Slovenka,  od mája 2010 je v konkurze aj OZKN Prešov, Merina Trenčín oznámila pre 
prepúšťanie  120 – 130 pracovníčok.41 

Priemerný počet zamestnaných osôb podľa vybraných druhov priemyselnej výroby (2001, 2008 a 2009, abs. a %) 
 

2001 2008 2009 
Zmena 2009/2008 Zmena 2009/2011 

Abs. v % Abs. v  % 

Priemyselná výroba spolu 486 459 532 853 447685 -85 168 -16,0 -38 774 -8,0 

Textil, odevy, koţa a koţené výrobky 74 639 51 190 41 016 -10 174 -19,9 -33 623 -45,0 

Dopravné prostriedky 30 026 59 520 52 627 -6 893 -11,6 +22 601 +42,9 

Zdroj: ŠÚ SR a Filadelfiová, 2010: 16 

                                                           
36 Neubauerová,  a kol., 2011: 169 - 173 
37 Neubauerová,  a kol., 2011: 175 
38 Podobné varovania či analýzy  sa objavovali z viacerých renomovaných inštitúcií, napr. OLO, UNDP, a pod.  
39 Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti a o činnosti Rady vlády pre rodovú rovnosť, 2008, uznesenie vlády SR č. 273/2009. 
40 Filadelfiová, 2010: 13-18 
41 Pritom sa argumentuje nízkou pridanou hodnotou textilného priemyslu, pritom napríklad na severe Európy textilný priemysel prekvitá  (nórske pletené 
výrobky – svetre, šály, rukavice a pod. sú hlavným predajným artiklom či cenným suvenírom pre zahraničných turistov v Štokholme). Podobne aj švédska 
globálna značka H & M Hennes & Mauritz AB, (u nás dobre známa ako H&M)  operuje v 38 krajinách a zamestnáva 87tis. 
ľudí.http://podstanicky.blog.pravda.sk/2011/02/10/aktualne-k-diskusii-na-sr1-o-nezamestnanosti/  

http://podstanicky.blog.pravda.sk/2011/02/10/aktualne-k-diskusii-na-sr1-o-nezamestnanosti/


14 
 

Čo sa týka úbytku pracovných síl podľa pohlavia v priemyselnej výrobe od 2008 do roku 2010, teda počas krízy, 
prepustených bolo 40 000  ţien a 57 000 muţov.  Pritom úbytok  vo vzťahu k počtu pracujúcich bol výraznejší 
u ţien keď ich počet klesol o 17,6%, u muţov o 15,3%. V maskulinizovaných odvetviach bol percentuálny 
úbytok ţien vyšší ako u muţov. Napríklad v stavebníctve sa počet zamestnaných ţien od roku 2008 do 
začiatku roka 2010 proporcionálne zníţil o 16,1%, u muţov o 8,2%, v dodávkach elektriny, plynu sa podiel ţien 
zníţil  o 15,2%, u muţov sa zvýšil o 3,6%, doprava  a skladovanie u ţien -15,0%, u muţov -11,5. Vo 
feminizovaných odvetviach bol zase vyšší úbytok u muţov ako u ţien. Vo vzdelávaní  u muţov -12,5%, 
u ţien -4,3%, v zdravotníctve a sociálnej pomoci u muţov -11%, u ţien došlo k nárastu o +0,3%.42 V dôsledku 
krízy sa tak ešte viac posilnila rodová segregácie trhu práce.43 
Miery zamestnanosti ţien a muţov sa v období 2008 – 2009 zníţili, u muţov o 2,4%, u ţien o 1,8%. Riešenie 
straty práce poukázalo na viaceré rodové špecifiká.  Rapídne sa zvýšil  podiel samozamestnaných ţien  bez 
zamestnancov  - o 20,1%,  u muţov o 7,9%, so zamestnancami u ţien o 6,7% a u muţov o 1,3%. Je to najvyšší 
podiel ţien podnikateliek za histórii SR. Prírastok sa dá vysvetliť vyuţitím  podporného balíčka protikrízových  
opatrení, ale aj  vynútenými prechodmi na SZČO zo strany zamestnávateľov.44 Výrazne sa zvýšil aj počet 
vypomáhajúci členiek v domácom podniku ( ţeny tvoria uţ 72,7%). Medziročne išlo o zvýšenie u ţien o 20,8%, 
u muţov o úbytok -0,3 %.  Pritom ţivnosť ako aj vypomáhanie v domácom podniku sú formy zamestnania 
s nízkym stupňom sociálne ochrany.  
Muţi výrazne viac ako ţeny riešili stratu zamestnania evidovanou nezamestnanosťou. Medzi rokom 2008 
a 2009 došlo k nárastu nezamestnaných muţov o 27%, u ţien o 13,5%. Dôvodom niţšieho zastúpenia ţien 
medzi nezamestnanými môţe byť aj ich vylúčenie zo systému ochrany v nezamestnanosti z dôvodu prerušovanej 
pracovnej kariéry a nastaveného povinného počtu dní v systéme sociálneho poistenia či nadväzujúceho čerpania 
materskej a rodičovskej dovolenky. Čiastočne by to vysvetľovalo aj niţší počet ţien poberajúcich dávku 
v nezamestnanosti. Pritom výška dávky odvodená od predchádzajúcej mzdy je v prípade ţien výrazne niţšia.45  
Celkovo sa mimo trh práce presunulo podstatne viac ţien ako muţov. Ekonomicky neaktívnych muţov 
pribudlo o 5 600, ţien však 17 800. Odchod do dôchodku však napriek „staršej“ štruktúre ţien vyuţilo viac muţov. 
Ţeny zase viac prechádzali do statusov neplatenej domáce práce a starostlivosti (rodičovská dovolenka a „v 
domácnosti“). 0 22,5% sa výšil aj podiel ţien evidovaných ako práceneschopných, u muţov o 9,7%.  Môţe to 
znamenať pre ţeny  novú stratégiu "preţitia“ alebo ohrozenia zamestnania.  
Dlhodobo niţšie mzdy ţien a ich segregácia na pozíciách a v niektorých  odvetviach s najniţšími priemernými  
mzdami v hospodárstve vystavuje  ţeny vyššiemu riziku sociálneho ohrozenia, pretoţe si nedokáţu vytvoriť 
dostatočnú finančnú rezervu pre prípad straty zamestnania, choroby či rodičovstva. Dá sa predpokladať, ţe ţeny 
sú viac konfrontované s platobnou neschopnosťou práve  v prípade hypoték či úverov. Štatistiky „neplatičov“ 
splátok triedené podľa pohlavia  sa však u nás na rozdiel od zahraničia nevedú.  
Ţeny čelili  sociálnemu ohrozeniu uţ dlho pred krízou. Ţeny tvoria väčšinu  zamestnancov s nízkymi príjmami- 
minimálnou a niţšou mzdou, podielu chudobných aj  jednorodičovských rodín   (zväčša  ţeny s dieťaťom/deťmi) 
v riziku chudoby.  Osobitne ohrozenou skupinou ţien sú rómske ţeny, staršie ţeny a ţeny so zdravotným 
postihnutím, ktoré  sú dlhodobo vystavené viacnásobným znevýhodneniam a často aj diskriminácií.  Kríza ešte  
viac posilnila sociálne vylúčenie a chudobu ţien, keď medziročne 2008/2009 sa zvýšila miera rizika chudoby 
domácností jednotlivcov - ţien o 2,3 p.b. , jednorodičovských rodín o 2,5 p.b.,  ţien celkovo o 0,5 p.b.46 

Miera rizika chudoby za vybrané skupiny obyvateľstva (2008, 2009, v p.b.) 

 2008 2009 
Zmena 

2009/2008 

SR spolu 10,9 11,0 +0,1 
Muţi 10,1 10,1 0 
Ţeny 11,5 11,8 +0,3 
Domácnosti jednotlivcov – muţi 19,0 19,6 +0,6 
Domácnosti jednotlivcov- ţeny 22,5 24,5 +2,0 
Jednorodičovské rodiny 22,1 24,6 +2,5 
Viacdetné rodiny 33,1 36,0 +2,9 
Nezamestnaní a nezamestnané 43,2 48,6 +5,4 

Zdroj: EU SILC 2009 a Filadelfiová, 2010:38 

                                                           
42 Porovnanie 1.štvrrok 2008 a 1.štvrťrok 2010, zdroj: ŠÚ SR a Filadelfiová, 2010:19-22 
43 Štatistický úrad  SR a Filadelfiová, 2010: 16- 17 
44 Iné súvislosti nárastu SZČO ţien pozri v podkapitle1.9 – podnikanie ţien. 
45 Filadelfiová, 2010: 28 - 32 
46 EU SILC 2009. Treba však zdôrazniť, ţe referenčným rokom EUSILC 2009 je rok  2008, a EU SILC 2008 zase 2007. Hodnotenie  krízy cez ukazovatele 
EU SILC je teda  nezasahuje úplne obdobie krízy.  
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Výskum realizovaný na strednom Slovensku  - v Detve, Hriňovej a v Bratislave v auguste 2010 formou  
skupinových rozhovorov so ţenami z materských centier potvrdil  zmeny evidované štatistickými údajmi: 

 došlo k ďalšiemu zhoršeniu uţ aj tak napätej sociálnej situácie domácností 
„..Takže ja som to pocítila strašne a to nikomu neprajem v zime byť s malým miminkom bez elektriny. 
Nemôžete sa okúpať, deti nevedeli čo je to televízor, dcéra mi varila.,,,,“ (Detva) 

 kríza sa rozpustila či  sa stratila vo všeobecnej a dlhodobej situácií chudoby a materiálnej deprivácii 
„Ja som bola celý život v kríze. Takže krízu možno pociťuje človek, ktorý žil troška nadštandard,... dotkla 
sa ma však jeden čas, keď všetci boli doma a ja jediná som bola zamestnaná, hej. (Detva) 47 
 

Prečo došlo k prehĺbeniu rodových nerovností a k zhoršeniu situácie ţien ukázala analýza prijatých  
protikrízových opatrení z rodového hľadiska. Rodovú nekompetentnosť prijímaných balíčkov opatrení  bolo 
moţné identifikovať na základe  sledovania dvoch základných otázok: kto mohol  primárne profitovať z opatrení 
vzhľadom na cieľové sektory/oblasti a ako sú tieto sektory s potenciálom vyuţívania či dosahu opatrení 
zastúpené ţenami a muţmi.  Analýza 62 plánovaných alebo prijatých opatrení48 priniesla nasledovné výsledky: 

 mnohé opatrenia boli jednorazové aktivity, viaceré uţ existovali predtým a dali sa len do súvisu s krízou 
(pritom viaceré sa nerealizovali), 

 silná tendencia vyuţívania finančných prostriedkov z fondov EÚ, akoby kríza bola podnetom na 
prehodnotenie nízkeho čerpania fondov (Kohézny fond, Štrukturálne fondy, Iniciatíva Jeremie), 

 odpisovanie z balíčkov opatrení iných krajín alebo z opatrení EÚ za absencie podrobnej analýzy  
domácej  sociálnej situácie,  čo viedlo  aj ku nekonkrétnym odhadom počtu plánovaných nových 
pracovných miest; ak sa objavili aj analýzy, tak výlučne len finančné, 

 v materiáloch sa nikde nespomínajú rodovo špecifické dôsledky či špecifická situácia ţien, opatrenia sa 
 povaţovali za zdanlivo rodovo neutrálne, 

 absolútna väčšina opatrení smerovala do hospodárskych sektorov a odvetví, v ktorých prevaţuje 
muţská pracovná sila, napr. stavebníctvo  - 95% muţov (zatepľovanie budov, dostavba Mochoviec, 
pripravované PPP projekty); energetika a technický výskum  - 83% muţov, resp. 67% muţov ( Program 
energetickej efektívnosti, relokácia zdrojov výskumu a vývoja do sektora energetiky a ŢP, budovanie 
výskumných centier); celkovo  podnikateľský sektor, hlavne v priemysle  – celkovo 75,3% muţov, 
v priemysle 52,8%  muţov;  proexportné opatrenia hlavne v automobilovom a oceliarskom priemysle ( 
Peugeot Trnava zamestnáva 30% ţien, US Steel  17% ţien)49 

 napriek tomu, ţe ţeny tvoria takmer 45% pracovnej sily, vládne ekonomické stimuly nesmerovali 
do sektorov, kde ţeny prevaţne pracujú (napr. do sociálnej práce alebo školstva, celkom sa 
nepodarilo realizovať ani  zamýšľanú podporu domáceho cestovného ruchu; pritom Plán hospodárskej 
obnovy Európy   navrhuje inovačné riešenia v oblasti sluţieb pre domácnosť a starostlivosť o dieťa, 
zníţenie DPH na sluţby s vysokým podielom ľudskej práce, pod....) 

 zamestnanosť sa pod vplyvom krízy zníţila aj v sektoroch, kde prevaţujú muţi, ale prepad 
zamestnanosti bol vyšší v sektoroch kde pracujú ţeny – moţno konštatovať, ţe z protikrízových 
opatrení profitovali viac muţi. 

Príčiny rodovo nevyváţeného nastavenia  protikrízových opatrení moţno hľadať na jednej strane 
v nedostatočnom poznaní dôsledkov krízy v celom jej rozsahu a špecifikácie na jednotlivé skupiny obyvateľstva. 
Na druhej strane však príčiny moţno vidieť aj v rodovej kompetentnosti, resp. rodovej citlivosti rozhodovacích 
štruktúr, ktoré dané opatrenia pripravovali či prijímali. Aká bola rodová kompetentnosť  a rodová citlivosť ľudí 
v Rade pre hospodársku krízu (RHK), Monitorovacieho výboru dopadov globálnej krízy, podnikateľov a iných 

                                                           
47 Filadelfiová, 2010: 39-40 
48 Spracované na  základe nasledovných materiálov: Opatrenia vlády SR na  prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy (6. 11. 2008), Aktualizácia 
opatrení vlády SR na  prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy vo vzťahu na  prijaté Závery predsedníctva Európskej Rady z  12. 12. 2008 (17. 12. 
2008), Správa o  stave plnenia aktualizovaných opatrení vlády SR na  prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy k  31. 12. 2008 (16.   1. 2009), Návrh 
tretieho súboru opatrení na  zmiernenie dopadov hospodárskej krízy (6. 2. 2009), Správa o  plnení opatrení vlády SR na  prekonanie dopadov globálnej 
finančnej a  hospodárskej 
krízy, I. štvrťrok 2009 (apríl 2009) (Filadelfiová, 2010: 64) 
49 Kompletný prehľad analyzovaných protikrízových opatrení a spôsobu posúdenia z uplatnením rodového hľadiska je dostupný v Filadelfiová, 2010, s. 42 – 
51: http://www.aspekt.sk/download/rodove_dosledky_krizy_web.pdf  

http://www.aspekt.sk/download/rodove_dosledky_krizy_web.pdf
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členov a členiek rozhodovacích orgánov a štruktúr síce nebola zisťovaná, o mnohom však vypovedá zastúpenie 
ţien v daných orgánoch.50  
 
Zastúpenie ţien v rozhodovacích orgánoch a inštitúciách  v čase krízy (v %)  

   Muţi ( v %)  Ţeny (v %)  

Vláda  SR (v čase krízy)  93,7  6,3 
Národná rada  80,7 19,3 
Rada pre hospodársku krízu51  93,7 6,3 
Významné inštitúcie a ich najvyšší predstavitelia52 100 0 
Zdruţenie miest Slovenska 75 25,0 
Republiková únia zamestnávateľov 94,1 5,9 
Asociácia zamestnávateľských zväzov a zdruţení (prezídium a dozorná rada) 100 0 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 100 0 

Zdroj: Filadelfiová, 2010:54 - 55 

 

Ţeny boli vo výraznej menšine pri tvorbe balíčkov opatrení a v absolútnom vyjadrení išlo prevaţne o 1 – 2 ţeny 
v orgáne riadenom a zastúpenom muţmi. Výrazne maskulínne zloţenie inštitúcií má väčšiu 
pravdepodobnosť prijímať androcentricky nastavené rozhodnutia. Navyše aj keď vzniklo viac orgánov na 
riešenie krízy, v podstate išlo o rovnaké subjekty (RHK a monitorovací výbor) - ministerstvá a reprezentantov 
podnikateľského sektora.  Bohato zastúpený súbor oparení pre podnikateľov a minimálne nasmerovanie opatrení 
pre potreby ţien je toho výsledkom. 
 
Predchádzajúca vláda v krízových rokoch navyše nezniţovala rozpočtové výdavky a deficit verejných výdavkov 
sa prehlboval. V ďalšej fáze dlhovej krízy a konsolidovania verejných financií moţno očakávať zniţovanie  
výdavkov v oblastiach, ktoré  sú „prirodzeným priestorom“  ţien (verejná správa, rodinná starostlivosť, sociálne 
sluţby).  Viaceré prijaté opatrenia tomu uţ nasvedčujú - štátna sféra a administratíva (prepúšťanie paušálnych 
20% administratívnych síl ministerstiev), oblasť starostlivosti o deti (zníţenie rodičovského príspevku, nedostatok 
miest pre deti  v materských školách v niektorých mestách), sociálne sluţby (zniţovanie príspevkov na 
ošetrovateľské sluţby zo strany samosprávy), zmena valorizácie dôchodkov ( poberateliek starobného dôchodku 
je 2 krát viac ako  poberateľov a sú početnou skupinou poberateliek dávok v hmotnej núdzi). 
 
Zniţovanie verejných výdavkov na zabezpečenie sluţieb starostlivosti vytvára na ţeny ešte väčší tlak na ich 
bezplatné, alebo len veľmi nízko ohodnotené vykonávanie. Následkom je väčšie spoliehanie sa na ţeny a ich 
neplatenú prácu v domácnosti a v starostlivosti o odkázaných blízkych v rodinách a komunitách, ktorá sa 
povaţuje za samozrejmú.53 Najmä staršie ţeny tak môţu byť v dôsledku starostlivosti o svojich blízkych nútené 
opustiť platený trh práce.  
 
V čase ubúdania pracovných miest a vysokej nezamestnanosti sa zniţuje sociálna ochrana materstva 
a rodičovstva. Zaznamenané bol prípady prepustenia tehotných ţien počas skúšobnej lehoty a hoci presná 
štatistika nie je dostupná, mimovládne organizácie a Slovenského národného strediska pre ľudské práva  hovoria 
o rastúcom trende.54  
 
Z dlhodobého hľadiska sú ţeny výrazne viac zasiahnuté primárnymi a sekundárnymi dôsledkami 
finančnej, hospodárskej a dlhovej krízy. Došlo a dochádza k tomu v dôsledku rodovej nekompetentnosti a 
neuplatňovania rodového hľadiska. Moţno len súhlasiť s nasledovným názorom: „Nezohľadňovanie rodovej 
perspektívy vo všetkých fázach analyzovania stavu, prijímania opatrení na jeho zmenu, nastavovania realizácie 

                                                           
50 Kvantitatívne zastúpenie ţien nie je ešte zárukou rodovo vyváţaných rozhodnutí, závisí  to od mnoţstva prítomných ţien (teória 35% kritickej masy), ale 
aj od ich osobnej angaţovanosti a schopnosti rozoznávať rodovo nevyváţené záujmy. Prítomnosť ţien je však základom pre vyššiu pravdepodobnosť 
prijímať rodovo kompetentné rozhodnutia. 
51 Bola vytvorená v  januári 2009 (prvé zasadanie mala 29. 1. 2009) a  v  septembri 2009 predseda vlády ohlásil ukončenie jej činnosti. Jej cieľom bolo 
navrhovať riešenia na  zmierňovanie vplyvu svetovej finančnej a  ekonomickej krízy na  Slovensku. Okrem predsedu vlády SR Róberta Fica boli jej členmi 
predstavitelia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR, Ministerstva školstva SR, 
Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a  zástupcovia ZMOS, Zväzu priemyslu SR, AZZZ SR, RÚZ SR, Klubu 500, KOZ 
SR, NBS, SBA a  spoločný nominant opozície Vladimír Tvaroška (ten v  apríli po  tom, čo rada odmietla návrhy opozície, odstúpil). Na  niektorých 
zasadnutiach sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič a  predseda parlamentu Pavol Paška. Na  zasadnutiach RHK sa zúčastňovali takmer výlučne muţi, 
na  jej prvom stretnutí bola prítomná jedna ţena, ministerka práce, sociálnych vecí a  rodiny SR Viera Tomanová. 
52 Guvernér NBS Ivan Šramko, predseda Klubu 500 Vladimír Soták, prezident KOZ SR Miroslav Gazdík, prezident RÚZ Marián Jusko, prezident SBA Igor 
Vida, predseda ZMOS Michal Sýkora, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský, prezident Zväzu priemyslu Slovenska Jozef Uhrík. 
53 Pietruchová, 2010; Debrecéniová, 2010. 
54 SNSĽP, 2009: 145 
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a vyhodnocovania dôsledkov vedie k prehlbovaniu uţ existujúcej  rodovej nerovnosti, ako aj ďalších 
nerovností“.55 Dopadové analýzy však upozorňujú, ţe kríza môţe byť aj príleţitosťou pre zniţovanie rodových 
nerovností a to prijímaním dobrých politických aktivít  a procesov, a prehodnotením tradičných spôsobov robenia 
vecí.56  
 

1.3.  ZAMESTNANOSŤ  A NEZAMESTNANOSŤ  

Nasledovný popis vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti stavia iba na  štatistických kvantitatívnych údajoch, 
ktoré svojou robustnosťou neodzrkadľujú skutočnú a kaţdodennú situáciu ţien a muţov.  Takisto neposkytujú 
informácie o kumulácii viacerých faktorov znevýhodnenia, ktorým sú ţeny vystavené.  

Podľa dostupných údajov sa  celková zamestnanosť  v priemere za rok 2010  zníţila  o  48,3 tis. zamestnancov a 
zamestnankýň.57 Väčšinou išlo o zamestnancov a zamestnankyne z priemyselnej výroby (32,2 tis.) a 
pôdohospodárstva ( 9,9 tis. osôb).  

Miera zamestnanosti 15 – 64 ročných ţien sa  uţ dlhodobo pohybuje na úrovni  od 15 – 14 p.b. niţšej ako miera 
zamestnanosti muţov. Rodový rozdiel v mierach zamestnanosti  počas krízových rokov klesá v dôsledku 
intenzívnejšieho zniţovania miery zamestnanosti muţov v porovnaní so ţenami,  stále však pretrváva. Podobne 
je to aj vo vekovej kategórii 20 – 64 ročných. Tu miera zamestnanosti v roku 2010 dosahuje u muţov 71,9% 
a u ţien 57,5%. Rodový rozdiel v porovnaní s rokom 2009 sa zniţoval, stále však pretrváva  –  16,5 p.b. v 
roku 2009, 14,4 p.b. v roku 2010. Čiastočne tento rozdiel moţno vysvetliť vyšším počtom ţien študujúcich na 
vysokých školách a skorším odchodom ţien do dôchodku (reálnym aj stanoveným).  
 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
 

Poznámka: rodový rozdiel za rok 2010 vo vekovej kategórií 20 -64 ročných, 
ostatný 15 – 64 ročných 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Slovenská republika patrí v Europe medzi krajiny s najniţším podielom ţien a muţov pracujúcich na kratší 
pracovný čas (  4,5% ţien a 2,6% muţov v roku 2009). Uţ  v priebehu   roka 2008 bol však zaznamenaný ich 
nárast, hlavne u  muţov. Počas  roka 2010 rast   pokračuje u ţien a j u muţov a v 3.  štvrťroku pracovalo na 
kratší pracovný čas 57,8 tis. ţien a 36,4 tis. muţov.  

 

 

                                                           
55 Cviková  (ed.) 2010, s. 9  
56 Ruggieri, 2010:2 
57 Prvé výsledky  za 4. štvrťrok 2010 a za rok 2010 podľa metodiky VZPS uverejnené 3. 3. 2011. Zdroj:  Štatistický úrad Slovenskej republiky, 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=31810 V čase odovzdania správy ďalšie triedenia neboli ešte dostupné.  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=31810
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Dôvodmi práce na kratší pracovný čas však pravdepodobne nebola starostlivosť o deti či odkázané blízke osoby, 
alebo zdravotný stav. Najčastejšie zrejme išlo o situáciu, keď na kratší čas pracovali ţeny a muţi nedobrovoľne 
z iniciatívy zamestnávateľa, alebo pretoţe nemohli nájsť prácu na plný pracovný úväzok. Dokumentuje to vývoj 
počtu podzamestnaných ţien a muţov58, ktorý sa výrazne zvýšil  počas roku 2009 aj počas prvých troch 
štvrťrokov 2010. Počet podzamestnaných ţien dosiahol viac ako 36 tis.  a muţov pribliţne o 10. tis. menej.  

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky  

 
V priemere za rok 2010 sa nezamestnanosť zvýšila medziročne o 64,8 tis. (o 20 %) na 389 tis. osôb. V 
absolútnych číslach nárast počtu nezamestnaných sa prejavil predovšetkým v muţskej populácii (o 42 tis.), 
prírastok počtu nezamestnaných ţien bol 22,7 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa oproti roku 2009 zvýšila o 2,3 
p. b. na 14,4 %, u muţov o 2,8 p. b. na 14,2 % a u ţien o 1,7 p. b. na 14,6 %. Rodový rozdiel mier 
nezamestnanosti sa zníţil na 0,4 p.b. Najviac vzrástla miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 

                                                           
58Podzamestnaní sú osoby vo veku od 15 rokov, ktoré nedobrovoľne pracujú na kratší pracovný čas, pretoţe si nemôţu nájsť vhodnú prácu na plný 
pracovný čas alebo z iniciatívy zamestnávateľa 
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rokov (o 6,3 p. b. na 33,6 %). Vývoj nezamestnanosti ovplyvnil najmä rast počtu nezamestnaných, ktorí nemali 
ešte zamestnanie (o 7,5 tis.), osôb, ktoré naposledy pracovali vo verejnej správe, povinnom sociálnom 
zabezpečení (o 4,2 tis.), obchode (o 3,7 tis.) a v stavebníctve (o 2,3 tis.). Podrobnejšie triedenie podľa pohlavia v 
čase odovzdania správy nebolo dostupné. 

 
 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 

V roku 2009 bolo dlhodobo nezamestnaných  (viac ako 1 rok) dokopy 81,6 tis. muţov a 83,5 tis. ţien. Pritom viac 
ako 2/3 bolo z nich nezamestnaných uţ viac ako 2 roky. V priebehu roka 2010 sa počet dlhodobo 
nezamestnaných muţov zvýšil na 129,9 tis. a ţien na 107 tis. (3. kvartál 2010). Dlhodobá nezamestnanosť 
a veľmi dlhodobá nezamestnanosť tvorí najväčší podiel zo všetkých nezamestnaných muţov aj ţien.  

 

Vývoj evidovanej nezamestnanosti v roku 2010 bol nasledovný. Vývoj počtu uchádzačiek a uchádzačov  
o zamestnanie  v predchádzajúcom roku vykazuje stále vyšší počet muţov zaregistrovaných ako uchádzačov 
o zamestnanie. Najviac ich bolo vo februári  - 215 333, na konci roka 200 287. Ţien je v systéme pribliţne o 20 
tis. menej, hoci vývoj  v priebehu roka sa pre ţeny javí viac statický. Zatiaľ čo muţov bolo v systéme na konci 
roka menej ako na začiatku, ţien je pribliţne rovnako - 180 922. Triedenie podľa krajov indikuje, ţe vo 
všetkých je viac uchádzačov o zamestnanie  ako uchádzačiek, rozdiely v počtoch ţien a muţov však výrazne 
variujú. V Trnavskom a Nitrianskom boli ku koncu roka  takmer zanedbateľné, najväčšie boli  v Prešovskom 
a Košickom kraji. 
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Miera evidovanej nezamestnanosti poskytuje údaj o percente disponibilných uchádzačov a uchádzačiek 
z ekonomicky aktívnych muţov, resp. ţien. Vývoj tejto miery vykazuje do roku 2008 zvyšovanie sa rodového 
rozdielu v neprospech ţien,  v roku 2009 však nastáva dramatický zlom, keď sa rodový rozdiel  medziročne zníţil  
z 2,6 na 1,13 p.b. Spôsobené to bolo zvyšovaním sa počtu evidovaných muţov, nie zniţovaním počtu 
evidovaných ţien. V decembri 2010  miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 13,07%  u ţien a u muţov 
11,97%. Rodový rozdiel sa  medziročne ešte viac zníţil,  ale stále dosahuje 1,1 p.b. v neprospech ţien.  

 
 

Miera evidovanej nezamestnanosti  (v %) 

 2007 2008 2009 2010* 

ţeny 9,3 9,09 12,06 13,07 

muţi 6,9 6,49 10,93 11,97 

Rodový rozdiel (v p.b.) 2,4 2,6 1,13 1,1 

Poznámka: * údaj ku koncu  decembra 2010. Miera evidovanej nezamestnanosti  je ((počet disponibilných UoZ/(ekonomicky aktívne obyv.))* 100. 
Zdroj: USPVR, 2010 
 



21 
 

V roku 2010 bude dochádzať  pravdepodobne k ďalšiemu prepúšťaniu ţien aj muţov.  Napríklad avizované 
prepúšťanie z o Ţelezničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. sa má v prvej fáze vzťahovať na administratívnu 
zloţku zamestnancov a zamestnankýň. Pritom k 31.12. 2010 pracovalo v Cargu dokopy 3 270 technicko- 
hospodárskych zamestnancov, z toho bolo 59% bolo zamestnankýň.59 Zoštíhľovanie verejnej správy a šetrenie 
mzdových prostriedkov sa uţ prejavilo uţ  vo 4. štvrťroku 2010, kedy sa konečná spotreba verejnej správy  
zníţila o 3,3%60, ale  pokračuje aj odstraňovaním nastavení, ktoré ju zbytočne  predraţovali (napr. odstránenie či 
zníţenie odstupného vedúcich zamestnancov verejnej správy a štátnych podnikov).  

Záverom moţno konštatovať, ţe v roku 2010 pokračovalo zhoršovanie situácie v zamestnanosti aj 
nezamestnanosti s intenzívnejším dopadom na muţov. Vo viacerých mierach sa muţi viac priblíţili k uţ aj 
tak zlej situácii ţien. Rodové rozdiely sa zmenšovali nie vďaka zlepšujúcej sa situácii ţien, ale v dôsledku 
zhoršujúcej sa situácii muţov. 

1.4.  RODOVÉ PRÍJMOVÉ ROZD IELY   

Rodový príjmový rozdiel predstavuje významný ukazovateľ finančnej autonómnosti ţien, ale aj rodovo  
nevyváţeného a diskriminačného nastavenia trhu práce, ale aj trhu ako takého.  Rozdiely v odmeňovaní ţien 
a muţov  sú komplexným problémom  a majú svoj politický, ľudskoprávny ale aj ekonomizujúci aspekt. Európska 
komisia vníma  odstránenie rodových príjmových  rozdielov najmä ako ekonomicky prínosné,61 s predpokladom, 
ţe zavedenie spravodlivého a transparentného odmeňovania na pracovisku  umoţní udrţanie tých 
najtalentovanejších  ţien v sluţbách firmy či organizácie, zvýši rodovú diverzitu vo vedeniach firiem  ako korelátu  
vyššej výnosnosti firiem a inovačnej kapacity.62 

Ekonomizujúci pohľad v zmysle „zdôvodňovania“ prečo by ţeny mali mať za tú istú prácu či prácu rovnakej 
hodnoty takú istú mzdu ako muţi, sú však nedostačujúce. Vzhľadom na to, ţe rodové príjmové rozdiely majú 
štrukturálny  - vertikálny aj horizontálny charakter, ide o  hlbší problém. Práve analýzou vzájomne previazaných 
príčin, resp. faktorov, ktoré majú vplyv na to, ţe ţeny sú za tú istú prácu či prácu rovnakej hodnoty platené niţšie 
ako muţi, dáva priestor na odkrývanie sexistických praktík  a  mechanizmov na ich udrţiavanie a zdôvodňovanie.  
V tejto správe však nie je priestor na hlbšiu analýzu, obmedzíme sa iba na hlavné, najčastejšie sa potvrdzujúce  
faktory63: 

a) Priama diskriminácia – ţeny jednoznačne zarábajú menej na dokázateľne rovnakých pozíciách 
a dokázateľne vykonávajú prácu rovnakej hodnoty. Priamu diskrimináciu ošetruje legislatíva, hoci jej 
dokazovanie na súde nemusí byť aţ také jednoznačné (porovnávať sa môţe prípad iba dvoch ľudí na 
jednom pracovisku).64 

b) Podhodnocovanie kompetencií a zručností ţien  - odlišné  stanovenie hodnoty práce vykonávanej 
ţenami, hoci môţe ísť o prácu rovnakého či podobného charakteru ako prácu vykonávanej muţmi svedčí 
o androcentricky či sexisticky nastavených hodnotiacich kritériách. Prečo napr. má pracovníčka pri pokladni 
niţšiu mzdu ako skladník, obaja pracujúci v supermarkete.   

c) Rodová segregácia trhu práce -  ţeny a muţi  majú tendenciu pracovať v odlišných odvetviach, čo úzko 
súvisí s výberom študijného odboru, ale aj so socializáciou k ţensky „vhodným“ a k „muţsky“ vhodným“ 
zamestnaniam. Navyše tzv. feminizované odvetvia sú zvyčajne menej trhovo prestíţne, celkovo  sú v nich 
niţšie mzdy, ale sú aj menej v pozornosti štátnych ekonomických stimulov  či stratégií podpory. Pritom  
vzťah “slobodného“ výberu odvetia s niţším finančným ohodnotením a finančné marginalizovanie 
feminizovaných odvetví  nie je úplne objasnený (čím sa môţe zamieňať príčina za následok). Vo svojej 
podstate však rodová segregácia trhu práce nemôţe byť vnímaná ako príčina rodových príjmových 
rozdielov, problém je hierarchizácia a niţšie ohodnotenie tzv. ţenských prác a odvetví. 

d) Odlišný charakter pracovných dráh ţien a muţov - na príjmové rozdiely vplýva aj  vyššia 
pravdepodobnosť a častejšie prerušovanie kariér ţien v dôsledku rodovo stereotypného vnímania 

                                                           
59 Informácia od  riaditeľky Odboru komunikácie ZSSK Cargo zo dňa 25.2.2011.  
60 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Vývoj vo vybraných oblastiach ekonomiky  v roku 2010, zverejnené informácie 3.š. 2011.  
61 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=689&langId=en  
62 V tomto kontexte sú k dispozícií viaceré štúdie, ktoré to dokladajú. Viac  v podkapitole „Rodovo nevyváţená účasť  na riadení a verejnom ţivote“ 
63 Zdroje  výberu faktorov: Finke, 2006; Cviková, (ed), 2007; Foltán, 2007; Equality and Human Rights Commission, 2010; Barošová, 2007; Kadlečík, 2008 
64 V tejto súvislosti je zaujímavé porovnať, ţe príjmová diskriminácia sudcov v porovnaní so špeciálnymi  sudcami z vecného hľadiska nebola 
spochybňovaná, pritom viaceré podnety „beţných ţien“ s rovnakým podnetom na SSĽP alebo inšpektoráty práce neskončili  pred súdom.   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=689&langId=en
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a očakávaní spojených s ich „primárnou“ materskou rolou v spoločnosti, ako aj vyššia pravdepodobnosť 
opakovaných  a dlhších období nezamestnanosti (na rozdiel od muţov, ktorých pracovná kariéra má viac 
lineárny charakter) 

e) Na úroveň rodového príjmového rozdielu významne vplýva  úroveň dosiahnutého vzdelania ţeny, hoci 
rozdiel sa úplne neeliminuje dokonca ani u najvyššie kvalifikovaných ţien. V niektorých prípadoch sa 
dokonca ešte aj zväčšuje.   

f) Signifikantným faktorom je aj vek ţeny – zatiaľ čo najniţšie rodové príjmové rozdiely sú  vo vekových 
kategóriách pod 30 rokov,  vo vyšších vekových kategóriách dosahuje aţ päťnásobok65  (čo indikuje  
devastujúci vplyv realizovaného rodičovstva na ţeny, ale aj „obchádzanie“ tohto vplyvu na muţov. 

Jednou zo základných charakteristík rodových príjmových rozdielov  je fakt,  ţe  v najniţších mzdových 
pásmach pracuje výrazne viac ţien ako muţov. Hrubú mesačnú mzdu od 300 – 350 eur poberá pribliţne 6% 
ţien a 4,2% muţov, 350 – 400 eur asi 9% ţien a 4,2% muţov, 400 – 450 eur aţ 8,5% ţien  ale len 5% muţov. V 
prípade práce na kratší pracovný čas je situácia podobná. Za minimálnu mzdu 307,70 eura mesačne pracovalo 
v 3. štvrťroku 2010 celkovo 12 087zamestnancov, čo tvorí celkovo 1,36% zo všetkých zamestnaných ţien 
a muţov. Z toho 0,65% bolo muţov a 0,71 % ţien.66  

  

Ďalšou charakteristikou je, ţe priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR síce  stále 
rastie,  väčšina ľudí však tento priemer nezarobí a pohybuje sa pod jeho úrovňou. V priemere za rok 2010 
vzrástla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR medziročne o 3,2 % na 769 Eur. 
Oproti roku 2009 sa tempo rastu v nominálnom vyjadrení zrýchlilo o 0,2 p. b. Dynamika rastu reálnej mzdy sa 
zrýchlila o 0,8 p. b. na 2,2 %.67 Stredová hodnota miest sa však pohybuje na úrovni asi 590 eur. Vzhľadom na to, 
ţe ţeny zarábajú pribliţne o 20 – 25 % menej ako muţi, mediánová hodnota pre ţeny bude ešte niţšia.  

Medzi základné ukazovatele rodových príjmových rozdielov patrí percentuálny rozdiel priemernej hrubej 
hodinovej mzdy ţien a muţov. Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme podľa metodiky Eurostatu sa  za 
ostatné  roky zniţoval, v roku 2009 sa však opäť zvyšuje a  dosahuje  hodnotu 21,9 %.   Pritom v členských 
krajinách EU sa priemer uţ dlhodobo pohybuje na úrovni 17%. Rodový mzdový rozdiel na základe hrubej 
mesačnej mzdy  v hospodárstve  vo  4. štvrťroku  2010 dosiahol  úroveň 23,9%  v neprospech ţien.  

Vývoj rodového mzdového rozdielu na Slovensku a v EÚ27 (v %) 

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  2002 2006 2007 2008 2009 2010 

EU27 
 

17,7 17,6 17,5 17,1  

Rodový mzdový rozdiel  (v %,  hrubá hodinová mzda, neupravená forme) 27,7 25,8 23,6 20,9 21,9  

Rodový mzdový rozdiel na základe hrubej mesačne mzdy (v  %, 4. štvrťrok) 
   

24 24,4 23,9 

                                                           
65 Equality and Human Rights Commission, 2010:27 
66 ISCP, 4. štvrťrok 2010.  
67 Údaje zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky dňa 3.3. 2011.  
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Poznámka:  rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme predstavuje percentuálny rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou muţov a ţien. 
Zdroj: Eurostat -  LFS,  Trexima – ISCP 4.štvrťrok  kalendárneho roku 

Rodový  mzdový rozdiel v podnikateľskej sére  je tradične vyšší ako v nepodnikateľskej a vo 4. štvrťroku 2010 
dosiahol 23,4%, resp. 17,4% v neprospech ţien. Najväčšie rozdiely na priemernej mesačnej mzdy ţien a muţov 
v hospodárstve SR sa podieľajú všetky zloţky mzdy, od jej základu aţ po mzdu za pohotovosť. Osobitne sú 
u muţov vyššie hlavne prémie a odmeny, ktoré sú takmer 2x tak vyššie ako u ţien.68 

  Zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 4.štvrťrok 
2010 

 

         
Zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 
4.štvrťrok 2010 

 

Evidencia o štruktúrnom charaktere niţších miezd ţien, resp. niţšieho hodnotenia ich práce, dokladá výskyt 
rodových mzdových rozdielov vo  všetkých hlavných triedach zamestnaní, od zákonodarkýň aţ po pomocné 
nekvalifikovanej robotníčky.  Výnimočne sa nájdu zamestnania, kde  majú ţeny v priemere vyššie mzdy. 
Napríklad vedúce zamestnankyne  reklamných útvarov a útvarov pre styk s verejnosťou (10,16%), alebo učiteľky 
na základných umeleckých škodách (3,25%), rozdiel v neprospech muţov však nikdy nedosahuje podiel 
priemerného mzdového rozdielu. 69 

 

Zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 3.štvrťrok 2010 

Skúmanie rodových rozdielov na základe  tzv. bunkového systému (jobcellsystem) prináša však iné výsledky. Tu 
sa porovnávajú príjmy na rovnakej pracovnej pozícií podľa klasifikácie zamestnaní v rovnakej organizácií. Takto 
zisťované rozdiely sú očistené od efektu  rôznej pracovnej pozície a  rôzneho  odvetvia. Rodová segregácia 

                                                           
68 Trexima, 3.štvrťrok 2010.  
69 Kadlečík, 2010. 
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povolaní a odvetví sa tu teda eliminuje. Ak na rovnakej pozícii v tej iste organizácií pracuje aspoň jeden muţ a  
jedna ţena (bunka = 1) rodové príjmové rozdiely dosahujú priemer 7,01% . Ak sa porovnáva  aspoň 10  muţov a 
aspoň 10 ţien,  (bunka= 10), rozdiel je 10,06%.  Rozdiely sú väčšie v podnikateľskej sfére  a pri porovnaní 
väčšieho mnoţstva ţien a muţov, inak sú v čase sú pomerne stále.70  

Rozdiely v príjmoch muţov a ţien na základe bunkovej metódy 

Rozdiel v príjmoch vyjadrený bunkovou metódou 

 Bunka=1 Bunka=10 

Sféra priemer medián priemer medián 

Spolu 7,01 6,39 10,06 9,06 

Nepodnikateľská 4,10 4,12 6,46 6,16 

Podnikateľská 8,05 7,16 11,37 10,11 

Zdroj: ISCP 1Q2010; vlastné výpočty TREXIMA Bratislava 

Z hľadiska veku sa rodový  mzdový rozdiel začína dramaticky zvyšovať  medzi  25 – 30 rokmi ţeny, vrchol 
dosahuje vo veku  35 a do jej 50- tich rokov sa drţí na 22%  hladine. Do dôchodku ţeny klesá na pribliţne 10%. 
Toto je vývoj v podnikateľskej sfére, kde mzdové rozdiely výrazne ovplyvňuje materstvo ţeny, ktoré sa stáva pre 
ňu sociálnym znevýhodnením. V nepodnikateľskej sfére sa rodový mzdový rozdiel  udrţuje na pomerne stabilnej 
úrovni  a mzdová mobilita muţov nie je taká vzostupná ako v podnikateľskej sfére.  

Poznámka: na základe priemerného hodinového zárobku 
Zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 4. štvrťrok 
2010 

 
Poznámka: na základe priemerného hodinového zárobku 
Zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 34štvrťrok 
2010 

 

Teórie ľudského kapitálu naznačujú, ţe čím viac vedomostí a skúseností jedinec získa vďaka vzdelanostnému 
systému alebo účasťou na trhu práce, tým úspešnejšia je jeho/jej účasť na trhu práce a výška jeho/jej zárobku.  
Zvyšujúca sa kvalifikácia ţien, ktorá prebieha uţ niekoľko desaťročí a zintenzívňuje sa v ostatných rokoch (nárast 
absolventiek vysokých škôl a univerzít), by mala prispievať k rodovej rovnosti na trhu práce. Rodové mzdové 
rozdiely  však  pretrvávajú. A to nielen u ţien s vyšším vzdelaním, ale  naprieč všetkým vzdelanostnými 
kategóriami, od základného vzdelania aţ po 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. Ţeny so základným vzdelaním 
mali napríklad v priemere o 26% niţšie mzdy,  s učňovským bez maturity o 30,1%, s úplným stredným 
s maturitou  o 25,1%, s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania   o31%, ţeny s titulom PhD. o 17,8%. 71  

                                                           
70 Kadlečík, 2010 
71 Trexima, ISCP za 4 . štvrťrok 2010 
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Z regionálneho hľadiska rodové rozdiely pomerne variujú a pohybujú sa od 26% v Trnavskom a Trenčianskom 
kraji  aţ po 19% v Banskobystrickom. Výška priemernej mzdy v regióne pravdepodobne nebude mať vplyv na 
výšku rodového rozdielu, intervenovať tu budú iné faktory.  

Priemerná mesačná hrubá mzda  muţov a ţien a rodový rozdiel  podľa krajov (v Eur, % 2010)  

 muţi ţeny rodový  mzdový rozdiel (v %) 

Bratislavský 1 248,97 955,74 23,48 

Trnavský 894,29 659,93 26,21 

Trenčiansky 838,12 618,08 26,25 

Nitriansky 815,90 630,86 22,68 

Ţilinský 855,22 638,63 25,33 

Banskobystrický 779,05 628,99 19,26 

Prešovský 737,20 588,02 20,24 

Košický 889,69 672,63 24,40 

Zdroj: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVRSR 1-04), výpočty Trexima Bratislava + vlastné prepočty 

1.5.  ODVETVOVÁ   A  ZAMESTNANECKÁ RODOVÁ  SEGREGÁCIA  

Veľkú časť mzdových rozdielov vysvetľuje rodová segregácia ţien do určitých odvetví a ich udrţiavanie na 
niţším pracovných pozíciách.  Rodová  segregácia povolaní a odvetví sama o sebe nie je škodlivá, ak  
neberieme do úvahu benefity plynúce z rodovej rôznorodosti v riadení podnikov. Getoizovanie ţien do určitých 
povolaní a pozícií,  nazývané eufemicky aj feminizácia,  je preto problémom, pretoţe udrţiava rodovú hierarchiu 
hodnotenia práce.  Feminizované odvetvia sú prevaţne aj odvetviami s najniţšími alebo podpriemernými 
mzdami, zatiaľ čo tie maskulínne zase patria medzi  finančne nadpriemerné.   

Jedným z vysvetlení je fakt, ţe ţeny a muţi volia, resp. sú smerovaní/é aby volili  odlišné odbory vzdelávania, 
a prispievajú tak  k rodovej segregácií vo vzdelávaní a následne aj na trhu práce. Muţi sú nadreprezentovaní 
v iných študijných odboroch ako ţeny. V tejto problematike sa potom otvárajú minimálne dve základné otázky.   
Do akej miery sú preferencie pri voľbe  študijného odboru a následne aj zamestnania skutočne slobodnou voľbou  
a ak aj sú slobodnou voľbou, prečo  sú tieto povolania, ktoré symbolicky moţno označiť ako „ţenské“, menej  
finančne ohodnotené.   

Ak sa väčšina ţien vzdeláva v tradične „feminizovaných“ odboroch, ktoré ich pripravujú na účasť na trhu práce 
v povolaniach, ktoré neumoţňujú jednoduchý a rýchly kariérny postup a sú typické menšími odmenami, potom 
nie je prekvapivé, ţe  ţeny zarábajú menej ako muţi, majú pomalší  kariérny postup a menej často aj dosahujú 
vedúce a riadiace pozície.72 „Toto zdanlivo iracionálne  správanie ţien je výsledkom komplexu mechanizmov 
a procesov reprodukcie rodového  reţimu, ktorý sa vymyká zjednodušujúcim  interpretáciám. Miera  „feminizácie“   

                                                           
72 Jarkovská, Lišková, Šmídová, a kol., 2010: 65 
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odvetvia alebo zamestnaní  alebo jej absencia je okrem iného aj miera ochoty muţov angaţovať sa v týchto 
povolaniach (  individuálna rovina interpretácie  správania aktérov/riek).  Určite by stálo za to, skúmať postupnú 
feminizáciu určitých odvetví či vznik nových „rodových“ povolaní.“73 

K odvetvovej (ale aj zamestnaneckej) rodovej segregácii prispieva napríklad aj  tzv. štatistická diskriminácia.  
Predstavuje rozhodnutia zamestnávateľov o prijatí osoby na základe  vlastností, o ktorých sa predpokladá, ţe sa 
viaţu na niektorú skupinu. Zamestnávateľ neprijme niekoho,  kto je členom skupiny,  o ktorej sa predpokladá ţe 
má alebo bude mať niţšiu produktivitu. Štatistická diskriminácia je  rýchlym a nenákladným selektívnym 
prostriedkom a je inherentne rodovo predpojatá.  Napríklad pri rozhodovaní medzi mladým muţom a mladou 
ţenou sa zamestnávateľ rozhodne pre muţa, pretoţe  sa očakáva, ţe ţeny odídu na materskú, alebo  ich 
angaţovanosť pre prácu nebude  taká intenzívna. Zamestnávateľ tak koná napriek tomu, ţe nemá ţiadne 
informácie o  zámere uchádzačky mať alebo nemať deti. Podobne sa predpokladá, ţe muţ veľký záujem 
o výchovu detí mať nebude a/alebo ak uţ aj má deti,  má manţelku, ktorá  sa o deti postará.74 Tieto predpoklady 
môţu odráţať aj reálne správanie muţov, neberú však do úvahy potreby muţov, ktorí chcú pracovné podmienky 
prispôsobiť  svojím  potrebám a potrebám svojich detí,  dávajú prednosť rovnocennej rodičovskej roly alebo  sú 
samoţivitelia.  

Ďalšími  diskriminačnými a sexistickými charakteristicky trhu práce sú  rodovo diskriminačné ponuky 
zamestnania.  Beţne uverejňované ponuky zamestnania  sú  písané rodovo nekorektným jazykom 
a naduţívaním generického maskulína. Len náhodný výber za sebou idúcich uverejnených inzerátov obsahuje 
iba 2  nediskriminujúco formulované  ponuky (Laborant/ka v biologickej výrobe,  Predajca/kyňa zájazdov). 
Väčšina ostatných je vo formáte generického maskulína alebo kopíruje rodovo diskriminačne  a sexisticky 
nastavený trh práce ( administratívna pracovníčka - fakturantka, letuška na bussiness jet).75 

1. Linkový mechanik/elektromechanik 
2. Supplier Quality Development Engineer 
3. Operátor výrobnej linky 
4. Finančný agent pre ČSOB poisťovňu 
5. IT Local Implementator 
6. Obchodný administratívny pracovník - na dobu určitú zastupovanie počas materskej dovolenky)  
7. Predajný asistent/ skladník pre JYSK Púchov 
8. Technik údrţby 
9. Administratívna pracovníčka-fakturantka 
10. Riaditeľ obchodu a marketingu 
11. Servisný technik 
12. Laborant/ka v biologickej výrobe 
13. Cost accountant 
14. Programátor C++ a/alebo Java 
15. Technik diagnostiky 
16. Administratívny pracovník 
17. Predajca/kyňa zájazdov - skúsenosť s prácou v CK, CA podmínkou 
18. Administratívny pracovník 
19. Letuška na bussiness jet 

Zdroj: ponuky uverejnené dňa 11.2.2011 na portály www.profesia.sk 

Na Slovensku bola ostatná analýza rodovej odvetvovej segregácie realizovaná v roku 2007,76 preto poukáţeme 
na schematické rozdelenie odvetví podľa počtu pracujúcich ţien a muţov. Všetky  oblasti ekonomických činností, 
kde má  majú zastúpene ţeny alebo muţi viac ako 60% sa povaţuje za  feminizované alebo maskulinizované. 
Pritom viaceré odvetvia majú ešte svoju vnútornú rodovú štruktúru, keď napríklad v rámci priemyselnej výroby  je 
textilná výroba výrazne feminizovaná a  v automobilovom priemysle je dominancia muţov.  

                                                           
73 Jarkovská, Lišková, Šmídová, a kol., 2010: 66 
74 Renzetti, Curran, 2003: 312 - 313 
75 Zákon o sluţbách zamestnanosti  §61, ods.2 5/2004 v ZNP: Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek 
obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboţenstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, 
odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manţelského stavu a rodinného 
stavu. 
76 Barošová, 2007, IVPR 

http://www.profesia.sk/
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Vertikálna rodová segregácia predstavuje poziciovanie ţien na niţších pracovných pozíciách ako zastávajú muţi. 
Podiely riadiacich, vedúcich zamestnankýň  a zákonodarkýň dosahujú uţ dlhodobo len pribliţne 30%. Dnes sa  
odkrývajú mechanizmy a súbory bariér, ktorými  sa tento stav udrţiava a reprodukuje. Patria medzi ne 
netransparentné  a neformalizované postupy  pri vzostupnej zamestnaneckej mobilite, homosociálne 
rozhodovanie   riadiacich pracovníkov  a sexistická stereotypizácia vrátane vytváranie nepriateľského prostredia 
pre ţeny.  Dnes sa na európskej úrovni uţ otvorene hovorí o zavádzaní kvót pre ţeny  v riadiacich funkciách či 
dozorných radách, ktoré majú byť vyváţením dlhotrvajúce výrazne asymetrickej situácie.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: počty predstavujú zamestnancov a zamestnankyne v prvej triede KZAM 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 

1.6.  PODNIKANIE ŢIEN   

Podnikanie ţien je osobitnou problematiku rodovej rovnosti z viacerých príčin.  Na jednej strane sa poukazuje na 
pomerne nízke zastúpenie ţien medzi podnikateľmi a snahy smerujú  k identifikácii  príčin tohto javu. Na druhej 
strane sa  skúmajú a zavádzajú  osobitné podporné nástroje pre podnikanie ţien, ako napr. mikropôţičky, 
mentoring a pod.  

                                                           
77 Viac  informácií v kapitole  7.  
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V roku 2010 bol na Slovensku realizovaný štatistický monitoring (zo zdrojov Eurostatu a Štatistického úradu SR) 
podnikania muţov a ţien v SR a EÚ. Primárne ide o  základný prehľad o počte, prírastku a úbytku podnikateliek 
a podnikateľov, dôleţitého aj z hľadiska prebiehajúcej hospodárskej krízy.  Monitoring zatiaľ neobsahuje 
informácie o príčinách, negatívnych faktoroch, aktivitách (či pasivite)..  Poskytuje však vzácne podrobný popis  
situácie v oblasti podnikania ţien a muţov.78 Na tomto mieste uvádzame iba základné triedenia  a ich popis. 

 
Podnikatelia v SR (15-74) v rokoch 2008 a 2009 

 

Typ podnik. 

Počet podnikateľov v SR v tis. osobách 

 
Zmena počtu podnikateľov v roku 2009 oproti roku 2008 

v 
 

2008 2009 v tisíc osobách prírastok v % 

 
M+Ţ 

 
Muţi 

 
Ţeny 

 
M+Ţ 
 

 
Muţi 

 
Ţeny 

 
M+Ţ 
 

 
Muţi 

 
Ţeny 

 
M+Ţ 
 

 
Muţi 

 
Ţeny 

 
Podn. celkom 
(PsoZ+PbezZ) 
 

332,0 250,1 81,9 367,4 268,1 99,3 35,4 18,0 17,4 10,7 7,2 21,2 

 
PsoZ 
 

77,9 59,7 18,2 81,1 61,5 19,6 3,2 1,8 1,4 4,1 3,0 7,7 

 
PbezZ 
 

254,1 190,4 63,7 286,4 206,6 79,8 32,3 16,2 16,1 12,7 8,5 25,3 

Poznámka: PsoZ = podnikatelia so zamestnancami; PbezZ = podnikatelia bez zamestnancov 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (VZPS, ročné priemere) + výpočty Barošová, 2010. 

Napriek kríze celkový počet podnikateľov v SR v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2008) stúpol, 
a to o 35,4 tisíc osôb, čo predstavuje ich prírastok o 10,7 %. Prírastok podnikateľov 2009/2008 o 35,4 tis. osôb 
bol od roku 1995 druhým najvyšším absolútnym prírastkom. Na prírastku celkového počtu podnikateľov 
2009/2008 o 35,4 tis. sa najviac podieľali podnikatelia bez zamestnancov (91,2%). Na prírastku celkového počtu 
podnikateľov v roku 2009 (oproti roku 2008), sa v tomto prípade, podieľal pribliţne rovnaký počet  muţov (18,0 
tis.) ako ţien (17,4 tis.).  Na prírastku podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 (32,3 tis.) sa podieľali takmer 
rovnakým počtom muţi (16,2 tis.) ako aj ţeny (16,1 tis.). Prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez 
zamestnancov u muţov bol v roku 2009 o niečo niţší ako tomu bolo  v roku 2008, kedy nadobudol hodnotu 16,5 
tis. podnikateľov. U ţien, naopak, bol prírastok  v roku 2009 vyšší ako tomu bolo v roku 2008, kedy prírastok  
počtu podnikateliek bez zamestnancov nadobudol hodnotu  9,6 tis. podnikateliek.79  

 
Podiel ţien z podnikateľov (15-74) v SR v roku 2008 a 2009 v % 

 a zmena ich  podielu v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 v p. b.  
 

 
Typ podnikateľov 

 

 
Podiel ţien z podnikateľov v % 

 
Prírastok podielu ţien  

v r. 2009 oproti r. 2008 v p. b. 

2008 2009 

 
Podnikatelia celkom (PsoZ + PbezZ)  

24,7 27,0 2,3 

 
Podnikatelia so zamestnancami 

23,4 24,2 0,8 

 
Podnikatelia bez zamestnancov 
 

25,1 27,9 2,8 

Poznámka: PsoZ = podnikatelia so zamestnancami; PbezZ = podnikatelia bez zamestnancov  
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (VZPS, ročné priemere) + výpočty Barošová, 2010. 

 

2.  RODINNÁ POLITIKA A ZOSÚLAĎOVANIE PRÁCE A  RODINY  

2.1.  KONŠTRUOVANIE RODU A  NASTAVENIE RODINNEJ POLITIKY  

                                                           
78 Barošová, 2010. 
79 Barošová, 2010: 5 - 7 
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 Spôsob konštruovania rodu, pohlavia a sexuálnej orientácie významne vplýva na  vnímanie rodových  
a rodičovských rolí, usporiadanie rodiny, rodovú deľbu práce. Spôsoby konštruovania  rodu sa implicitne 
alebo aj explicitne odráţajú v zákonoch o rodine a opatreniach rodinnej politiky. Ponúkame uvaţovanie 
o rode v tradičných a alternatívnych konštruktoch a ich prenos do uvaţovania o rodine Barbary Stiegler80.  

 Pri  tradičných,  duálne konštruovaných rodoch tvorí rodinu muţ - ţiviteľ a starajúca sa matka. 
Konštitučnou funkciou rodiny potom bude plodenie (otcovstvo) a rodenie (materstvo), preto rodinu môţu tvoriť iba 
muţ a ţena heterosexuálnej orientácie. Protikladnosť rodov a pohlaví určí, ţe rodina je ţenským svetom a pre 
muţa svetom oddychu od vonkajšieho sveta. Protikladnosť pohlavných funkcií ţeny a muţa sa bude spájať 
v dieťati.  Ak pridáme ešte hierarchický (hoci skrytý) charakter rodov, muţ bude hlava rodiny a základom zväzku 
jeho ţiviteľská funkcia. Potom aj sexuálna túţba muţa je prirodzená a sexualizované násilie je súkromným 
problémom. Telesná funkcia „rodenia“ vytvára závislosť, „plodenie“ však nie. Moţné a v realite uţ aj existujúce sú 
však aj alternatívne rodové konštrukcie: miesto duálnosti sa ponúka rozmanitosť, t.j. kombinácia práce 
a starostlivosti  sa môţe  medzi ľuďmi v rodine rôzne kombinovať, rodinu nemusia tvoriť iba heterosexuálni 
partneri/rky, pretoţe biologické znaky nezohrávajú ţiadnu úlohu pri tvorbe páru. Polarizácia súkromia a verejnosti 
sa  môţe zameniť za komplexnosť a človek preberá zodpovednosť aj v rodine aj v spoločnosti. Plodenie 
a rodenie sú rovnako dôleţité ako sociálne otcovstvo a materstvo. Opatrovateľská práca v súkromí sa hodnotí 
rovnako ako zárobková činnosť a rodenie/plodenie zakladajú vznik rovnakých povinností vyplývajúcich 
z rodičovstva. 

Spôsob konštruovania rodu sa zreteľne odráţa aj v súčasnej rodinnej politike Slovenska. Rodinu, ktorá je štátom 
chránená a podporovaná môţe tvoriť iba spojenie osoby s muţskými biologickými znakmi a osoby so  ţenskými 
biologickými vzťahmi (duálne, polaritné konštruovanie rodu);  preferované je biologické rodičovstvo pred 
sociálnym (biológia je determinujúca); viaceré formy podpory sú viazané na formálne uzatvorenie manţelstva 
(pretoţe manţelstvo je zamieňané s rodičovstvom); štát síce deklaruje  rovnosť  v právach a povinnostiach 
v starostlivosti o deti, nerovnosť v starostlivosti medzi matkou a otcom však nijako nesankcionuje a toleruje 
dvojité zaťaţenie ţien (ţena je primárna opatrovateľka, muţ ţiviteľ); ţena je za svoje materstvo  však 
sankcionovaná zníţením svojho príjmu na úroveň minimálnej mzdy a štátnym príspevkom na úrovni ţivotného 
minima (starostlivosť ţien o deti patrí do súkromnej, nevýrobnej sféry, preto nemôţe byť vnímaná ani ohodnotená 
ako produktívna, platená práca na trhu práce); ţena  materstvom stráca finančnú autonómnosť a stáva sa 
závislou od partnera a jeho príjmu (rodenie vytvára závislosť, plodenie nie). Empirickú evidenciu o viacerých 
naznačených skutočnostiach prinášajú nasledovné údaje. 

2.2. NEUČASŤ OTCOV NA STAROSTLIVOSTI A OHODNOTENIE  OPATROVATEĽSKEJ PRÁCE   

Na Slovensku štátna rodinná politika deklaruje rovnosť v povinnostiach a právach v starostlivosti rodičov o deti. 
Nárok na pracovné voľno  podľa Zákonníka práce  z dôvodu starostlivosti o dieťa majú obaja rodičia  a dokonca 
ho môţu čerpať  aj súčasne.  Rodičia sa môţu dohodnúť, kto  bude čerpať rodičovskú dovolenku a kto z nich 
bude  poberať rodičovský príspevok – štátnu sociálnu dávku  s účelom prispieť na starostlivosť o dieťa. Výsledok 
dohody medzi  rodičmi o čerpaní rodičovskej dovolenky je však výrazne nerovnováţny. Počet otcov čerpajúcich 
rodičovskú dovolenku ešte nikdy neprekročil 2 %. 81  Ostatné dostupné údaje za 3. kvartál 2010 uvádzajú 
1000 muţov čerpajúcich rodičovskú dovolenku a 71 000 ţien.82  Ak predpokladáme, ţe poberanie  rodičovského 
príspevku je určitým ukazovateľom aj reálne vykonávanej starostlivosti o dieťa, tak potom zo všetkých 
poberateľov/liek rodičovského príspevku  podiel poberateľov neprekročil ešte nikdy 3 % (k  decembru 2010  
poberatelia tvorili pribliţne 2,3%.) 83 

                                                           
80  Podľa Stiegler, v Cviková, J., 2009: 58 -59. 
81  Počet otcov a matiek môţe zahŕňať aj iné osoby ako biologických rodičov, ktorí  čerpajú  dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa.  
82 ŠÚ SR, VZPS. 
83 Zdroj: ÚSPVR SR, poberatelia/ľky s trvalým pobytom  v SR (rodičia, osoby, ktorým je dieťa zverené, manţela/ká rodiča dieťaťa, starajúci sa o dieťa s 
DNZS) 
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Celoplošné reprezentatívne výskumy síce indikujú, ţe  v priebehu rokov sa zvýšila miera participácie muţov na  
domácich prácach a starostlivosti o deti, participatívny -  vyrovnaný model rodičovskej starostlivosti medzi muţmi 
a ţenami však na Slovensku stále nie je väčšinovým modelom. Porovnanie miery participácie otcov a matiek 
medzi dvomi poslednými generáciami potvrdilo, ţe aj naďalej pretrváva výrazne väčší diel zodpovednosti za 
starostlivosť o rodinu na matkách.  Participatívny model, t. j. sledované činnosti vykonávané oboma rodičmi sa 
vzťahoval iba na voľnočasové aktivity (prechádzky  a hry s deťmi, rozhovory s deťmi o ich radostiach, 
problémoch). Na ostatných sledovaných činnostiach sa participatívny model presadil iba na úrovni 30% ( vodenie 
do škôlky/školy, učenie sa s deťmi, starostlivosť o deti v čase choroby), v prípade kaţdodennej starostlivosti 
o domácnosť a deti iba na úrovni 20%.84  

Čo sa týka časovej dotácie, zamestnané ţeny starostlivosti o deti a kaţdodenným  domácim prácam  venujú 
spravidla 2 krát viac času ako ich partneri. 85 Pritom starostlivosti o deti venujú ţeny pribliţne o 23% viac času 
ako domácnosti a o 50% viac času ako ich partneri. Napriek tomu, ţe muţi trávia viac času v platenej práci  ( v 
priemere o 4 hodiny viac ako ţeny), po započítaní aj neplatenej práce celková priemerná  týţdenná dotácia  
vynakladaná na platenú a neplatenú prácu  je  u ţien 80 hodín  a  68 hodín u muţov.86   Analýzy pritom 
potvrdzujú, ţe  tam, kde má jeden z partnerov viac zdrojov a lepšie postavenie, druhý partner venuje domácim 
prácam viac času. Rodový príjmový rozdiel tu teda zakladá aj nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce. Úlohu 
tu však zohrávajú náboţenské a rodové hodnoty: čím viac sú partneri orientovaní sekulárne a na rodovú rovnosť, 
tým  vyrovnanejšie je aj ich rovnomerné podieľanie sa na domácich prácach. Rovnejšie rozdelenie domácich prác  
medzi ţenami  a muţmi je v tých európskych  krajinách,  kde  ţeny viac participujú vo verejnom ţivote a  kde nie 
je katolicizmus dominantným náboţenstvom.87 

Narodenie dieťaťa znamená pre  ţeny začiatok sociálneho znevýhodňovania. Rodičovská práca v rannom 
štádiu vývinu dieťaťa, v realite  vzťahujúca sa  takmer výlučne na matky,  sa počas prvých 28 týţdňov  (  po 
novom 34 týţdňov )  ohodnocuje poistnou dávkou  -  materským, podmieneným predchádzajúcim prispievaním 
do sociálnej poisťovne.  V roku 2010  to bolo v priemere 317,90 (55% vymeriavacieho základu), čo predstavovalo 
zvýšenie v priemere o 32 eur  v porovnaní s rokom 2009, ale len pribliţne o 10 eur viac ako bola minimálna mzda 
alebo o 48 eur viac ako ţivotné minimum. V januári 2011 sa uţ pravdepodobne prejavilo zvýšenie  60% 
vymeriavacieho základu a priemerné vyplácané materské bolo 339,3 eura. Do troch rokov dieťaťa potom matky 
poberajú  sociálnu dávku – „rodičovský príspevok na starostlivosť o dieťa“ v priemere 195 eur. To je ohodnotenie 
častokrát  viac ako 16 hodinovej dennej opatrovateľskej práce ţien v rodine.  Ak by mala  byť  dodrţaná 
minimálna hodinová mzda (1, 768 eura  v roku 2010), potom  opatrovateľská  práca ţien  by mala predstavovať  
minimálne 800 eur mesačne. Uvádzané údaje sú však priemernými výškami a matka môţe dostávať materské 
pod hranicou ţivotného minima. V roku 2010 dávku hmotnej núdze a zároveň materské či rodičovský príspevok 
poberalo 1 315  osôb z neúplných rodín  (väčšinou ţien ich detí) a 398 osôb z úplných rodín. 

                                                           
84 Filadelfiová, Kiczková, Szapuová, 2006 : 19 
85 Second European Quality of Life Survey, 2009: 26,  
86 Inštitút pre  výskum verejných otázok, 2006 v Bútorová, a kol., 2008: 243. 
87Voicu, B.,  Voicu, M, Strapcová: 2007: 502-521 
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Porovnanie adekvátnosti výšok miezd a sociálnych dávok za opatrovateľskú prácu ţien  

 2009 2010 2011  

Materské (priemerná vyplácaná výška v €) 286 317,90 339,35 
Rodičovský príspevok  (priemerná výška na jedného poberateľa/ľku) - 194,6 199,8 
Minimálna mesačná mzda (v €) 295,50 307,70 317 
Minimálna hodinová mzda (v €)   1,698 1,768 1,822 

Ţivotné minimum   269,71 269,99 269,99 

Počet poberateľov/liek DHV  - neúplné rodiny  
-  DNH + materské  

 
 

26 
 

- DHN  +rodičovský príspevok  1289  

Počet poberateľov DHV – úplné rodiny  
- DHN  + materské  

 
 

315 
 

- DNH + rodičovský príspevok  83  

Poznámka:  priemerný rodičovský príspevok k decembru 2010 a v roku 2011 za január;  ţivotné minimum pri posudzovaní jednej fyzickej osoby a jedného 
nezaopatreného dieťaťa vţdy k 1.7. kalendárneho roka, poberatelia/ľky DHN za december 2010.  
Zdroj: Sociálna poisťovňa, MPSVR SR, ÚPSVR, ŠÚ SR  
 

Za  tú istú prácu na platenom trhu práce by dostala ţena čistú mzdu  406,59  eura.88 Pritom sme nezohľadnili 
neadekvátnosť  nízkej hodnoty opatrovateľskej a výchovnej práce na platenom trhu práce.  Matka starajúca sa 
o dieťa v súkromnej sfére, t. j. v domácnosti (rodovo umelo pre (ne)produkciu vymedzenom priestore pre ţeny) 
dostane za obdobie do 2 rokov veku dieťaťa  v priemere 5 517 eur, na platenom trhu práce by zarobila 9 744 eur 
v čistom. Rozdiel činí 4 227 eur. Pri viacerých deťoch rozdiel narastá, nehovoriac o stratách v dôsledku 
zníţených príleţitostí napr. ďalšieho vzdelávania či kariérneho postupu minimálne počas  2 rokov, čo sa ţena 
stará o dieťa v domácnosti.  

Rozdiel príjmu  ţeny za rovnakú prácu podľa sféry vykonávania práce 

Príjem ţeny za 24 mesačnú opatrovateľskú prácu  V eurách  

- v súkromnej sfére  5 517 
- vo verejnej sfére  9 744 

Rozdiel  -4 227 

Poznámka: v súkromnej  28 týţdňov poberania materského a 17 mesiacov poberania rodičovského príspevku v roku 2010, vo verejnej sfére (na  platenom 
trhu práce)  ide o čistú  mesačnú  mzdu rovnakého  obsahu  v kategórií „detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia“  v 3.kvartáli  2010 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, UPSVR  SR, ISCP Trexima a vlastné prepočty  

Situácia sa opakuje  pri opatrovaní odkázaných  členov rodiny v staršom veku ţeny. Pri opatrovaní blízkych  osôb 
dostávajú  ţeny nie plat, ale sociálnu dávku (peňaţný príspevok na opatrovanie).  Dlhodobo ţeny tvoria 80% 
percent zo všetkých poberateľov/liek príspevku na opatrovanie a priemerná  výška  (testovaná príjmom) je 139 
eur mesačne.89 

Chceme tým poukázať na hodnoty, ktoré ţeny starostlivosťou o deti, domácnosť, o svojich  chorých rodičov 
a iných odkázaných blízkych ľudí počas svojho ţivota vytvárajú. Opatrovateľská a rodičovská práca ţien 
prispieva k rozvoju spoločnosti, k sociálnej súdrţnosti a má pre celú spoločnosť obrovský význam. Otázka znie, 
prečo tento spoločenský význam nie je pretavený do ceny opatrovateľstva a vychovávateľstva.  Ide očividne  o 
skryté, nepriznané vzácne zdroje, ktoré tvoria blahobyt  Slovenska a sú nedielnou súčasťou hrubého národného 
produktu. Ţeny tak robia na úkor svojho zárobku  v platenej práci, budovania kariéry a ďalšieho vzdelávania. 
V tejto súvislosti sú potom úvahy  o „férovosti odvodov“  na starobné poistenie  v zmysle „koľko vloţíš/toľko máš 
dostať“  viac neţ nepatričné, a len odkrývajú nastavenie  poistenia a sporenia na starobný dôchodok podľa  
„muţskej  pracovnej dráhy“  s diskriminačným nastavením  pre ţeny a zakrývania ich neplatenej práce.  

2.3. RODOVÁ ROVNOSŤ A ÚHRNNÁ PLODNOSŤ   

Prognóza úhrnnej plodnosti do roku 2025 nepredpokladá vyššiu plodnosť ako 1,6 dieťaťa na jednu ţenu 
a Slovensko tak s najvyššou pravdepodobnosťou nedosiahne záchovnú hodnotu 2,1 dieťaťa z hľadiska 
prirodzeného pohybu. Súčasný uţ niekoľko ročný mierny nárast úhrnnej plodnosti  je skôr  realizovaním 
odloţenej plodnosti ţien narodených v 70. rokoch ako trvalý trend 90 Pritom v našom spoločenskom kontexte je 
hodnota dieťa stále vysoká a ţelaná bezdetnosť je iba zriedkavá. Ideálnym počtom detí je  u ţien 2,21 dieťaťa 

                                                           
88 Priemerná čistá mesačná mzda kategórie „detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia“ v 3.kvartáli 2010. (zdroj: Trexima, Informačný systém 
o priemerných zárobkoch za 3. štvrťrok 2010) 
89 Repková, 2010: 44 
90 Bleha, (ed): 2009:318 
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a u muţov 2,19 dieťaťa.91 Tieto predstavy však mnohokrát zostávajú nenaplnené, pričom do hry vstupujú bariéry 
na individuálnej aj štrukturálnej rovine.  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Úhrnná plodnosť   1,253  1,239  1,251  1,320  1,411 

Zdroj: ŠÚ SR 

Otázne je potom, ako môţe rodinná politika napomôcť tomu, aby  ţeny a muţi mali toľko detí, koľko si naozaj 
ţelajú.  V tejto súvislosti sa výskum v ostatných  rokoch zameral aj na objasnenie väzby medzi rodinnou, 
pronatalitnou  politikou, politikou zamestnanosti a starostlivosti o deti.  Aplikáciou feministického  prístupu sa  
zistilo, ţe tieto väzby treba skúmať spolu s rodovými vzťahmi, resp. vzťah medzi rodinnou politikou a plodnosťou 
zasadiť do rodovo citlivého sociálneho štátu.92 Feministický výskum priniesol nasledujúce relevantné zistenia:  

 rodinná politika môţe ovplyvňovať reprodukčné správanie, ale jej účinok  na úroveň  plodnosti nemusí 
byť dlhodobí a nemusí vţdy viesť k jej zvýšeniu; viac ako špecifické opatrenia rodinnej politiky je pre 
vývoj plodnosti dôleţitejšia situácia na trhu práce a dostupnosť pracovných príleţitostí pre ţeny, 

 predpokladom pre to, aby  ţena zvaţovala  narodenie ďalšieho dieťaťa (detí), sú opatrenia zniţujúce jej  
obavy zo straty príjmovej  úrovne, straty  ekonomickej nezávislosti,  umoţňujúce jej návrat do 
pôvodného zamestnania s dostatočne vysokým príjmom a skĺbenie zamestnania so starostlivosťou 
o deti, 

 v jazyku opatrení rodinnej politiky to znamená primeranú ponuku  zariadení  pre deti, vysokú úroveň 
dávok, rodičovskú dovolenku s moţnosťou postupného a flexibilného čerpania, opatrenia zaisťujúce 
rovné príleţitosti medzi ţenou a jej partnerom, resp. medzi muţmi a ţenami vo všeobecnosti.93 

 

Dokladom týchto zistení je napríklad vplyv výšky príjmu ţeny na veľkosť rodiny vo Švédsku,  úzko súvisiaci 
s prepojením úrovne individuálneho príjmu a dávky poskytovanej počas rodičovskej dovolenky.94 Čím vyšší bol 
príjem ţeny, tým menší bol rodový  rozdiel príjmu medzi partnermi a tým vyššia bola pravdepodobnosť, ţe pár 
bude mať ďalšie dieťa.  Do toho však intervenuje aj dostupnosť zariadení pre deti, ktoré zniţujú dopad prerušenia 
zamestnania ţien. Podobne pôsobí aj prijímanie (nejakej) rodičovskej dovolenky pre otcov – účasť otcov na 
rodičovskej  dovolenke zvyšuje sklon páru mať ďalšie dieťa.95  V Rakúsku narodenie druhého alebo tretieho 
dieťaťa závisí viac  od príjmu partnera, ako od príjmu ţeny. Podobne ako aj v iných konzervatívne nastavených 
sociálnych štátoch, kde je nízka dávka a slabá sieť predškolských zariadení, sa  rozhodovanie  zamestnanej ţeny 
pre ďalšie dieťa oslabuje.96 
Analýza vzájomných vzťahov medzi mierou plodnosti a postojov  k rodovej rovnosti v mnohých krajinách priniesla 
nasledovné zistenie: viac tradičných rodinných štruktúr v moderných ekonomikách čelí chronicky nízkej miere 
pôrodnosti, zatiaľ čo v krajinách, kde je rodová rovnosť na pracovisku rozvinutá vo väčšej miere, má  miera 
pôrodnosti naopak  pozitívny vývoj. Tradičné rodinné hodnoty v krajinách ako je Španielsko, Poľsko, Rakúsko, 
Nemecko majú niţšiu mieru pôrodnosti ako krajiny  s vyššou úrovňou spolupodieľania sa na opatrovateľskej 
práci, podpore zamestnávania ţien a/alebo poskytovanie vyššej úrovne verejnej starostlivosti vo Švédsku, 
Fínsku, Nórsku a Dánsku.97  

Aktuálna diskusia v oblasti demografické výskumu však poukazuje  aj na odmietanie podpory rodovej rovnosti iba 
za účelom zvýšenia fertility. Spochybňuje sa vôbec fakt, ţe fertilita má byť zvyšovaná. Vznikajú obavy, či 
 agresívnejší tlak na  presadzovanie rodovej rovnosti  z demografických dôvodov v konečnom dôsledku rodové 
nerovnosti len prehĺbi, a navyše môţe dôjsť k redukcii  širokospektrálnej problematiky rodovej rovnosti iba na 
doménu fertility.98    

 

                                                           
91 Testa, 2006 
92 Neyer, 2009:235-236 
93 Neyer, 2009: 248-249 
94 Previazanie dávky s predchádzajúcim zárobkom ţeny, plodnosť vo všeobecnosti medzi nezamestnanými ţenami o mnoho niţšia ( Neyer, 2009: 244) 
95 Neyer, 2009: 246 podľa Oláh, 2003, Duvander – Andersson, 2006, Andersson,  et al. 2004. 
96 Úhrnná plodnosť v Rakúsku bola 1,41 v roku 2008, vo Švédsku 1,91 (zdroj: Eurostat).  
97 Gender Budgeting in the EU v Neubauerová,  a kol., 2011:21  
98 napr. Neyer, 2011 http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol24/10/default.htm  

http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol24/10/default.htm
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2.4. VYUŢÍVANIE OPATRENÍ NA  ZOSÚLAĎOVANIE PRÁCE A  RODINY  

V súvislosti s presadzovaním rodovej rovnosti v rodine vnímame pozitívne, ţe sa uvaţuje o zvyšovaní dávok 
materského a prijímajú sa ďalšie opatrenia zosúlaďovania práce a rodiny na Slovensku: moţnosť odmeny za 
prácu nadčas aj pri práci doma, čerpanie náhradného voľna rodičmi mladších ako 15 rokov počas školských 
prázdnin či čerpať rodičovskú dovolenku aţ do 5 rokov veku dieťaťa. Viaceré opatrenia na zosúlaďovanie sú však 
uţ dlhšie k dispozícií, preto nás zaujímalo ich vyuţívanie a ich vplyv  na rodovú rovnosť v rodinách.   

Pravidelné údaje o vyuţívaní flexibilného času, či iných nástrojov zosúlaďovania  však nie sú  na Slovensku 
pravidelne zisťované, preto sa len veľmi ťaţko overuje efektivita nastavených opatrení. Čiastočné poznatky je 
moţné získať z  osobitne zameraných  modulov  Eurostatu na relevantnú vekovú  skupinu 25 – 49 ročných ţien 
a muţov s deťmi a bez detí. Doterajšie výskumy naznačujú, ţe  napriek  zákonným moţnostiam, len veľmi málo 
rodičov ich vyuţíva. Program zosúlaďovania práce a rodiny sa javí skôr ako súbor oprávnení bez reálnej 
moţnosti vyuţitia.  

Slovensko je v porovnaní s inými členskými krajinami charakteristické s nízkym podielom ţien aj muţov 
zamestnaných na kratší pracovný čas.  Zo sledovanej vekovej kategórie bolo takto zamestnaných  0,6 % muţov 
a 2,8% ţien. Najčastejším dôvodom však nebola starostlivosť o deti, ale nemoţnosť  nájsť si prácu na plný 
pracovný úväzok.  Zavedené ale aj plánované opatrenia na zosúlaďovanie sú len veľmi ťaţko vyuţiteľné  
v zamestnaniach s dvoj či trojzmennou prevádzkou.  Takmer 50% ţien 29 – 48 ročných s deťmi pracuje na 
zmeny, 15,8%  večer či v noci a 22,6 % aj cez víkendy99   Takto pracujúcich ţien s deťmi je pritom viac ako  ich 
kolegýň bez detí či muţov aj s deťmi a bez detí. Práca doma, flexibilnosť pracovného času je pri práci na zmeny 
iba ťaţko vyuţiteľná.  Teleworking vyuţíva na Slovensku zatiaľ iba málo ľudí v exponovanej vekovej kategórií. 
Podiel takto pracujúcich ţien je však vyšší. Vzhľadom na  charakter práce značnej časti ţien pracujúcich 
v priemysle, zdravotníctve či sluţbách  je pravdepodobné, ţe aj ponúkaný súbeh zamestnania a rodičovstva bude 
reálne vyuţiteľný  len pre malú časť matiek. Je dôvodný predpoklad, ţe  zmanaţovanie súbehu starostlivosti 
o malé deti a zamestnania bude opäť ponechané iba na matky a zakladá ešte vyššiu preťaţenosť ţien a napätie 
v rodinách.  Navyše sa objavujú uţ teraz indície, ţe príspevok na opatrovanie (pod novom roku 230 Eur) je 
spojený s nadmernou administráciou, ktorá matky môţe odrádzať od jeho vyuţitia.100 

Charakteristiky zamestnania 25 – 49 ročných ţien a a muţov (2006) 

 Spolu Muţi Ţeny 

Zamestnaní /é ( % zo 25 -49 ročných) 77,7 85,1 70,1 
Nezamestnaní/é ( %  z ek. aktívnych 25 – 49 ročných)  11,9 10,5 13,5 

 Zamestnaný/á  na kratší pracovný čas  1,6 0,6 2,8 

Dôvody  

           vlastná choroba 0,3 : 0,3 
starostlivosť  o deti 0,2 : 0,3 
nemohol/la nájsť prácu 0,3 : 0,5 
iné dôvody 0,8 0,2 1,4 

Pracovná zmluva na dočasnú dohodu 3,6 3,8 3,4 

Práca na zmeny 
s deťmi  
bez detí 

 
29,7 
32,6 

48,1 
40,5 

Práca večer a počas noci  s deťmi  14,6 15,8 
 bez detí  11,9 15,9 

Práca cez víkendy  s deťmi  20,5 22,6 
 bez detí   18,9 18 

Moţnosť upraviť si príchod alebo odchod z práce aspoň  o jednu hodinu  z rodinných dôvodov (2005)   65 68 
Moţnosť vybrať si voľný deň z rodinných dôvodov (bez dovolenky alebo neplateného voľna, 2005)  50,5 48 
Ţelajú si pracovať menej  z dôvodov starostlivosti 3,3 1,6 5,2 
Teleworking (pravidelne/občas, 2005)  3,5/4,1 4,6/4,7 

Poznámka: „ : „  nezistené, alebo nespoľahlivé údaje pre malý počet odpovedí 
Zdroj: Eurostat LSF, 2006 

 
Rodičovstvo má na  zamestnanosť otcov a matiek odlišný dopad. Zatiaľ čo u otcov sa zamestnanosť zvyšuje zo 
79% na 88,6%, u matiek klesá zo 79,3% na 66,7%. Rozdiel   zamestnanosti ţien s deťmi a bez detí je -12,5 p.b 

                                                           
99 European Commission, 2009a: Reconciliation between work, private and family life in the European Union, 115 - 119 
100 Údajne nie je moţné dokladovať náklady na  starostlivosť  cez výpisy elektronického bankovníctva,  ale len osobným bankovým vkladom alebo poštovou 
poukáţkou. Mobilita matiek s malými deťmi je  obtiaţna  a nadmerné a neefektívne administrovanie príspevku na starostlivosť je pre  matky ďalšou záťaţou.   
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a medzi  otcami  a matkami  takmer -22  p.b.  Otcovstvo muţa v  zamestnanosti skôr  udrţuje,  matky zo 
zamestnania vyraďuje a zakladá diskriminačné prostredie medzi partnermi v rodine aj na  pracovisku. 
U muţa sa zamestnanosť takmer nemení ani vo veku dieťaťa do 5 rokov a svoju zamestnanosť prakticky vôbec 
neprispôsobuje svojmu rodičovstvu. U matiek s malými deťmi sa zamestnanosť zniţuje na 40% a pri troch deťoch 
dosahuje len 52%.   
 
Vplyv otcovstva a materstva na zamestnanosť 25 – 49 ročných (2006) 
 

Zamestnané/í Zamestnaní/é podľa počtu detí Zamestnaní/é podľa veku dieťaťa 

 bez detí s deťmi rozdiel 1 dieťa     2 deti  3 a viac detí 0-5 6-11 12-14 
ţeny 79,3 66,7 -12,5 89,6 91,7  52,2 37,9 78,3 83,3 
muţi 79 88,6 9,6 70,1 69,6  79,0 86,2 89,4 90,4 

Zdroj. Eurostat, LFS, ad-hoc modul 2006 

Dostupnosť predškolských zariadení  je značne otázna. Počet  predškolských zariadení pre deti  aj napriek 
nárastu počtu narodených deti nestúpa, zvyšuje sa skôr počet tried pri priemernom počte 19,5 dieťaťa na jednu 
triedu. Od roku 2008 pribudlo 218 tried. O nedostatku miest v škôlkach nemáme dostatočne spoľahlivé  
informácie, pretoţe počet evidovaných ţiadostí o prijatie ešte nevypovedá o počte nevybavených ţiadostí, resp. 
odmietnutých detí. Počet ţiadostí však kaţdoročne rastie a oproti roku 2009 sa zdvojnásobil na 6042 ţiadostí.  
Čiastočné informácie o nedostatku máme hlavne z veľkých miesť - Bratislavy (hlavne Petrţalky), z Prešova 
a iných miest.  V Petrţalke napríklad odmietli 300 detí, hoci kaţdoročne mestská časť ţiada o výnimku, aby 
mohla umiestniť viac detí. Z viacerých miest hlásia preplnenosť škôlok aj vzhľadom na  to, ţe náklady na 
prevádzku sú pre obce a mestá vysoké. Pomôcť by mal  nepriamo príspevok na starostlivosť o deti – po novom 
najviac 230 euro. Matky a otcovia však musia nastúpiť do práce skôr ako im skončí rodičovská dovolenka.  
V decembri 2010 poberalo príspevok na starostlivosť dokopy 5 715 rodičov (95% matiek) v priemernej výške 63,6 
eura. Na zariadenia, resp.. na  jedno dieťa v zariadení prispel štát v priemere 80 eurami pre 1 983 detí. Príspevok 
na starostlivosť však  vyuţívajú rodičia aj pre inú fyzickú osobu (2 269  ţiadostí/detí) alebo  pre rodiča dieťaťa ( 
dokopy 1 039 ţiadostí/detí) s minimálnou výškou príspevku 41 eura.101 

Problém s umiestnením majú hlavne deti mladšie  ako 3 roky, ktoré tvoria iba 3 % zo všetkých zapísaných detí. 
Prednosť totiţto majú staršie deti, pre ktorých je predškolská výchova pred nástupom do školy povinná.  Rodičia 
tak budú musia hľadať  náhradné riešenia.  Zaškolnenosť 3 – 5 ročných detí dosahuje viac ako 60%, z mladších 
detí navštevovalo zariadenie iba 10% (2008). 

 

Materské školy  na Slovensku k 15. 9. 210 

 
Školy riedy Zapísané deti 

Počet evidovaných  
ţiadostí o prijatie do MŠ 

Štátne 2754 6855 134 335 773 
Súkromné 67 157 2549 39 
Cirke 8 114 2355 230 

SPOLU 2869 712 139 239 042 

 
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

2.5. AKTÍVNE OTCOVSTVO A STRIEDAVÁ VÝCHOVA PO ROZVODE 

 

 Rodovo nevyváţaná a pre ţeny diskriminačná záťaţ z rodičovstva by mala byť zmiernená stanovením 
neprenositeľnej  a rovnomernej časti rodičovskej dovolenky  medzi otcov a matky. Ustanovenie otcovskej 
dovolenky na princípe „uţiť, alebo stratiť“ a dostatočne robustných tzv. otcovských kvót, v ideálnom prípade  

                                                           
101 Ústredie práce, sociálny vecí a rodiny,  december 2010.  
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50/50, by boli základom pre vytvorenie rovnej bázy pre participáciu ţien a muţov na trhu práce. Predpojatosť 
firiem a podnikov v očakávaniach  voči ţenám ako primárnemu rodičovi by sa tým odstránila a sociálna záťaţ 
z rodičovstva by sa tak rozdelila spravodlivo na obidvoch rodičov. Všetky doterajšie úpravy rodičovského voľna a 
príspevkov na Slovensku  sú síce zdanlivo nastavené  pre obidvoch rodičov, situácia je však uţ dlhodobo rodovo 
výrazne nevyváţená a treba pristúpiť k zvýšenej motivácii na nápravu súčasného stavu. Aktuálne nastavenie 
zakladá exklúziu ţien z trhu práce a exklúziu muţov zo starostlivosti o deti, ktoré má dlhotrvajúce následky. 

Iniciatíva na celoeurópskej úrovni navrhuje zaviesť minimálne 2 týţdňovú dovolenku pre otcov po narodení,  
alebo v krátkej dobe po narodení dieťaťa. Pritom viaceré štáty špecifickú otcovskú  dovolenku zavedenú uţ majú.  
Vo Veľkej Británii môţe otec čerpať 2 týţdne s 90% náhradou mzdy s určeným horným stropom, podobne aj 
v Dánsku, v Belgicku 10 dní, vo Francúzsku 14 dní, v Poľsku jeden týţdeň. Vo Švédsku flexibilná rodičovská 
dovolenka predstavuje 7 týţdňov pred a 7 týţdňov po narodení, ktorá môţe  byť transponovaná aj na otca 
a predĺţená o ďalších 480 dní s moţnosťou čerpania v blokoch, striedania  rodičov, odloţenia  čerpania a pod. 
Osobitné, individuálne a neprenositeľné otcovské voľno v prípade narodenia dieťaťa a ďalšej starostlivosti  
o neho  malo v roku 2007 zavedených 20 zo všetkých  sledovaných 30 štátov OECD, pričom jeho dĺţka sa 
pohybovala od 2 dní do 14 týţdňov, v priemere 2, 8 týţdňa.  Najdlhšie  osobitné otcovské voľno má Island – 13 
týţdňov. V rámci krajín EU  je priemerná dĺţka otcovského voľna 1,9 týţdňa102 Vo viacerých štátoch po zavedení 
otcovského voľna na báze „uţiť, alebo stratiť“  výrazne stúpla miera čerpania voľna otcami. Druhým 
a relevantným faktorom vplývajúcim na čerpania voľna  je  miera jeho refundácie, resp. výška príspevku na 
starostlivosť, ktorá sa pohybovala od 100% príjmu (so stanoveným horným stropom) aţ po úplne neplatené 
voľno.103 Situácia v tejto oblasti je však značne dynamická  a moţno očakávať aj určitú mieru harmonizácie  
dizajnu otcovských a materských dovoleniek a ich refundácií.  

Argumentácia  pre zavedenie otcovskej dovolenky sa opiera o benefity z praktizovania tzv. aktívneho otcovstva. 
Aktívne otcovstvo  znamená zapojenie otcov do kaţdodennej starostlivosti o vlastné deti uţ od ich ranného 
detstva, ale aj spravodlivejšie rozdelenie domácich prác, časovú disponibilitu pre potreby dieťaťa a rodiny, 
permanentné vytváranie úzkeho vzťahu medzi otcom a dieťaťom“104 Aktívne otcovstvo sa vťahuje napríklad aj na 
čerpanie voľna po narodení dieťa  ako priestoru pre vytvorenie dostatočnej väzby medzi dieťaťom a otcov, 
prispôsobenie pracovných povinností otca pre potreby  dieťaťa  aj počas jeho školskej dochádzky a pod.  

Viaceré  štúdie a výskumy potvrdzujú pozitívne psychosociálne efekty aktívneho otcovstva na vývoj dieťaťa,  na 
samotného muţa, aj partnerský pár. Pre  malé dieťa predstavuje  prítomní a aktívny otec ďalší  zdroj citovej 
väzby a  objekt  citového priľnutia, ako aj pozitívny model starajúceho sa otca. Pre muţa znamená aktívne 
otcovstvo zmenu sebavnímania smerom ku väčšej osobnostnej komplexite a sociálnej generativite, t. j. empatii 
a vnímania potrieb iných ľudí.105 Objavuje sa však aj evidenciu pozitívneho vplyvu  aktívneho otcovstva na  
štrukturálne javy ako je rodová rovnosť, fertilita,  stabilita rodina či prevalencia domáceho násilia. Čerpanie 
dlhšieho obdobia otcovskej dovolenky vplýva na rozhodnutie partnerov mať druhé a ďalšie dieťa. Vysoká miera 
čerpania  otcovského voľna vo Švédsku je asociovaná  s niţšou mierou rozvodu/rozchodu partnerov. Nórsky 
výskum  zase potvrdil, ţe predĺţenie otcovskej dovolenky v kombinácii s inými snahami  o zapojenie muţov do 
rodín  má vplyv na niţšiu mieru násilia  na ţenách a na deťoch.106  

Najčastejšia protiargumentácia  proti vyššej miere čerpania rodičovskej dovolenky otcami či zavádzania 
otcovských kvót je zaloţená na teórií obetovania niţšieho príjmu, podľa ktorej je racionálnejšie, keď rodina príde 
o niţší príjem matky  ako otca. Tu sa však argumentuje uţ dôsledkom  rodových nerovností, pričom treba 
odstraňovať  ich príčiny. Rodový príjmový rozdiel sa zniţuje rovnomerným rozdelením  opatrovateľskej a domácej 
práce. Navyše súbehom moţnosti pracovať a zároveň čerpať rodičovskú dovolenku platiacim aj  pre otcov sa  
tento argument stáva neopodstatneným. 

                                                           
102 Lohmann, H. et al., 2009 
103 Viaceré štáty kombinujú  zavedenie špecifického voľna pre otcov aj s inými iniciatívami. “Česká republika zaviedla vo svojom „prorodinnom balíčku“ 1 
týţdňovú otcovskú  platenú dovolenku (70% predchádzajúceho príjmu), ktorú si otec môţe vyčerpať do  prvých  šiestich týţdňov dieťaťa a rozbehla verejnú 
sociálnu kampaň na podporu otcovstva. Dánsko pristúpilo k problému podpory otcovstva aj s cieľom stimulovať rovnomernejšie  rodové rozdelenie 
neplatenej práce komplexnejšie a prijalo „Plán muţov“ s 10 oblasťami podpory od  predlţovania  platenej otcovskej dovolenky, cez  úlohy 
zamestnávateľov/liek a pracovnej kultúry, aţ po  úlohu muţských vzorov”  (Holubová, 2010c) 
104 Holubová, 2010c. 
105 Napr. Badinter, Snarey, Chorvát, Burgess v Holubová, 2010c.  
106 Olah, 2001, Hohnamm-Marriott, 2006, v Burgess, A., 2007 
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Aktívne otcovstvo je presadzované aj  samotnými muţmi  ako opätovné získanie  ich vyvlastnených otcovských 
práv štátom a ţenami. Zavádzanie otcovských kvót je potom vnímané ako maskulínne právo otcov na 
vyrovnanejšie čerpanie sociálnych dávok  štátu, ktoré boli doteraz prisudzované väčšinou iba matkám. Určitou 
obdobou v tomto kontexte sú aj iniciatívy slovenských otcov reprezentované Ligou otcov, ktorí sa snaţia 
o dôsledné posudzovanie a následné  aplikovanie striedavej výchovy po rozpade manţelstva.  Tieto iniciatívy 
moţno vnímať aj ako reakciu na rodové nerovnosti v rodičovských rolách a v súkromnej sfére, ktoré vznikli 
v dôsledku spoločenského preferovania materskej, a nie rovnováţne aj otcovskej starostlivosti. 

Nevylučujeme jednostranné a rodovo stereotypné posudzovanie vhodnosti či nevhodnosti striedavej výchovy  
v jednotlivých prípadoch a v tejto veci treba urobiť nápravu.  Empirická evidencia o výrazne niţšej participácií 
otcov na starostlivosti o deti a domácich prácach,  ako aj ich vyššia absencia počas prvých rokov vývinu ich detí 
v porovnaní s ich partnerkami však vytvára predpoklad, ţe posudzovanie kolíznych odborníčok a rozhodnutia 
súdov sú len v intenciách zachovania kontinuity hlbšieho a trvalejšieho vzťahu dieťaťa a matky v porovnaní so 
vzťahom  medzi otcami a deťmi. Samotné štúdie propagované Ligou otcov  potvrdzujú určitý vzťah  medzi  
participáciou otcov  v starostlivosti o deti pred rozchodom partnerov a následnou striedavou výchovou. 
„Rodičia, ktorí uţ počas doby súţitia sa starali  o dieťa pribliţne rovnako, majú väčšiu tendenciu zvoliť striedavú 
výchovu aj po rozpade súţitia... Delenie starostlivosti po rozchode rodičov nie je teda nič iné, ako pokračovaním 
zavedeného rozdelenia práce ohľadne detí pri súţití oboch rodičov.“ V tomto kontexte preto treba domáhanie sa 
svojich otcovských práv vnímať aj v súvislosti predchádzajúcej angaţovanosti otcov na výchove a ich participáciu 
na beţných, pre dieťa nevyhnutných domácich prácach. Bez rozšírenia iniciatív  Ligy otcov aj na podporu 
aktívneho otcovstva, alebo napríklad aj na výraznejšie odsúdenie otcov zanedbávajúcich povinnosť výţivy či 
násilných otcov, vyznievajú doterajšie iniciatívy len ako domáhanie sa svojich práv stratených v dôsledku   
uplatňovania svojich maskulínnych privilégií. Podobné maskulinistické  hnutia vznikajú ako „odpoveď“ na 
feministické hnutie v posledných  2 – 3 dekádach hlavne v západných krajinách. Hlavnými cieľmi 
maskulinistického hnutia je liečenie rán, ktoré utrpeli heterosexuálni muţi  v dôsledku emancipačného hnutia ţien 
a obrana  hegemónie muţov.107  

 

3.  VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA POVOLANIE 

 Ak by sme mali vplyvy rodovej spoločenskej štruktúry opísať ontogeneticky, tak rodovo necitlivá výchova 
a vzdelávanie by mali byť na prvom mieste. K udrţiavaniu rodového reţimu a rodovej hierarchizácii odvetví a 
povolaní významne prispieva vzdelávací systém, formálne a neformálne kurikulá ovplyvňujúce ašpirácie ţiakov 
a ţiačok, ale aj ich výkon a smerovanie ich ďalšej kariéry. Existuje  vzťah medzi školským systémom  a rodovými 
vzorcami v danej spoločnosti.  Nasmerovávaním  ţiakov a ţiačok do určitých rodovo „predurčených“  povolaní a 
pozícií  sa tak škola a rodovo stereotypná výchova podieľa na vytváraní budúcich rodových nerovností na trhu 
práce, znevýhodňovaní a diskriminácií ţien, ako aj ostatných neţiaducich a pre spoločnosť dnes uţ dysfunkčných 
rodových stereotypov.108 Neakceptovanie potreby zavedenia rodovo citlivej výchovy do vzdelávacích programov 
má dnes uţ  výrazný ľudskoprávny charakter a predstavuje jednu z foriem nedodrţiavania práv detí.  

3.1.  SKRYTÝ OBSAH VÝCHOVY   A VÝBER ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

 
Poznatky o rodovej socializácii v rannom období vývinu detí , t. j. ako sa posilňovaním cez odmeňovanie 
a trestanie rodovo primeraného, resp. neprimeraného správania, modelovaním, identifikáciou či symbolickými 
metaoznamami stávajú z detí buď  chlapci, alebo  dievčatá s patrične rodovo vymedzenými záujmami a 
preferenciami prinášajú dnes nespočetné výskumy, štúdie a  analýzy  dostupné aj na Slovensku.109   

                                                           
107 Goldberg, Farell, Bly, Connell v Cliquet, 2010: 232 
108 Osobitne na oblasť rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní sa vzťahujú viaceré pre Slovenskú republiku záväzné dokumenty,  napr. CEDAW (čl. .10) - 
Štáty,  zmluvné strany,  prijmú všetky  príslušné opatrenia na odstránenie  diskriminácie ţien,  aby im  boli zabezpečené rovnaké práva   s muţmi   v oblasti   
vzdelania  a   najmä,  na  základe rovnoprávnosti muţov a ţien, opatrenia slúţiace na zabezpečenie:  odstránenia  všetkých  stereotypných  koncepcií  
úlohy mužov a žien na  všetkých úrovniach a vo  všetkých formách vzdelávania presadzovaním  koedukácie  a  iných  foriem vzdelávania, ktoré pomôžu  
dosiahnuť  tento  cieľ  a  najmä  revíziou  učebníc  a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód; Medzi  ďalšie dokumenty patria aj 
Odporúčanie RE 1281 (1995) O rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní, Odporúčanie CM/Rec(2007)13 Výboru ministrov členským štátom pre gender 
mainstreaming vo výchove a vzdelávaní. 
109 Napríklad Cviková, Juráňová, 2003; Renzetti, Curran, 2003; Minarovičová, 2003; Grabrucker, 2006; Belotti, 2000;  a mnoho ďalších. 
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Socializácia k ideologicky a diskriminačne nastavenému rodovému reţimu však pokračuje aj na školách. 
Obsahové analýzy učebníc opakovane potvrdzujú rodovo stereotypné vyčleňovanie dievčat do sféry domácej 
a chlapcov do sféry verejnej, čím sa kóduje napríklad aj nekompetentnosť chlapcov v starostlivosti o deti, 
u dievčat zase neprimeranosť vykonávať určité zamestnania.110  Rodová stereotypizácia je však spojená aj so 
samotným vyučovacím procesom a prístupom učiteľov a učiteliek. Výskum z roku 2008 potvrdil rôzne rodovo 
predpojaté  a odlišné očakávania voči ţiačkam a ţiakom.111 Prinášame zhrňujúce poznatky: „Mnohé a mnohí 
z nich  (učitelia a učiteľky, pozn. zostavovateľky) sú presvedčení, ţe chlapci majú lepšie schopnosti a 
predpoklady na matematiku a techniku (vrátane práce s PC) a dievčatá pre sociálne či humanitne zamerané 
predmety (slovenský jazyk alebo jazyky vo všeobecnosti). Všeobecne rozšíreným je obraz, ţe chlapci sú (na 
matematiku) talentovanejší a dievčatá rozdiel dobiehajú pracovitosťou. Veľká časť učiteliek a učiteľov 
zúčastnených na výskume vyjadrila presvedčenie, ţe chlapci majú v schopnosti logicky uvaţovať náskok pred 
dievčatami a ţe matematika je pre dievčatá ťaţšia. Rodovo sa rozlišujú aj dôvody horších výsledkov: pri 
chlapcoch sa horšie výsledky odôvodňujú nedostatkom ich úsilia alebo nepozornosťou a prílišným chvatom, pri 
dievčatách je skôr naporúdzi tvrdenie o ich menších schopnostiach.112  
 
„Výpovede učiteliek a učiteľov doloţili nielen rozdiely vo vnímaní správania dievčat a chlapcov na školách, v 
mnohých smeroch naznačili aj rôzne zaobchádzanie s chlapcami a dievčatami (chlapcov treba motivovať, lebo sú 
ţivší, dievčatá nie, lebo sú pokojnejšie). Deti sa tak rodovým rolám prevaţujúcim v spoločnosti učia aj v školských 
laviciach. To, ţe chlapci sú ţivší a kritickejší, vyučujúci viac–menej akceptujú, ich správanie je mnohým učiteľkám 
sympatickejšie, dokonca ho oceňovali. Za zisteným obrazom zo školskej triedy o ţivých chlapcoch a pokojných 
a poslušných dievčatách sa môţe skrývať iný typ socializácie dievčat (socializované k zdvorilosti a 
nepresadzovaniu sa – napríklad ani skákaním do reči), ako aj signály, ţe vyučujúce a vyučujúci neoceňujú 
„chlapčenské“ správanie u dievčat. Zistilo sa tieţ, ţe ţivším chlapcom venujú učiteľky a učitelia viac pozornosti 
(hľadajú pre nich iné postupy). Učiteľky a učitelia často pouţívajú vo vzťahu k deťom, a zrejme pri vyučovaní vo 
všeobecnosti, rodovo necitlivý jazyk. Uplatňujú muţský rod na označenie obidvoch skupín detí – chlapcov i 
dievčat. Podľa zahraničných výskumov to u dievčat môţe viesť k pocitom vylúčenia či k  prehlbovaniu ich 
neviditeľnosti v triede. Muţský rod pri rozprávaní o situácii v školstve pouţívali nielen učitelia, ale aj učiteľky. Deje 
sa tak napriek výraznej prevahe ţien v školstve a pracovných kolektívoch na školách. Učiteľky pouţívali muţský 
rod dokonca aj vtedy, keď rozprávali konkrétne o sebe (ja ako učiteľ...). Na druhej strane je zaujímavé, ţe učitelia 
na oslovenie „pani učiteľka“ z úst detí reagujú často tak, ţe sa voči nemu ohradzujú.“113 
 
Výskum ukázal, ţe učiteľmi a učiteľkami zdôrazňované rodové rozdiely, paušalizovanie a neadekvátne 
zovšeobecňovanie na základe uţ spoločnosťou vopred  prijatých rodových očakávaní,  so spolupôsobením  
rodovo stereotypného  obsahu učebníc,  hračiek a marketingových produktov, mediálnych obrazov dievčat 
a chlapcov, skutočne nemoţno hovoriť o slobodnom a autentickom formovaní  preferencií  a záujmov detí. 
Uplatňovanie ideológie konštruovania do tzv. prirodzených ţenských a muţských rolí  cez oficiálne vzdelávacie 
programy je porušovaním rovnosti príleţitostí podporované štátom. 
 
Ako skryté obsahy vzdelávania,  rodovo odlišný a nie rodovo neutrálny prístup učiteliek a učiteľov, ale aj ostatné  
činitele rodovej socializácie vplývajú na výber študijného odboru na svoju podrobnú analýzu v slovenských 
podmienkach ešte len čaká. Výskum v Českej republike realizovaný v ostatných rokoch odkrýva viaceré 
mechanizmy pôsobiace ako kontrolné činitele udrţiavania rodového reţimu.114  
Na individuálnej rovine sa rozhodovanie 14 – 15 ročných mladých ľudí  v spolupráci s ich rodičmi deje uţ na 
základe internalizovanej skúsenosti o prirodzene odlišných dráhach ţien a muţov a rozhodovanie je často veľmi 
rodovo stereotypné. Pritom  pri rozhodovaní sa deklaratívne veľký dôraz kladie na individuálne rozhodovanie  
a slobodnú voľbu aktérov/riek, ktoré sú však vzápätí popreté  a) kontrolou a dozorom nad uplatnením voľby 
rodičmi, b) posilňovaním rozhodnutia s odkazom na individuálne hodnotenia aktérov/riek okolím a c) 
psychologickými tendenciami  regulujúcimi zodpovednosť za voľbu vzdelanostnej dráhy mladých ľudí. Do hry 
vstupujú aj  témy predvídania či nepredvídania rodovo predpojatých dôsledkov volieb z hľadiska ďalšej ţivotnej 
dráhy v oblasti platenej  práce alebo iných ţivotných oblasti. Výskum potvrdil, ţe dozor nad rozhodnutím zo 

                                                           
110 Napr. Kišoňová, 2005. 
111 Filadelfiová, 2008. 
112 Filadelfiová, 2008: 131 
113 Filadelfiová, 2008: 132 
114 Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed), 2010. 
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strany rodičov sa deje v rodovom rámci  odlišnom pre dievčatá a pre chlapcov.  Dievčatá sú napríklad 
motivované k voľbe  časovo flexibilného a istého zamestnania  v súkromnej sfére, čím sú ich ašpirácie  
usmerňované do tzv. ţenského habitu. Navyše sa na dievčatá uplatňuje iný druh  rodičovského dozoru ako na 
chlapcov.  Dievčatá musia byť pod mravným dozorom z dôvodu ich mravnej bezúhonnosti, čo  napríklad vylučuje 
pobyt na internáte a  určuje lokalitu školy. Pritom vplyvy na „slobodné a individuálne rozhodovanie“ nie sú  
mladými ľuďmi reflektované a tvoria skôr neviditeľnú  súčasť hry a  komunikácie pri rozhodovaní o budúcom 
štúdiu a následne aj povolania.115  
 
V štrukturálnej rovine zvolené dráhy kopírujú  rodovo vhodné správanie a voľbu  študijných odborov s odkazom 
na tzv. prirodzenú deľbu práce. Škála prezentovaných moţností profesijnej realizácie je zúţená  do vhodných 
odborov s adekvátnou  rodovou perspektívou: pre ţeny smeruje do  oblasti biologickej reprodukcie (starostlivosť, 
výchova, sluţby) a asistencie, pre muţov do sféry materiálnej produkcie (výroby) a kontroly (polícia, armáda, 
vedúce pozície).  Navyše  sa potvrdilo, ţe rozhodovanie o študijnom odbore pre chlapcov je vnímané zo strany 
rodičov ako zásadnejšie (pretoţe sa očakáva, ţe raz bude ţiviteľom rodiny). Pre dcéry bol imperatívom školu 
dokončiť, pričom ich profesijná rentabilita uţ nebola  zdôrazňovaná vzhľadom na očakávanie ich častejšieho 
prerušovania profesijnej dráhy v dôsledku materstva. Tomu zodpovedná aj častejšia voľba  dievčat študovať na 
gymnáziách, ktoré predstavujú všeobecnejšieho vzdelanie, nie vyprofilované vzdelanie. Na rozhodovanie o voľbe 
študijného odboru vplýva uţ aj  existencia samotného rodovo segmentovaného trhu práce, ktorý tvorí mantinely 
pre rozhodovací priestor. Úlohu tu pritom zohráva nielen odvetvová segregácia, ale uţ existujúca vertikálna 
štruktúra zamestnania.116  
 
Absurdná zotrvačnosť rodovo segregovanej voľby  študijných odborov je v symbolickej rovine posilňovaná 
a kontrolovaná dôkladnou naturalizáciou  prirodzenosti  neproduktívnej  úlohy ţien a produktívnej  úlohy muţov 
v spoločnosti. Do ţenského habitu práce potom nepratí lukratívna a prestíţna manaţérska práca, ale 
dennodenná výchova a starostlivosť o vlastnú rodinu, prípadne o klientov vo feminizovaných odboroch 
odmeňovaná skôr pocitom uţitočnosti a solidarity voči iným ľuďom, ako finančnou hodnotou práce. Nepatrí sem 
ani fyzicky náročná platená práca napríklad v bani alebo ako zámočníčka. Fyzická náročnosť práce zdravotnej 
sestry (pri zdvíhaní pacientov) sa uţ netematizuje, pretoţe dominuje tu symbolicky výraz „zdravotná 
starostlivosť“. Na druhej strane  do muţského habitu  zase nepatrí práca vyţadujúca emocionalitu a prácu 
s deťmi. V prípade vykonávania ţenskej práce muţmi môţe dôjsť ku spochybneniu normality muţskej identity, 
podozrenie z homosexuality a k nutnosti dokazovať svoju pevnosť muţskej identity napríklad získaním  vedúcej 
funkcie.  Naturalizované odlišné  a zároveň hierarchizované úlohy  tvoria  „balík zamlčovaného vedenia“ pri 
rozhodovaní o študijnom odbore.  Historicky utváraný proces naturalizácie rodového reţimu, ktorý nás má 
udrţiavať vo viere o hierarchickom vzťahu medzi muţmi a ţenami ako prirodzenom, funkčnom a uţitočnom 
usporiadaní,  predstavuje neviditeľnú štruktúru s jasnými symbolickým  posolstvami.117 Pozrime sa teraz, ako sa 
pôsobenie rodového reţimu prejavuje v rodovej segregácií vzdelávania na Slovensku. 
 

3.2.  VZDELANOSTNÁ ÚROVEŇ A RODOVÁ SEGREGÁCIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  

Generačná analýza hlavných  vzdelanostných skupín od roku 1950 – 2001 ukázala, ţe  pozitívny trend celkového  
zvyšovania   podielu osôb s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním je sprevádzaný  aj zastavením 
zväčšovania  rodovej diferencie medzi  muţmi a ţenami s úplným stredoškolským vzdelaním. Zároveň 
v súčasnosti dosahujú vyššiu úroveň vzdelania ţeny, čo je v rozpore s doterajšími  historickými skúsenosťami  so 
vzdelanostnou štruktúrou  ţien a muţov Slovenska.118 Trend zvyšovanie vzdelanostnej úrovne je 
sprevádzaný pretrvávajúcou a v niektorých oblastiach aj zvyšujúcou sa  rodovou segregáciou študijných 
odborov.  

Na gymnáziách študuje uţ dlhodobo o 2/5 viac dievčat ako chlapcov. Chlapci prevládajú na odborných učilištiach. 
Rodová segregácia sa najviac  prejavuje  na stredných odborných školách.  Klastrová analýza odborného 
stredného školstva potvrdila rodovú segregáciu nielen na úrovni ţiakov a ţiačok, ale aj na úrovni riadiacich 

                                                           
115 Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed), 2010. 96 -114 
116 Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed), 2010: 114 – 116. 
117 Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed): 2010:116  - 118. 
118 Šprocha, B., 2010 
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pracovníkov a pracovníčok, učiteľov a učiteliek. Celkovo stredné odborné školstvo moţno charakterizovať ako 
výrazne feminizované119 čo do počtu ţiačok a učiteliek, nie však na riadiacich pozíciách. Ţiačky  sú 
predominantne zastúpené  na pedagogických a pedagogicko-sociálnych školách, zdravotníckych školách 
a obchodných akadémiách. Chlapci zase študujú predominantne na priemyselno-technických školách.120 Tieto 
školy sú aj tretími najčastejšie zastúpenými školami čo do počtu učiteľov.  Analýza potvrdila aj nepomerne vysoký 
počet muţov v riadiacich pozíciách oproti ich celkovému zastúpeniu v pedagogickom zbore.121 Potvrdzuje sa  tým 
známy fakt, ţe muţi  aj vo feminizovaných oblastiach  dosahujú vedúcich pozícií častejšie  ich kolegyne.122 

Na stredných školách  praktického zamerania sa rodová segregácia prejavuje orientáciou dievčat a chlapcov na 
odlišné zamestnania. Dievčatá sa učia za šičky,  krajčírky, predavačky, obuvníčky, čašníčky, cukrárky.  Chlapci 
zase   sa orientujú na technické a strojárke odbory, prípadne na stavebníctvo. Takéto rozdelenie je pomerne 
stabilné a ani v priebehu rokov nedochádza k výraznejšej mobilite. Celkovo stredné vzdelanie praktického 
zamerania získava viac chlapcov. V roku 2010 študovalo niektorí z praktických odborov 67,5% chlapcov zo 
všetkých študujúcich.123    

Vyšší počet ţiačok na gymnáziách, lepšie študijné výsledky  svedčia o vyšších ambíciách dievčat dosiahnuť 
vysokoškolské vzdelanie. Študujúcich ţien na vysokých školách je uţ niekoľko rok viac ako 60% zo všetkých 
študujúcich. Celkovo je podiel študentiek na vysokých školách okrem univerzít s technickým a vojensko-
bezpečnostným zameraním výrazne vyšší.  Študentky  v absolútnych číslach študujú najmä spoločenské 
vedy a lekárske a farmaceutické vedy a náuky. U študentov tieţ prevaţuje záujme o spoločenské vedy a 
technické vedy a náuky.  

Rodová segregácia vysokoškolských študijných odborov sa výrazne prejavuje najmä v technických 
vedách a náukách.  V prvej skupine  technických odborov, kam patria aj hospodársky preferované ekonomické 
odvetvia strojárstva a výpočtovej techniky, študuje 80% študentov a iba 20% študentiek, v druhej skupiny 
technických náuk vrátane stavebníctva a dopravy (opäť preferované odvetvia) je 64% študentov a 36,4 % 
študentiek.  Študenti chýbajú v odboroch zdravotníctva a takmer úplne aj v pedagogických odboroch. 
Pedagogické  vedy študovalo v roku 2010  celkovo 6 841 mladých ľudí, z toho 6 168   je študentiek.  Podobne  je 
to aj v odboroch učiteľstva   či psychologických vedách. Viaceré odbory sú členené aj vnútorne, keď napríklad  
v rámci ekonomických vied sa študentky orientujú na účtovníctvo alebo cestovný ruch, v rámci  nelekársky 
odborov  zdravotníctva  odbor  ošetrovateľstva  navštevuje iba 14,5%  študentov.  

Študenti a študentky na  verejných vysokých školách podľa odborov (k 31.10. 2010) 

Študijný odbor Spolu Študentky  Študentky % 

Prírodné vedy 8099 5027 62,1 
Technické vedy a náuky (hutníctvo,strojárstvo,elektrotechnika,infomratika....) 23298 4661 20,0 
Technické vedy a náuky II. (architektúra, stavebníctvo, doprava,...) 11670 4248 36,4 
Poľnohospodárstvo 5139 2955 57,5 
Zdravotníctvo 8563 6727 78,6 
Spoločenské vedy, náuky a sluţby  I. (ekonomické, politické, právne vedy) 33198 21616 65,1 
Spoločenské vedy, náuky a sluţby II. (história, filológia, pedagogické vedy..) 30650 23465 76,6 
Vedy  a náuky o kultúre a umení 3904 2509 64,3 
Vojenské  a bezpečnostné  vedy a náuky 980 329 33,6 

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, MŠ SR, 2010 

Počet absolventiek I.  a II. vysokoškolského stupňa štúdia uţ  niekoľko rokov prevyšuje počet absolventov.  Vyšší 
podiel vysokoškoláčok sa však zatiaľ dostatočne nepremietol do ich pracovných pozícií. Zo všetkých riadiacich 
a vedúcich zamestnaných  tvoria ţeny 32,2%  a vysokoškoláčky majú stále niţší plat o 31 – 35% v porovnaní s 
ich rovnako vzdelanými kolegami. Doktorandiek a doktorandov končí kaţdým rokom pribliţne rovnako 
(doktorandiek o niečo menej), platy absolventov III. stupňa VŠ štúdia sú však o 24% vyššie ako doktorandiek. 124  
Podobný trend bol zaznamenaný vo viacerých európskych krajinách. Celkovo narastajúca  vzdelanostná 

                                                           
119 Opäť chceme zdôrazniť, ţe feminizácia  prejavujúca sa  vyšším  kvantitatívnym  zastúpením ţien (či uţ ţiačok, alebo učiteliek) nie je problém, problém je  
hierarchia v hodnotení práce, resp.. riziko zniţovania prestíţe a ohodnotenia práce v tých oblastiach vnímané ako feminizované, ţenské oblasti.  
120 Otázne je potom smerovanie chlapcov na  stredné odborné učilištia s taktieţ výrazne rodovou segregáciou.  
121  Bosá, Filadelfiová, (ed.)  2009: 45 - 67 
122 Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010:116 
123 Ústav informácií a prognóz školstva, MŠ SR, k 15.9. 2010. 
124 Údaje za rok 2009, zdroj ŠU SR. 
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úroveň  ţien sa zatiaľ plne nepretransformovala do korešpondujúceho zlepšenia v zostupnej 
zamestnaneckej mobilite. 125 

 
 
Poznámka:  absolventi/tky denného  a externého štúdia 
Zdroj: ŠÚ SR a MŠ SR 

 

Niţší finančný efekt vysokoškolského vzdelania  pre ţeny v porovnaní s muţmi indikuje aj  čistý výnos 
z vysokoškolského vzdelania pre jednotlivcov. 126 Pre muţa predstavuje  vysokoškolského vzdelanie  výnos 
125 tisíc eur,  pre ţenu  68 tisíc eur.  Muţom  aj  ţenám sa teda oplatí prerušiť prácu a ísť študovať,  muţi však 
vysokoškolským vzdelaním získavajú takmer dva krát viac ako ţeny. Aj keď pouţitá metodika OECD má značné 
obmedzenia,  rodový rozdiel výnosov pre jednotlivca  ale aj pre štát pri rovnakej dobe štúdia - obetovania príjmov 
je značný a zasluhoval by si väčšiu pozornosť. 

Súčasnú situáciu moţno vnímať ako paradoxnú. Chlapci majú niţšie vzdelanostné ambície a menej študujú na 
vysokých školách ako ţeny, napriek tomu majú muţi na  trhu práce lepšie pozície a v priemere vyššie príjmy vo 
všetkých vzdelanostných kategóriách.127 Pre ţeny teda rovnica, ţe čím vyššie vzdelanie, tým vyšším prijem 
a pozícia v zamestnaní neplatí tak intenzívne ako u muţov. Otvára sa otázka,  či v stratégií muţov zohráva úlohu 
kalkulácia, ţe aj pri niţšej snahe a formálne rovnakom alebo dokonca niţšom dosiahnutom stupni vzdelania, 
obsadia aj tak lepšie platené miesta ako ţeny.128 

Celkovo má oblasť školstva ako segment trhu práce typický charakter rodovo hierarchickej zamestnaneckej 
štruktúry. Učiteľky prevládajú na základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách. Na vysokých 
školách ich počet prudko klesá a prevládajú uţ učitelia (44,2% učiteliek na plný úväzok a 37,2 % na kratší 
pracovný čas) Čím vyššia akademická pozícia, tým menej ţien. Na najvyššej profesorskej úrovni pracuje na 
univerzitách a vysokých školách len 22% profesoriek.  Rektoriek z  pomedzi všetkých 31 rektorov  je  len 6 (údaj 
za rok 2010).129 Navyše sa ku školstvu a učiteľskej profesii viaţu ďalšie  z rodového hľadiska relevantné 
charakteristicky: výrazná  je feminizácia  odvetia spojená s nízkym  finančným ohodnotením  pod  úrovňou 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve,  učitelia majú v rámci odvetia vyššiu priemernú mzdu  ako učiteľky, 

                                                           
125  Cliquet, 2010: 221 
126 Šiškovič, 2011. 
127 Rodový príjmový rozdiel v kategórii „učňovské vzdelanie bez maturity“  bol 30,5 %, v kategórii stredná škola bez maturity 27,7%, učňovské s maturitou 
24,6% vţdy v neprospech ţien (údaje za rok 2009, zdroj ŠU SR).  
128 Analýza v tomto smere nebola na Slovensku ešte realizovaná. 
129 Analýzu bariér  skleneného stropu akademičiek  prináša Szapuová, Kiczková, Zezulová (ed), 2009.  
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učiteľstvo je vnímané ako „ţenské povolanie“ čo predikuje výraznú rodovú zaťaţenosť správania učiteliek, 
a mnoho iných, pre vnímanie školstva a jeho smerovania viacero rizikových skutočností.130   

3.3.  RODOVO CITLIVÁ VÝCHOVA A VZDELÁVANIE  V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI  

Riešením na odstránenie rodovej predpojatosti kurikúl a vzdelávania, ktoré vedú k budúcim rodovým 
nerovnostiam a zmareným príleţitostiam, je okrem iného zavedenie rodovo citlivej výchovy. V tejto oblasti sa na 
Slovensku urobil veľký pokrok  v rovine vymedzenia hlavných zásad rodovo citlivej výchovy, ako aj v rovine 
vypracovania manuálov a odporúčaní.  Paradoxne sa tento pokrok udial výhradne na úrovni mimovládnych 
organizácií,  najmä Aspektu131  a Esfem132,  a nie na úrovni štátnych inštitúcií, ktoré majú rešpektovanie 
medzinárodne záväzných zmlúv vo svojej kompetencii.  

Vzhľadom na súčasné nekonanie  oficiálnych miest uvádzame základné charakteristiky rodovo citlivej výchovy.133 
Dôleţité je ujasnenie rozdielu medzi rodovo špecifickým a rodovo citlivým prístupom vo výchove.  Rodovo 
špecifický prístup vyuţíva odlišný spôsob práce s dievčatami a chlapcami.  Odlišný prístup k dievčatám 
a chlapcom nie je vţdy aj rodovo citlivý, pretoţe vychádza z presvedčenia o tom, ţe dievčatá a chlapci majú 
odlišné potreby. Rodovo citlivé definovanie potrieb dievčat a chlapcov  je orientované na čo najširšie otvorené 
moţnosti pre dievčatá a chlapcov bez ohľadu na ich príslušnosť k pohlaviu. Zameriava sa na 
predchádzanie bariér vyplývajúcich z rodových stereotypov a predsudkov o ţenskosti a muţskosti.  Spája dva 
predpoklady:  poznanie a porozumenie rodovým stereotypom a poznanie situácie konkrétnych dievčat 
a chlapcov, s ktorými sa pedagogicky pracuje.  V tejto rovine zohráva kľúčovú úlohu individuálny prístup. 
Rovnaký prístup k dievčatám a chlapcom bez reflexie rodových vzťahov a rodových nerovností nezabezpečuje 
rodovú rovnosť. Naopak, iba naďalej opakuje, prehlbuje a šíri „zavedené“ rodové stereotypy.  Takýto prístup je 
moţné označiť za rodovo slepý, a nie  je rodovo neutrálny, lebo je rodovými stereotypmi zaťaţený. Ideálny 
postup výchovy k rodovej rovnosti  je moţné načrtnúť v troch „štádiách“: od rodovo stereotypnej  a rodovo 
slepej výchovy (súčasnej podoby výchovy a vzdelávania vychádzajúcej z a podporujúcej rodové stereotypy) cez 
rodovo citlivú (vyrovnávajúcu bariéry spôsobené rodovými stereotypmi tak u dievčat ako aj chlapcov)  k rodovo 
neutrálnej (výchova v prostredí, kde rod nie je kategóriou znamenajúcou profesijnú segregáciu, ani dichotómiu 
verejnej a privátnej sféry, ani zdrojom nerovnosti, kde výchova nie je zaťaţená rodovými stereotypmi) . 

Rodovo citlivá výchova  potom znamená špecifický spôsob práce s dievčatami a chlapcami uplatňovaný v 
situáciách rodovej nerovnosti.  Zohľadňuje rodovo špecifické potreby dievčat a chlapcov vystavených 
rozdielnej socializácii a rodovej asymetrii  v spoločnosti. Vyţaduje individuálny prístup k deťom a mladým 
ľuďom, ktorý nie je vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči chlapcom a dievčatám, muţom a 
ţenám. Rodovo citlivá výchova predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov a smeruje k jeho čo 
najdôslednejšej eliminácii. Preto nestačí len ďalej nešíriť a nefixovať rodové stereotypy, ale je nevyhnutné 
pomáhať deťom, aby rodové stereotypy identifikovali, reflektovali a  ponúkať alternatívne (nestereotypné) 
vzory muţskosti a ţenskosti, tematizovať spoločenské nerovnosti. Pozitívne definovaných cieľom rodovo 
citlivej výchovy je: otvorenie moţností uplatnenia - sloboda vo voľbe ţivotných dráh dosiahnutie rodovej 
rovnosti.  Negatívne vymedzenie cieľa  je zamedzenie a predchádzanie rodovej diskriminácií (vzťahuje sa aj na 
predchádzanie diskriminácie na základe veku, zdravotného stavu a  etnickej príslušnosti a pod….) 

Hlavnými metódami rodovo citlivej výchovy sú: uprednostniť kooperatívny spôsob práce pred 
konkurenčným; predstavovať  ľudské dejiny a históriu emancipačných hnutí menšín je súčasťou rodovo 
citlivej práce; budovať siete - ponuka pozitívnych príkladov ţien a muţov, s ktorými sa deti môţu identifikovať; 
vyváţenosť v prístupe k dievčatám a chlapcom; podporovať sebavedomia detí; nesegregovať deti podľa 
pohlavia ani iných statusových znakov; nenálepkovať - komentáre smerované na osobu dieťaťa sú neprípustné; 
rešpekt k témam, s ktorými pracujeme, ale predovšetkým k deťom je nevyhnutnosťou; pripravenosť poskytnúť 
pomoc v prípade, ţe nastane situácia, keď sú deti vystavené diskriminácii alebo násiliu je súčasťou rodovo 

                                                           
130 Cviková, Filadelfiová, 2008 
131  Najmä  edukačné, publikačné a výskumné aktivity projektu „Ruţový a modrý svet“ realizovaného rokoch 2005 – 2008 v spolupráci aj s inými MVO v tejto 
oblasti. Projekt bol odporúčaný ako „dobrá prax“ vo viacerých rovinách, doposiaľ však jeho potenciál v oficiálnych vzdelávacích programoch nebol vyuţitý. 
132 Dlhoročné publikačné a výskumné aktivity zamerané najmä  na identifikáciu rodových stereotypov v slovenských učebniciach, ale aj vypracovanie 
modelu rodovo citlivej výchovy a odporúčaní pre učiteľov a učiteľky či projekt rodovo citlivej výchovy pre chlapcov  dostupné všetko na internete 
ww.esfem.sk  
133 Spracované na základe Bosá, Bosý, Minarovičová, 2007 a prvý krát uverejnené v Bosá, Filadelfiová (ed), 2009. 
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citlivého prístupu v pedagogickej práci; spolupráca s rodičmi - koncept otvorenej školy je ideálnym modelom 
rodovo citlivej školy.  
Na Slovensku zo strany ministerstva školstva zatiaľ neboli zaznamená ţiadne snahy o zníţenie rodovej 
zaťaţenosti vzdelávania  a učiteľskej profesie ako takej, resp. uplatňovania rodovej perspektívy  Rodovo citlivá 
výchova či vzdelávanie je skôr záleţitosťou mimovládneho sektora, ktoré prichádza s iniciatívami. Pritom viaceré 
štáty prijímajú programy, opatrenia, evaluácie, ktoré by rodovú stereotypizáciu vo vzdelávaní minimalizovali.134 

Ďalším dôleţitou otázkou je ponuka formálneho vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti či jej jednotlivých 
problematík. Okrem Centra rodových štúdií pri Filozofickej fakulte UK boli zaznamenané viaceré odbory, ktoré 
majú rodovú problematiku či  uplatňovanie rodového pohľadu na svoju disciplínu v členené do svojich študijným 
programov. Takýmito sú napríklad Katedra sociálnej pedagogika Pedagogickej fakulty UK Bratislava, Katedra 
sociálnej práce Prešovskej univerzity, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy vysokej školy v Sládkovičove, 
alebo nový akreditovaný študijný program Rodové štúdiá a kultúra na Katedre anglistiky a amerikanistiky 
Univerzity PJŠ V Košiciach. Veľkú časť vzdelávania zabezpečujú však expertky a odborníci z mimovládneho 
sektora,  ktoré poskytujú akreditované moduly s jednotlivými  problematikami ( napr. Moţnosť voľby, Občan, 
demokracia a zodpovednosť,  Esfem a pod. ) Závaţnosť opísaných problémov, ich šírka a prierezovosť by si 
však vyţadovala viac akreditovaných študijných programov zameraných na rodovú problematiku, tak ako je to na 
viacerých renomovaných univerzitách (napríklad. Princeton, University of London, Central European University). 

4.  SOCIÁLNA OCHRANA A OHROZENIE CHUDOBOU 

Sexistické nastavenie trhu práce, zaťaţenosť ţien neplatenou prácou,  segregácia vo finančne podhodnotených 
odvetviach a pracovných pozíciách, vytláčanie ţien z plateného trhu práce v dôsledku absencie dostatočných 
sluţieb starostlivosti o odkázané blízke osoby sa  u ţien pretavuje do zvýšeného rizika odkázanosti na sociálnu 
pomoc a vyššej pravdepodobnosti upadnutia do chudoby. V nasledujúce kapitole prinášame len vybrané aspekty 
sociálnej ochrany  aj vzhľadom na to, ţe podrobnejšiu deskripciu sociálnej situácie by mala priniesť celková 
správa o sociálnej situácii obyvateľov Slovenska.   

4.1. STAROBNÉ DÔCHODKY Z  RODOVEJ PERSPEKTÍVY  

Absencia rodového prístupu, dôkladného odhadu dopadov  osobitne pre ţeny a muţov pri súčasnom 
nerovnomernom a diskriminačnom nastavení trhu práce spôsobuje prehlbovanie rodových rozdielov aj vo výške 
dôchodkov. V roku 2010 bola ku koncu roku priemerná výška mesačného dôchodku u muţov 400 eur, u ţien 315 
eur. Dôchodky v priebehu rokov rástli u ţien aj u muţov, u muţov však výrazne rýchlejšie. Kým dôchodkyne 
poberali v roku 2005 niţší dôchodok v porovnaní s dôchodcami o 16,8%, v roku 2010 to je uţ o 21,3%.135   

Druh 
dôchodku 

Priemerná mesačný výška k 31.12 
2010 v SR (v Eur) 

 MUŢI ŢENY 
 

SPOLU 

Starobný 0,63 315,40 
 

35254 

Predčasný starobný 387,48 309,53 
 

367,05 

Invalidný do 70% 199,85 160,21 
 

181,36 

Invalidný nad 0% 339,02 287,29 
 

315,51 

Invalidný spolu 276,80 228,95 
 

24,7 

Vdovský x 217,08 
 

217,08 

Vdoveký 1653 x 
 

165,35 

Sirotský 19,74 122 
 

125,28 

Iné 2,9 
  

2,90 

Manţelky x 19,00 
 

19,00 

Sociálny 199,24 199,09 
 

199,15 

 

Typ dôchodkuu 
Počet dôchodcovv a dôchodkýň k 

31.2.210 v SR 

 MUŢI ŢNY  SPOLU 

Starobný 31 323 63 38 
 

954 661 

Predčasný starobný 34 882 13 011 
 

47 893 

Invalidný 112 942 100 892 
 

213 834 

Vdovský-sólo x 38 085 
 

3 085 

Vdovecký-sólo 5 076 x 
 

5 076 

Sirotský 7 46 20 582 
 

28 43 

Inainvalidný z 
mladosti 

2 890 2 256 
 

5 46 

Iné 1   
 

1 

Manţelky 
 

1 554 
 

54 

Sociány 1 030 1 725 
 

2 75 

Spolu 485 605 811 443 
 

1 297 048 

dôch. neprevzaté do 
automat. evidencie 

     188 

Ú H R N      1 297 236 

                                                           
134 Prehľad aktivít a opatrení v tejto oblasti  v Európska komisia, 2009,  Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the 
Current Situation in Europe, projekt Eurydice 
 
135Relatívny rozdiel kalkulovaný podľa vzorca: (dôchodokmuţa- dôchodokţeny/dôchodokmuţa)x 100 
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Invalidný z mladosti 240,78 23998 
 

240,43 

Zdroj: Sociálna poisťovňa 

Zdroj: Sociálna poisťovňa 

 

 

 

Posilňovanie princípu zásluhovosti na úkor solidarity za súčasného pre ţeny diskriminačného trhu práce bude 
rodové rozdiely v starobných dôchodkoch len prehlbovať. Problém tkvie v tom, ţe dôchodkové systémy 
predpokladajú  lineárne a neprerušované nastavenie pracovnej dráhy, viac pravdepodobnú pre muţov,  zatiaľ čo  
cyklickosť pracovnej kariér  ţien pre súčasné nastavenie dôchodkového systému je nevýhodné. Dnes sa v rámci 
uvaţovania o dlhoudrţateľnosti  dôchodkových systémov opäť otvára  diskusia o tzv.  kreditov za starostlivosť  
(care credits), ktoré by zohľadňovali opatrovateľskú prácu nielen ţien, ale  aj muţov, ktorí sa starajú o svojich 
blízkych a odbremeňujú tak sociálny systém.136 Zatiaľ čo dlhoudrţateľnosť dôchodkových systémov je skôr 
makroekonomický problém, o primeranosti výšky dôchodkov  sa  uvaţuje v súvislosti s mechanizmami valorizácie 
či stanovením minimálneho dôchodku. Chceme len zdôrazniť, ţe staršie ţeny a ţeny na dôchodku patria uţ teraz 
medzi skupiny  s najväčším rizikom dlhodobého a nedôstojného sociálneho vylúčenia a ţivota v chudobe.   

 

4.2. RODOVÁ SKLADBA POBERATEĽOV DÁVOK V HMOTNEJ NÚDZI  

Celkovo  k decembru 2010 bolo poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov 190 391 osôb, pričom  spolu s 
posudzovaným osobami sa tento počet takmer zdvojnásobil. Ţiadateliek je pritom vţdy o niečo viac (52 %), čo je 
odzrkadlením  takmer 73% podielu poberateľov a poberateliek z neúplných rodín - zväčša na čele so ţenou.  

Z vekové hľadiska je  uţ  dlhodobo výrazný nárast starších ţien vo veku 62 a viac rokov. Celkovo bolo medzi 
poberateľmi a poberateľkami DHN a súčasne starobného dôchodku 16 543 osôb v rámci neúplných rodín a 
ďalších 4 977 osôb z úplných rodín. Z rodového hľadiska je dôleţité uviesť, ţe poberateľkami  sú výrazne viac  
vdovy ako vdovci. Zatiaľ čo poberateliek DHN a súčasne vdovského dôchodku z dôvodu veku bolo  v decembri 
2010  dokopy 9 762  ( z neúplných rodín), vdovcov bolo iba 100. Chceme tým poukázať na dôsledky finančnej 
neautonómnosti ţien. V prípade straty príjmu či dôchodku partnera sa ţeny aj so svojimi deťmi výrazne 
častejšie prepadávajú do sociálnych sietí ako muţi za tej istej situácie. 

                                                           
136 European Commission (2010), Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems. COM(2010)365 final, Brussels. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5551&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5551&langId=en
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, za december 2010 

 
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, za december 2010 

4.3. MIERA RIZIKA CHUDOBY 

Celková miera rizika chudoby je uţ dlhodobo u ţien  o niečo vyššia ako  u muţov. V roku 2009 to  bolo o 
1,7 p.b.  Rozdiel sa prejavuje hlavne u ţien starších ako 65 rokov, keď pred rizikom chudoby ich neuchránia 
starobné či pozostalostné dávky. Po ďalších sociálnych transferoch sa síce situácia zlepší u všetkých vekových 
skupín  ţien aj muţov. Výrazné rodové rozdiely sa však prejavia opäť u ţien 65 a viac ročných, keď v porovnaní s 
rovnako starými muţmi ich je v riziku chudoby ako 10 p.b. viac ako muţov (2009).  Za ostatné roky sa situácia u 
ţien 65 a viac ročných zhoršila a medzi rokmi 2007 – 2009 sa podiel zvýšil o 3,7 p.b.  Podobná situácia je aj v 
ukazovateľoch materiálnej deprivácie. V celej populácie ţien a muţov  ţije v materiálnej deprivácii viac ţien o 2,4 
p.b., zatiaľ čo v kategórií 65 a viac ročných je takýchto ţien uţ o 8,3 p.b. viac ako muţov.137 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, metodika EU-SILC 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, metodika EU-SILC 

 

                                                           
137 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, metodika EU-SILC, 2009, http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg  

http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg
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5.  RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE A KRIMINALITA 

5.1.  MASKULÍNNY CHARAKTER NÁSILIA A  KRIMINALITY 

 História  aj súčasný vývoj prinášajú frustrujúcu evidenciu o tom, ţe masové násilie,  vraţdy a zabíjanie, 
znásilnenia, zneuţívanie detí,  fyzické napadnutia sú páchané síce nie výlučne, ale predominantne muţmi. Ako 
upozorňujú zakladatelia  kritických muţských štúdií 138, ţivoty muţov  sú veľmi často a dokonca častejšie ako 
ţivoty ţien, sprevádzané násilím, šikanou, bitkou alebo hrozbou násilia. Násilie sa tak stáva v ţivote muţa 
legitímnym spôsobom riešenia konfliktov a zároveň módom vlastnej identity. Maskulínny charakter násilia je  
dôsledkom absencie rodovej rovnosti, dysfunkčnej socializácie chlapcov a muţov, s často sprevádzaným 
vyhraňovaním sa voči všetkému ţenskému.  

Muţskosť – maskulinitu moţno vnímať ako súbor významov, očakávaní  a praktík, ktoré sa  socializáciou 
nabaľujú na  osobu  s muţskými biologickými znakmi a  sú silnými normatívmi jeho správania a správania voči 
nemu. Ide o spoločenský konštrukt, naučené kódy a praktiky maskulinity, ktoré sú meniteľné. Násilné správanie 
muţov nie je osudom a nie je ani prirodzené. Je moţnosťou a výberom z rôznych repertoárov muţskostí. 
V spoločnosti existujú vedľa seba viaceré maskulinity v závislosti aj na triede, etnicite,  veku či  regiónu. Jedna 
z nich je v kaţdej spoločnosti  dominantná - vzorová, ku ktorej je kaţdý muţ v spoločnosti porovnávaný. 
V západnej kultúre je to hegemonická maskulinita139 , podľa   ktorej by mal byť muţ úspešný, schopný, 
spoľahlivý, mať všetko pod kontrolou, mal by byť agresívny,  ambiciózny, súťaţivý, individualistický, samostatný a  
a heterosexuálny. Agresivita, súťaţivosť a dobíjanie sú  súčasťou kódovania „správneho muţa“ a predmetom 
neustáleho utvrdzovania  seba samého a okolia o vlastnej muţskosti.   

Dôsledky vzoru hegemonickej maskulinity sa prejavujú aj na Slovensku. Štruktúra obetí a páchateľov/liek 
registrovanej kriminality vykazuje dlhodobo aj priestorovo takmer identické znaky. Zatiaľ čo medzi obeťami podľa 
pohlavia nie je štatisticky významný rozdiel ( muţi tvoria v priemere 54%  všetkých obetí),  podiel muţov 
/páchateľov  celkovej kriminality neklesol za ostatných 5 rokov pod 85%.140 Maskulínny charakter páchania  
kriminality sa ešte viac prejaví pri násilnej kriminalite (94,5%) a mravnostnej  kriminalite (95,7%). 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
138 Kimmel, Whitehead, Hearn, Connell a iní. 
139 Connell 1987.  Koncept hegemonickej maskulinity neznamená, ţe všetci muţi majú rovnakú moci a dominanciu. Všetci muţi však z nej ťaţia a vyuţívajú 
tzv. patriarchálnu dividendu. Popritom aj maskulinity majú svoju hierarchiu vzhľadom na rasu/etnicitu, vek, región a pod.  
140 Holcr, Mika, 2010:224   
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Počet páchateľov podľa pohlavia zistených trestných činov políciou  

 Ţeny Muţi 
Spolu 

počet % zo všetkých Počet % zo všetkých 

Počet páchateľov  a páchateliek 8252 14,7 48008 85,3 56 260 

- z toho násilnej kriminality 387 5,5 6691 94,5 7 078 

- z toho mravnostnej kriminality  27 4,3 595 95,7 622 

Poznámka: údaje stíhaných a vyšetrovaných osobách políciou   za obdobie 1.1. – 31.12. 2009 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality 
 

Maskulínny charakter kriminality, hlavne tej násilnej a mravnostnej reflektuje rodový index kriminality. Vyjadruje 
koľko obetí pripadá na jedného páchateľa  a koľko obetí na jednu páchateľku. V roku 2009 dosiahol rodový index 
kriminality hodnotu 5,88. To znamená ţe na jedného páchateľa pripadalo  5,88 krát viac obetí ako na jednu 
páchateľku. Subindexy naznačujú, ţe zatiaľ čo na jedného páchateľa pripadlo 33,5 obetí, na jednu páchateľku  
0,57 obete.  V oblasti zistenej násilnej kriminality je  rodový index ešte väčší a na jedného páchateľa násilnej 
trestnej činnosti pripadlo 17,28 krát viac obetí ako na jednu páchateľku násilnej kriminality. V mravnostnej 
kriminalite dosiahol rodový index  najvyššiu hodnotu  - 23,83.141 

 
Rodové indexy kriminality v roku 2009 

 
Celkový index 

Subindexy 

MIK ZIK 
Rodový index kriminality 5,88 33,5 0,57 

Rodový index násilnej kriminality 17,28 0,88 0,051 
Rodový index mravnostnej kriminality  23,83 0,95 0,04 

Rodový index kriminality je pomer MIK/ZIK, kde MIK je podiel všetkých páchateľov muţov a všetkých obetí celkovej alebo príslušného druhu kriminality; ZIK 
je podiel všetkých páchateliek a všetkých obetí  celkovej, alebo príslušného druhu kriminality.  
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality a prepočty Holubová 

 

Muţský charakter kriminality, hlavne tej násilnej a mravnostnej, je síce v odbornej kriminologickej literatúre na 
Slovensku identifikovaný, nedostatočne sa však vyuţívajú metodologické inšpirácie a poznatky z kritických 
muţských štúdií ponúkajúce viaceré vysvetlenia násilného správania muţov. Vyuţívanie konceptov 
hegemonickej maskulinity, patriarchálnej dividendy či socializácie do tvrdej, homofóbnej a agresívnej maskulinity 
by vedelo napríklad odpovedať na otázky typu: ako je moţné, ţe muţ môţe byť násilný voči ţene počas 
niekoľkých rokov a pritom je to sociálne akceptovaný spôsob byť muţom? Ako sa muţské násilie vzťahuje na 
sociálnu konštrukciu rozličných foriem maskulinity v škole, v športe, v práci, v médiách? Aký vzťah je medzi 
násilím a dominantnými formami maskulinít?  Sledujú sa potom 2 základné témy muţského násilia: moc 
a kontrola.142 Osobitný význam majú poznatky o mechanizmoch a spôsoboch konštruovania muţskej 
identity u mladých muţov,  spätých s diskurzom heroického násilia a patriarchálneho modelu. Analýza 
konštrukcie preferovanej seba-prezentácie mladých muţov  ukázala, ţe  jedna zo stratégií ako dosiahnuť svoju 
vytúţenú seba-prezentáciu je vyjasniť si, aký typ násilia pouţiť, voči komu, kde a z akých dôvodov. Významy u 
mladých muţov tu potom nadobúdajú maskulínne kategórie  hrdina/lotor/ne-muţ. Pravdepodobne ide o spôsob 
ako predísť vlastnej kategorizácií na dichotomickej osy obeť/páchateľ.143 Chceme poukázať na slabé 
reflektovanie a takmer nijaké  praktické vyuţitie  zistení  kritických muţských štúdií v oblasti 
kriminalistiky, psychológie či pedagogiky na Slovensku, s osobitým dôrazom na prevenciu kriminality.144 
Práve v období zniţovania nákladov verejnej správy, vrátane výdavkov na súdnictvo a väzenstvo  by sa nemali 
obchádzať dôleţité poznatky s prevenčným potenciálom voči obrovským emocionálne devastačným, 
spoločenským a materiálnym  škodám spôsobených muţským násilím a kriminalitou. 

 

 

                                                           
141 Holubová, 2010: 59 
142 Whitehead, S.M., 2007, s.  35 - 40 
143 Andersson, K.,  2008. s. 139 
144 Viac poznatkov o maskulínne podmienenom násilí a programoch  pre páchateľov násilia je moţné získať z Holubová, 2010a. Jediným odborným 
zázemím v oblasti  muţských štúdií  na Slovensku bola identifikovaná mimovládna organizácia ESFEM a bádania jej členov Daniela Bosého a Martina 
Béreša. 
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5.2.  RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE NA ŢENÁCH  

 Rodovo podmienené násilie páchané muţmi na ţenách je zneuţitím nerovnomerného mocenského 
postavenia muţov v rodine a v spoločnosti. Práve v násilí páchanom muţmi na ţenách, najmä zo strany 
manţelov a druhov, sa  manisfetujú  škodlivé socializované rodové diferencie vo všetkých svojich dôsledkoch. 
Príčiny výskytu násilia páchaného a ţenách  majú charakter vzájomne pôsobiacich prediktorov,  
najintenzívnejším prediktorom násilia páchaného na ţenách zo strany intímneho partnera je dominantne 
kontrolujúce a psychicky zneuţívajúce správanie muţa.145  
Násilie  páchané muţmi na ţenách je na Slovensku dlhodobo váţnym spoločenským problémom, ktorý sa nedarí  
dostatočne efektívne eliminovať. Napriek zmenám v legislatíve uţ v roku 2003, dvom národným akčným plánom 
na prevenciu a elimináciu násilia na ţenách, nedoceneným aktivitám a činnosti mimovládnych organizácii  
poskytujúcim ţenám  a ich deťom zaţívajúcim násilie  sluţby pomoci,  výsledkové ukazovatele vykazujú rovnakú 
či stúpajúcu tendenciu vo výskyte násilia.  

Prevalencia násilia na ţenách, t.j. podiel z relevantnej populácie ţien, ktoré počas svojho ţivota mali/majú 
skúsenosť s násilným správaním zo strany súčasného partnera je 21,2 %, zo strany bývalého partnera 27,9% 
(meranie z roku 2008)146. Ročná prevalencia týrania, teda v priebehu jedného roka, dosiahla v roku 2010 u ţien 
8,6% a u muţov 5,2%. V priebehu ostatných troch rokov má  ročná prevalencia stúpajúcu tendenciu u ţien  aj 
u muţov. Najčastejšími tyranmi  ţien sú ich partneri či bývalí partneri s častou kombináciou aj zo strany vlastných 
detí, muţi zaţívajú viac týrania zo strany svojich rodičov či detí (medzigeneračné týranie), ale  aj zo strany svojej 
partnerky či bývalej partnerky.  

Podiel populácie podľa pohlavia so skúsenosťou   týrania v priebehu jedného roka (v %) 

Rok merania Spolu Ţeny Muţi 

2007 4,31 6,1 2,3 
2009 5,31 8,0 2,0 
2010 7,0 8,6 5,2 

Znenie otázky: Stali ste sa v sledovanom období obeťou týrania (niekto Vás pravidelne bije, poniţuje, citovo vydiera alebo Vám odopiera stravu, hygienu, 
spánok, vystavuje Vás neúmernej fyzickej alebo psychickej záťaţi a pod.) 
Zdroj:  Holomek-Košecká  2007 - 2010,  Výskum obetí kriminality, Paneurópska vysoká škola 

Uvedené prevalencie predstavujú reálny výskyt týrania v populácii, pričom násilné vzťahy zo strany blízkej osoby  
trvajú v priemere  12 rokov, v 70%  pri týraní ţien partnermi sú prítomné aj deti a ţena v dôsledku strachu 
z partnera vyvíja nespočetné stratégie v intenciách vlastnej ochrany a ochrany svojich detí.  

Zlyhanie systému a zodpovednosti štátu ochrániť ţeny pred rodovo podmieneným násilím dokladá bilancia 
zavraţdených ţien  manţelmi a druhmi (femicída) za ostatné dva roky.147  Políciou bolo v roku 2009 
zaregistrovaných 8 skutkov vráţd svojimi manţelmi či druhmi, v roku 2010  ďalších 8 vráţd ţien ich partnermi. 
Pre porovnanie -  vraţdili aj manţelky či druţky, v roku 2009  to bola jedna vraţda, v roku 2010 vraţdili výhradne 
druţky – 5 skutkov.  

Počet skutkov vraţdy ţien  manţelmi/druhmi v roku 2009 a 2010 

  2009 2010 

Vraţda  úkladná (§144),  
 Vraţdy  motivované osobnými vzťahmi, ostatné vraţdy (§145) 

manţel 7 4 
druh 1 4 

Spolu  8 8 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR , štatistika kriminality 2009 - 2010 
 

V roku 2009 boli prvá krát na základe presne stanovených indikátorov zbierané údaje o počte ţien, ktoré 
vyhľadali lekársku pomoc a lekári a lekárky identifikovali u nich podozrenie na ohrozenie násilím. Výsledky sú 
alarmujúce: všeobecné ambulancie vyhľadalo 4 430 takýchto ţien, 2 120  ţien bol ošetrených v psychiatrických 
ambulanciách, 287 v gynekologických ambulanciách. Zaregistrovaných bolo  aj 317 potratov (vrátane 
mimomaternicového)  u ţien, ktoré vykazovali symptómy ohrozenia násilím. 148 

                                                           
145 napr. Johnson, H., Ollus, N., Nevala, S., 2008 
146 Filadelfiová Jarmila, Bodnárová Bernardína, Holubová Barbora (2008): Reprezentatívny výskum výskytu  a skúseností ţien s násilím páchanom na 
ţenách (VAW) na Slovensku, IVPR, Bratislava  
147 Vývoj počtu vráţd intímnym partnerom je v príslušnej prílohe 
148 Triedenie podľa  krajov  či diagnóz vyšetrených ţien nájdete v štatistickej prílohe.  
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Vyšetrené ţeny a potraty ţien s podozrením na ohrozenie násilím v systéme zdravotníctva ( 2009 ) 

Druh vyšetrenia 

Počet ţien s 

ŢENY 
SPOLU fyzickými 

indikátormi 
psychickými 
indikátormi 

fyzickými aj 
psychickými 
indikátormi 

Potraty ţien 65 102 150 317 
Ţeny vyšetrené v gynekologických ambulanciách 158 36 93 287 
Ţeny vyšetrené v psychiatrických ambulanciách 509 1 145 466 2 120 
Ţeny vyšetrené vo všeobecných ambulanciách  1 695 1 563 1 172 4 430 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

Na políciu sa však  celkovo obracia iba zlomok obetí týrania a odhad latencie v prípade týrania a týrania zverenej 
osoby hovorí o 15 násobku a v prípade znásilnenia a sexuálneho násilia o 10 násobku registrovanej kriminality.149 
Najčastejším dôvodmi neohlásenia prípadu polícii v prípade týrania bolo presvedčenie, ţe polícia by s prípadom 
aj tak nič neurobila (39%) a strach z pomsty páchateľa (37%), v prípade znásilnenia dôvodmi bol strach z pomsty 
páchateľa (64%) a strach z nešetrného vypočúvania (43%).150 

V roku 2009 bolo zaregistrovaných políciou 135 znásilnení ţien (z toho 19 intímnym partnerom) v roku 2010 to 
bolo celkovo 116 znásilní  ( z toho 14 intímnym partnerom). Pokles nastal aj v prípade týrania  zo strany 
intímneho partnera (§28) – zo 116 na 95 skutkov,  ublíţenie na zdraví partnerom (§155-8) zo 123 na 95 
skutkov.151 Aj v roku 2010 sa potvrdil pokračujúci uţ niekoľkoročný trend narastajúceho reálneho výskytu 
násilia páchaného muţmi  na ţenách, najmä ich manţelmi a zniţujúci sa trend počtu registrovanej 
kriminality tohto druhu.  Systém pomoci, identifikácie, priaktívneho prístupu polície a iných zodpovedných 
orgánov uţ dlhodobo zlyháva.    

Obete násilnej a mravnostnej registrovanej  kriminality podľa pohlavia a blízkeho vzťahu (2010) 

 
 
Zdroj: Ministerstvo vnútra, SR, štatistika kriminality 2010 

 

                                                           
149 Holomek, 2010: 186 
150 Košecká, 2010: 173, 179 
151 Na základe údajov  štatisticky kriminality z okru 2009 a 2010 (Holubová, 2010,: 17) 

 Pohlavie obete Vzťah páchateľa/ľky k obeti 

muţ ţena manţel manţelka druh druţka rodič dieťa brat sestra 
Starý 
 rodič 

vnúča 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                       3 987   2 859    582    45    134    34    139    279    89    12    4    12 

Samovraţda                                  22    6                                         

Vraţdy - úkladné (§ 144)                    9    3                                         

Vraţdy - lúpeţné (§ 145)                    2    1                                         

Vraţdy - mot. osobnými 
vzťahmi           

   15    15    4        2    4    3    6    4             

Vraţdy - motiv. podnikateľskými 
vzťahmi  

   2                                             

Vraţdy - ostatné (§ 145)                    23    11            2    1        3                2 

Vraţdy na objednávku (§ 145)                    1                                         

Lúpeţné prepad.osôb (§ 188)                 555    307            2            8    1             

Úmyselné ublíţenie na zdraví               1 841    482    74    9    21    9    23    30    21    1         

Zabitie (§ 147,148)                         37    11    4    1    1        1    1                 

Nebezpečné vyhráţanie (§ 360)               545   1 136    390    31    71    16    81    182    57    10    3    6 

Vydieranie (§ 189)                          407    214    22    1    11    1    7    19    3        1    2 

Hrubý nátlak ( § 190)                       7    1                                         

Týranie blízkej a zverenej osoby            26    207    79    2    16    3    21    19                1 

Porušovanie domovej slobody                 165    169    5        3            9    2    1        1 

Ostatné násilné trestné činy                34    85    2        4            1                 

Mravnostná  kriminalita                     71    481    12        4    1    18        3             

Znásilnenie (§ 199)                             116    10        4        3        1             

Sex. zneuţívanie  zverenej 
osoby         

   5    12                    7                     

Sex. zneuţívanie ostatných 
osôb          

   43    297                    3        1             

Sexuálne násilie (§ 200)                    22    52    2                3                     

Obchodovanie s ľuďmi (§ 179)                1    4                                         
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Polícia od decembra 2008 má moţnosť uplatniť inštitút vykázania násilníka zo spoločného obydlia 
a bezprostredného okolia za presne stanovených pravidiel. V roku 2010 bolo evidovaných celkovo 228 prípadov 
vykázania, z toho 223 muţov a 5 ţien. Ohrozená osoba  má následne 48 hodinovú lehotu na to, aby podala na 
príslušný súd návrh na vydanie predbeţného opatrenia na predĺţenie vykázania. Celkovo bolo podaných 33 
takýchto návrhov (14,5% zo všetkých vykázaní) z čoho  súd vyhovel v 27- prípadoch.152 Vzhľadom na vysokú 
prevalenciu násilia povaţujeme počet vykázaní za celkovo nízky a nízky počet návrhov zase za dôsledok 
nedostatočne dlhej lehoty na rozhodnutie o predĺţení vykázania a prípadne aj ďalšom riešení prípadu.  
Informácie o tom, či akt vykázania mal  preventívny efekt, alebo sa násilie  po návrate násilníka ešte viac latentne 
zintenzívnilo nie sú zatiaľ dostupné.  Inštitút vykázania sa osvedčil v Českej republike, podľa osobitného zákona 
O ochrane pred domácim násilím v platnosti od roku 2006 bolo v roku 2010 zaznamenaný 30% nárast vykázaní  
oproti predchádzajúcemu roku.  Tu  je však lehota vykázania 10 dní  a predbeţné opatrenie vydané súdom môţe 
túto lehotu predĺţiť aţ na  1 rok.153 

Potvrdzuje sa však nízka efektivita celkového trestno-právneho  systému na základe miery redukcie prípadov 
od zaregistrovania políciou aţ po odsúdenie páchateľa (attrition rate). Pomerne veľa  trestných skutkov je 
prekvalifikovaných na priestupok a do systému prokuratúry a súdnictva sa dostáva skutočne uţ len zlomok 
prípadov. Osobitne vypuklá je situácia v prípade sexuálnych deliktov. Podhodnotený počet registrovaných 
znásilnení políciou sa zniţuje  o viac ako 50 % v počte obţalovaných muţov a v počet odsúdených  muţov tvorí  
uţ len necelých  20% zo všetkých  registrovaných znásilnení.154 Otvárajú sa otázky o adekvátnosti vyšetrovania, 
dokazovanie, ale aj prístupu sudcov/sudkýň pri rozhodovaní o vine a treste. Viaceré výskumy poukazujú na 
sexistický prístup vyšetrovateľov/liek  spochybňujúci obete znásilnenia na základe okolností či pôvodu obete155, 
pripúšťanie otázok o minulom sexuálnom ţivote obeti pri súdnom dokazovaní má spochybniť dôveryhodnosť 
obete, pričom sa vychádza zo sexistického  predpokladu ţe sexuálne aktívne ţeny sú klamárky. „V súvislosti s 
rozhodovaním o vine a treste pri trestných činoch znásilnenia  ďalej poukazuje na spôsob, akým rodovými 
stereotypmi podmienené poľahčujúce okolnosti vplývajú na zmierňovanie trestov pre páchateľov, alebo ich 
dokonca oslobodzujú spod obţaloby. Tieto poľahčujúce okolnosti uplatňujú ideológiu, ktorá obviňuje znásilnené 
ţeny a nie páchateľov týchto znásilnení. Takáto ideológia obmedzuje slobodu ţien pri rozhodovaní sa o vlastnom 
obliekaní, o tom, kam chcú ísť a kedy a o tom, koľko chcú piť – teda o veciach, pri ktorých sa na muţov nekladú 
nijaké obmedzenia.[156  

Efektivita  trestno-právneho systému v potieraní sexuálneho násilia páchaného muţmi na ţenách (rok 2009) 

Popis sexuálneho 
trestného činu 

Počet skutkov 
registrovaných 

políciou 

Prokuratúrou obţalovaní muţi 
Odsúdení muţi za sexuálne zločiny spáchané 

na ţenách alebo dievčatách Ukončené trestné 
stíhanie muţov 

Obţalovaní 
muţi 

Znásilnenie  141 103 57 26 
Sexuálne násilie 63 67 34 23 
Sexuálne zneuţívanie  335 254 107 125 

SPOLU 539 424 198 174 

Poznámka:  v procese   jednotlivých inštitúcií policajno-súdneho systému nemusí ísť o identické  prípady  spadajúce do obdobia jedného kalendárneho roku 
a počty sú iba orientačné.  Na úrovni prokuratúry ide o TČ podľa TZ 300/2005. 
Zdroj: MV SR,  GP SR, MS SR  2009 

Systémových pochybení a nedostatkov v oblasti ochrany ţien pred rodovým násilí je viac. Chýbajú  adekvátne 
sluţby, ktoré by ţenám zaţívajúcim násilie a ich deťom  poskytovali ochranu podľa odporúčaných európskych 
štandardov, viaceré relevantné inštitúcie nezbierajú  systematické alebo úplné evidenčné údaje o prípadoch  
násilia na ţenách (napr. referáty poradenskopsychologických sluţieb),  nie sú zavedené jednotné 
a štandardizované intervenčné postupy so spoľahlivým nástrojom na odhad rizika, chýbajú programy pre 
páchateľov  podľa odporúčaných štandardov  a mnoho ďalších systémových krokov. Národný projekt  určený  na 
nastavenie systémovej podpory  prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách je uţ  druhým rokom 
v štádiu prípravy. Oprávnená je potom otázka: ako sa dodrţiavajú ľudské práva ţien na bezpečný ţivot 
v Slovenskej republike? 

                                                           
152Zdroj: Prezídium policajného zboru SR. V roku 2009 bolo počet vykázaní veľmi podobný – 229 z toho 19,2 percenta pokračovalo návrhom na predbeţné 
opatrenie.  
153 http://www.stopvaw.org/czech_republic_30_increase_in_eviction_of_perpetrators_of_domestic_violence.html  
154 Holubová,  2010: 68 
155 Payne, 2010. 
156 Debrecéniová, 2010  podľa MAHONEY, K. E.: Canadian Approaches to Equality Rights and Gender Equity in the Courts. In: COOK, R. J. (ed.): Human 
Rights of Women : National and International Perspectives. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994, s. 437-461. 
 

http://www.stopvaw.org/czech_republic_30_increase_in_eviction_of_perpetrators_of_domestic_violence.html


50 
 

6.  RODOVÉ ASPEKTY ZDRAVIA ŢIEN A  MUŢOV  

  

Rodová dimenzia v oblasti zdravia sleduje tie ukazovatele, v ktorých sa môţu odzrkadľovať  rodovo rozličné,  
spoločnosťou  determinované vzorce správania, noriem či  rodovej štruktúry.  Cieľom  rodovej rovnosti v oblasti 
zdravia je potom poukázať na to, ako princípy rodovej rovnosti môţu  ovplyvniť zdravie a zvýšiť kvalitu ţivota ţien 
a muţov. Sleduje sa prístup ku zdravotnej starostlivosti , rodovo podmienené rizikové správanie či choroby, ktoré 
môţu byť spôsobené aj rodovými normami  osobitne sa vzťahujúcimi na ţivotný štýl ţien, resp. muţov. 
V nasledujúcej kapitole sa zameriame  iba na  vybrané aspekty rodovej dimenzie zdravia, rozhodne však nie sú 
jedinými a celá problematika by si vyţadovala zo strany kompetentných aktérova  aktérok väčšiu pozornosť.  

6.1.  REPRODUKČNÉ ZDRAVIE A REPRODUČKNÉ PRÁVA  Ţ IEN 

 

Pretrvávanie uţ niekoľkoročnej nepriaznivej situácie spôsobenej absenciou oficiálnej a komplexnej sexuálnej 
výchovy na školách či národného programu ochrany reprodukčného zdravia bolo v roku 2010 sprevádzané 
ďalšími negatívnymi udalosťami. 

Vyhrotil sa problém prístupu ţien ku zdravotnej starostlivosti  súvisiacej s ich reprodukčným zdravím  tým, ţe 
viaceré pracoviská prestali vykonávať umelého prerušenia tehotenstva  v dôsledku neoprávneného uplatnenia 
výhrady svedomia na celé pracovisko.  K náprave došlo aţ po medializácii problému a tlaku mimovládnych 
organizácií, ako aj hlavného koordinátora  programu Svetovej zdravotníckej organizácie.  

Riziko ilegálnych a zdraviu škodlivých interrupcií zvyšujú neustále útoky na sexuálnu výchovu či dostupnosť  
antikoncepcie, ale aj na odstraňovanie sociálnych bariér k metódam plánovaného rodičovstva pre 
marginalizované  skupiny vrátane rómskych ţien.157 Pritom "Povinnosť zabezpečiť prístup ţien k finančne 
dostupným antikoncepčným prostriedkom nevyplýva len z ľudskoprávnych štandardov, ale aj z poţiadaviek na 
dôveryhodné verejné politiky v oblasti zdravia.  Svetová  zdravotnícka organizácia zahrnula antikoncepčné 
prostriedky do zoznamu základných liečiv a liekov, ktoré by mal štát finančne sprístupniť pre všetky osoby. 
Osemnásť z dvadsiatich siedmich členských štátov EÚ zahŕňa antikoncepčné prostriedky do balíka verejného 
zdravotného poistenia.158 

K ohrozeniu reprodukčného zdravia ţien môţe dôjsť aj v dôsledku nedostatočnej zákonnej ochrany tehotných 
ţien pred prepustením počas skúšobnej lehoty. Prepúšťanie tehotných ţien ako narastajúci trend  identifikovalo 
Národné stredisko pre ľudské práva konštatovalo vo svojej správe ešte v roku 2009.  V čase zvyšujúcej sa 
nezamestnanosti a napätia na pracovnom trhu preto treba osobitne dohliadať na ochranu tehotných ţien, ktoré 
z obavy pred prepustením môţu zakrývať svoje tehotenstvo a môţe tak  dochádzať k ohrozeniu plodu.  

V kontexte rodovej rovnosti a dodrţiavania ľudských práv ţien  nadobúdajú  uvádzané udalosti a nedostatky 
výrazný ľudskoprávny charakter. Reprodukčné práva ţien historicky vţdy patrili medzi nakontrolovanejšie  
a najviac sledované práva. Predstavujú totiţto slobodu ţeny rozhodnúť kedy, ako a koľko detí bude mať bez 
nátlaku cirkvi, „hláv rodiny“ či štátu. Z femistickej perspektívy nejde o kontrolu plodnosti ţien, ale o zabezpečenie 
slobody kaţdej ţeny aby mohla kontrolovať tú svoju. Medzi okliešťovanie  reprodukčných práv ţien patrí 
napríklad aj predlţovanie lehoty na vykonanie zákroku umelého prerušenia tehotenstva, ale aj tlak na zákaz či 
morálne odsúdenie umelého oplodnenia – in vitro feritlizácie, či  finančná dostupnosť spoľahlivej a zdravie 
neohrozujúcej antikoncepcie.  V širšom kontexte  moţno do problematiky zahrnúť aj právo lesbických ţien mať a 
vychovávať deti, ale aj právo na adopciu detí  neheterosexuálnymi pármi. 

6.1. RODOVÉ  ASPEKTY  VEKU DOŢITIA  A  PRÍČIN ÚMRTNOSTI   

 Medzi  ukazovatele s dlhodobým rodovým rozdielom patrí stredná dĺţka ţivota pri narodení. Napriek 
tomu, ţe stredná dĺţka ţivota rastie  u ţien aj u muţov,  muţi sa v súčasnosti doţívajú v priemere od 7 – 8 rokov 
menej. Rozdiel však nebol vţdy rovnaký. V roku 1950 bol iba 4 ročný a  pribliţne od roku 1965 sa zaţína 
zvyšovať najmä u muţov v strednom a staršom veku, čo  sa odzrkadlilo   aj na stagnácií  ich strednej dĺţke 
doţitia. Za ostatných 50 rokov stredná dĺţka ţivota narástla u muţov o 1 rok, u ţien o 4 roky. Príčiny tohto vývoja 

                                                           
157 Kliment, 2011, http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1445  
158 Lamačková, 2011: http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1474  

http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1445
http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1474


51 
 

moţno rozdeliť do troch skupín: úroveň zdravotníckeho systému, stav ţivotného prostredia a ţivotný štýl 
populácie. 159 Pribliţne od roku 1990 začína stredná dĺţka ţivota rásť intenzívnejšie aj u muţov a rodový rozdiel 
sa zniţuje. Zatiaľ čo v roku 2001 bol rozdiel 8,03  roka, v  2009 uţ „len“ 7,53 roka.160 Projekcie Európske komisie 
predpokladajú  pri postupnom raste strednej dĺţky ţivota u oboch pohlaví rozdiel  5,36 roka v roku 2060.  Stredná 
dĺţka ţivota ţien aj muţov však bude  stále o 1,63 roka, resp. o 2,47 roka niţšia v porovnaní s projektovaným 
odhadom  EÚ27. 161 

Projekcia strednej dĺţky ţivota pri narodení muţov a ţien na Slovensku do roku 2060 v porovnaní s EÚ27 
 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Muţi 71.36  72.57  73.76  74.91  76.02  77.11  78.16  79.18  80.16  81.10  82.01  

EU27  76.43  77.38  78.29  79.17  80.01  80.82  81.61  82.37  83.10  83.80  84.48  

Ţeny 79.10  80.04  80.95  81.84  82.71  83.55  84.36  85.15  85.91  86.65  87.37  

EU27 82.40  83.17  83.92  84.64  85.34  86.01  86.65  87.27  87.87  88.45  89.00  

Zdroj:  Európska  komisia, 2009, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14994_en.pdf  
 

Ako uţ bolo naznačené, na  niţšiu strednú dĺţku ţivota  muţov vplýva  vyššia  a skoršia úmrtnosť. Sledovali sme  
príčiny úmrtnosti, ktoré by vysvetľovali rodové rozdiely. Štúdia  vyuţívajúca koncept  odvrátiteľnej úmrtnosti 
skúmala vplyv zdravotnej starostlivosti  na úmrtnosť.  Sledovaním vybraných príčin smrti vedúcim k predčasným 
úmrtiam sa podľa tohto konceptu dá zabrániť  alebo ich minimalizovať lekárskymi a zdravotníckymi opatreniami.  
U muţov bol zistený pokles odvrátiteľnej úmrtnosti v dôsledku zlepšenia zdravotníckej starostlivosti  v období od 
1991 – 2007 o 33,1%, u ţien o 33,6%. 162 Najčastejšími príčinami smrti sú uţ dlhodobo u muţov aj u ţien choroby 
obehovej sústavy a nádorové ochorenia.  U muţov nádory spôsobujú 25% úmrtí, u ţien 20,3% zo všetkých úmrtí, 
choroby obehovej sústavy 45% u muţov, u ţien 60,5%. 163   

Výrazné rodové  rozdiely príčin smrti sa však prejavujú aj  vonkajších príčinách chorobnosti a úmrtnosti, keď  
u muţov tvorí dlhodobo okolo  8-9%  a u ţien do 3% zo všetkých úmrtí. V dôsledku vonkajších príčin 
a chorobnosti  umrelo v roku 2009 dokopy  2 957 ľudí, z toho 89% tvorili muţi. Ţeny  z vonkajších príčin umierajú 
3 – 4 krát menej ako muţi. Sledovali sme o aké vonkajšie  príčiny ide. 

Analýza úrazovosti 1999 – 2009  ukázala, ţe uţ  počet hospitalizovaných v dôsledku úrazov je u muţov a ţien 
rozdielny a muţi tvoria  pribliţne 60%. Muţov hospitalizovaných z dôvodu náhodných poranení je 2 viac ako ţien, 
ţien zas  bolo o niečo viac hospitalizovaných v dôsledku sebapoškodzovania.  Muţi dlhodobo tvoria 4 – 5 
násobok  v porovnaní  so ţenami z osôb, ktorým sa v dôsledku úrazu prisúdi invalidný dôchodok (do 70% aj nad 
70% zníţenej pracovnej činnosti).164 

Počet hospitalizácií v dôsledku úrazov v zdravotníckych zariadeniach SR v roku 2009 podľa okolností úrazu, 
pohlavia 

Charakteristika úrazu Počet hospitalizovaných 

 
Muţi Ţeny 

Dopravné nehody (V01 – V99)   68 36 
Náhodné poranenia (W00 – X59)    1270 625 
Sebapoškodenie (X60 – X84)    580 617 
Napadnutie (X85 – Y09)  15 7 
Udalosti s neurčitým úmyslom (Y10 – Y34)   77 64 

Sledované úrazy spolu  2010 1376 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Baráková, A., (ed) a kol. 2010 + vlastné prepočty 

                                                           
159 http://www.infostat.sk/slovakpopin/  
160 Štatistický úrad Slovenskej  republiky 
161 Pritom bude starnúca veková štruktúra bude stále pôsobiť v smere zniţovania zastúpenia muţov  v populácií (index maskulinity). Avšak je predpoklad, 
ţe tento faktor sa bude vyrovnávať  vyššími počtami  muţov migrantov (vyšším muţským saldom) spolu s rýchlejším rastom strednej dĺţky ţivota. 
Slovensko však celkovo aj naďalej zostane  krajinou s celkovou prevahou ţien, tak ako je to typické pre všetky vyspelé  krajiny (Bleha, ed. 2009. 322) 
162 Bleha,  ed. 2009:88 
163 Štatistický úrad Slovenskej  republiky, 2009 
164 Baráková, A., (ed) a kol. 2010: 70 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14994_en.pdf
http://www.infostat.sk/slovakpopin/
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Rodové charakteristicky fatálnych úrazov  majú  ešte výraznejšie rozdielnosti. V roku 2009 zomrelo na následky 
úrazov 2 957 osôb, z toho takmer 4x viac muţov.  Napriek tomu, ţe to bolo o 217 úmrtí menej ako v roku 2008, 
celkovo moţno vývoj úmrtnosti v dôsledku úrazov v období od 1999  -2009 charakterizovať ako stagnujúci, a to 
u ţien aj  u muţov.165  

Vývoj štandardizovanej miery úmrtnosti v dôsledku 
úrazov v populácii SR v rokoch 1999 − 2009 podľa 

pohlavia 

Počet úmrtí v dôsledku úrazov v populácii SR v rokoch 
1999 – 2009 a ich proporcia podľa pohlavia 

 
 
Zdroj: ŠÚ SR, NCZI, Baráková, A., (ed) a kol. 2010: 32 

 
 

Z vekového hľadiska sa celkovo zvýšil priemerný vek  úmrtí  v dôsledku úrazov. Od roku 1999 sa významne 
podarilo zníţiť smrteľnú úrazovosť detí 0-14, hlavne chlapcov. Najvyšší podiel smrteľných úrazov v rámci 
vekových kategórií však  aj naďalej zostal u kategórie 15  -24 ročných chlapcov, u ktorých smrteľné úrazy zo 
všetkých úmrtí z tejto kategórie tvorí aţ 64,4%. Podľa druhu úrazu v tejto vekovej kategórií  takmer 50%  u muţov 
a 45% u ţien spôsobených dopravnými nehodami.  
  
Porovnanie počtu úmrtí v dôsledku úrazov a ich podiel zo všetkých príčin smrti a z nich počet a podiel dopravných 
úrazov zo všetkých úmrtí na úrazy v SR v rokoch 2009 a 1999 podľa pohlavia a vekových skupín 

Ukazovateľ Rok 

Vekové skupiny (v rokoch) 

0 – 14 15 – 24 25 – 44 45 – 64 65+ 

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

Úmrtia na úrazy / počet     
1999  88  45  285  57  812  139  826  177  417  248  

2009  38  21  186  29  597  107  1 071  189  433  286  

% úrazov zo všetkých úmrtí  
1999  20.1  13.7  69.9  43.5  39.2  20.7  10.1  5.1  2.4  1.3  

2009  12.3  9.6  64.4  34.9  38.2  18.9  12.2  5.0  2.6  1.4  

Úmrtia na dopravné nehody /počet  
 1999  42  20  134  31  255  46  173  43  82  61  

2009  8  3  92  13  126  25  150  36  43  39  

% dopravných nehôd zo všetkých úrazov  
 1999  47.7  44.4  47.0  54.4  31.4  33.1  20.9  24.3  19.7  24.6  

2009  21.1  14.3  49.5  44.8  21.1  23.4  14.0  19.0  9.9  13.6  

Zdroj: ŠÚ SR, NCZI, Baráková, A., (ed) a kol. 2010 :56 

                                                           
165 Baráková, A., (ed) a kol. 2010: 32 
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Počet úmrtí  v dôsledku úrazov spôsobených dopravnými nehodami má klesajúci trend a v roku 2009 zomrelo na 
cestách  dokopy 535 ľudí, čo je o 38% menej ako v roku 1999.166 V roku 2010 bolo políciou zaznamenaných 335 
úmrtí.167 Smutnou bilanciou je, ţe muţi tvoria pribliţne 80% zo všetkých  takýchto „zbytočných“ úmrtí.    

Podobný výrazný  rodový rozdiel je v úmyselných sebapoškodeniach. V roku 2009 miera samovráţd muţov 
tvorila 20,3 samovráţd a 17,6 pokusov o samovraţdu na 100tis. muţov.  U ţien to bolo 2,7 dokonaných a 11,9 
pokusov na 100tis. ţien.168  Muţi sú výrazne viac v porovnaní so ţenami obeťami vráţd a napadnutí, ťaţkých  
a fatálnych pracovných úrazov aj vzhľadom na to, ţe pracujú častejšie v rizikových zamestnaniach.  

Výrazne vyššia úmrtnosť muţov v dôsledku vonkajších  príčin, ale  aj celkovo skoršia úmrtnosť muţov 
otvára otázky, do akej miery sa pod takúto nadúmrtnosť  podpisuje  socializácia a normativita 
„správneho muţa“, alebo konformita muţov voči zjavne deštrukčným praktikám viacerých typov 
maskulinít. Čiastočné odpovede nachádzame napríklad  aj v poznaní, ţe  aj napriek tomu, ţe  uţívanie alkoholu 
sa vzťahuje na ţeny aj na muţov, muţi tvoria väčšinu nadmerných uţívateľov alkoholu. Počet muţov prijatých do 
protialkoholickej ochrannej liečby je kaţdoročne  2 krát vyšší ako ţien, do protidrogovej 3 krát vyšší.169  Viacerí 
bádatelia opakovane potvrdzujú spojitosť medzi tradičnou maskulinitu a nadmerným uţívaním alkoholu, ale aj 
uţívaním psychotropných látok,  anabolík či vlastnením zbraní. Významné sú aj poznatky o vyššej obľúbenosti 
agresívnych chlapcov na základných školách, ktorí si šikanovaním  druhých, odváţnym (čítaj rizikovým) 
správaním a vymedzovaním sa voči všetkému feminínnemu  snaţia  získať  dôleţitú pozíciu medzi rovesníkmi.170  
V súvislosti so samovraţednosťou muţov sa často spomína neochota muţov vyhľadať pomoc pri riešení váţnych 
existenčných a emocionálnych problémov  v duchu „chlapskej samostatnosti, nezávislosti“ a naučeného 
neprejavovania citov. Otvárajú sa potom otázky adekvátnosti sluţieb psychologickej pomoci pre muţov171, ale aj 
vnímania muţskej odvahy z perspektívy nesprávneho odhadu rizika, napríklad aj  pri pracovných úrazoch.  

 

7.  NEVYROVNANÁ ÚČASŤ ŢIEN A MUŢOV V ROZHODOVACÍCH A MOCENSKÝCH POZÍCIÁCH  

Argumentácia pre paritné zastúpenie ţien v politike sa opiera o princípy participatívnej a reprezentatívnej 
demokracie ako ukazovateľa kvality a stupňa demokracie. Maskulínna monokultúra a výrazná rodová mocenská 
asymetria je rizikom nedostatočného alebo úplnej absencie zastupovania  určitého druhu záujmov a skúseností 
v práve a verejnej politike. Dôkazom je okrem iného aj prijímanie krízových opatrení bez odhadu dopadov na 
ţeny, alebo len ich formalistické zhodnotenie bez patričnej rodovej kompetencie. Participácia na verejnom ţivote 
a aktívne občianstvo je mechanizmom inklúzie a integrácie s cieľom dosahovania spoločenského konsenzu 
a sociálneho zmieru.  

Argumentácia zvyšovania počtu ţien v riadiacich pozíciách  súkromných aj verejných firmách sa opiera 
o výsledky analýz potvrdzujúci ekonomické prínosy rodovej diverzity v riadení firiem.  Sociálnoekonomický 
argument stavia aj na neplytvaní ekonomickým, vzdelanostným a inovačným potenciálom ţien v kontexte 
ekonomického rastu a zvyšovania zamestnanosti.  

V širšom celoeurópskom a celosvetovom kontexte je miera účasti ţien na moci a rozhodovaní  ukazovateľom 
civilizačnej vyspelosti, parameter ľudského rozvoja v zmysle schopnosti ţien realizovať individuálne rozhodnutia 
a participovať na benefitoch generovaných aj na celospoločenskej úrovni. V tejto súvislosti je dôleţité zistenie, ţe 
hodnoty rodovej rovnosti vrátane politickej participácie ţien sú relevantným faktorom civilizačného stretu  
západného a moslimského sveta.172 

                                                           
166  Údaje o počte úmrtí v dôsledku DN zo Štatistického úradu SR  sú vyššie ako podľa Oddelenia dopravnej polície PPZ , ktoré zaznamenalo  347 úmrtí  
v roku 2009 a o rok neskôr  335  úmrtí. Rozdiely vznikajú v dôsledku  zaznamenávania úmrtí  políciou do 24 hodín  od nehody. Od roku 2010 mali byť 
zaznamenané aj  úmrtia do 30 dní.  
167 Zdroj:ODP PPZ 
168 NCZI, Samovraţdy a samovraţedné pokusy v SR 2009: 7 
169 Zdravotnícke ročenky  Slovenskej republiky 
170 Kimmel, Hearn, Connell, ed.,2005 : 326 - 352 
171 Otázky sa vzťahujú aj na aspekty odrádzajúce muţov od vyhľadania pomoci, napr. v prípade podceňovania ţenskej autority, muţi nevyhľadávajú 
prevaţne ţenami zastúpené psychologické poradenstvo. V krajinách s rozvinutými špecifickými sluţbami pre muţov sú zriaďované osobitné linky pomoci 
pre muţov zaţívajúcich či páchajúcich násilie, alebo zamerané vyslovene na problémy muţov (napr. so sexuálnymi poruchami, alkoholom a pod.).  
172  Inglehart a Norris na základe kumulovaných výsledkov výskumu svetových hodnôt zistili, ţe kultúrno-historická náboţenská tradícia má síce veľký podiel 
na hodnotách obyvateľstva, nejde však o hodnoty politické. Moslimský ako aj judaisticko-kresťanský svet vidí v demokracii najlepšiu formu vládnutia. V čom 
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Verejná mienka  na Slovensku je dlhodobo kritická voči nízkej účasti ţien v politike a na riadení. Výskumy 
indikujú prehĺbenie vedomia o nedostatočnom zastúpení ţien v politických orgánoch  a názor, ţe „ţeny by mali 
mať v politike rovnaké slovo ako muţi“ zastávalo v roku 2006 viac  73% slovenskej populácie (z toho 81% ţien 
a 65% muţov).173 

Vývoj názorov ţien a muţov na zastúpenie ţien 
v politických orgánoch (% odpovedí „nedostatočné“) 

 

Nedostatočné zastúpenie ţien  názor ţien názor muţov 

 
2000 2002 2006 2000 2002 2006 

v parlamente 57 68 67 35 48 53 

vo vláde 61 68 73 39 49 59 

v orgánoch miestnej samosprávy 38 42 52 22 26 38 

Poznámka: V rokoch 2000 a 2002 bola pouţitá škála: nedostatočné – primerané – priveľké – 
nie je to dôleţité – neviem, a v roku 2006 škála: úplne dostatočné – skôr dostatočné – skôr 
nedostatočné – úplne nedostatočné – nie je to dôleţité – neviem. 
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, marec 2000, jún 2002 a august 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.  ZASTÚPENIE ŢIEN V NAJVYŠŠÍCH POLITICKÝCH  FUNKCIÁCH  

 

Ak hovoríme o politike, hovoríme o moci. O moci rozdeľovať zdroje, inštitucionalizovať určité hodnoty, určovať 
priority ekonomického  smerovania a legitímne pouţívať násilie. Ide aj o moc nastoľovať určité agendy, ovplyvniť 
legislatívu a riadiť veci verejné. Muţi a ţeny budú mať nerovný podiel na moci do tej miery, do akej sa budú 
nerovnako podieľať na moci politickej. 

Aktuálny stav zastúpenia ţien vo vrcholných politických orgánoch SR poukazuje na pokračujúcu faktickú 
politickú marginalizáciu ţien. S výnimkou poslankýň Európskeho parlamentu zastupujúcich Slovensko, podiel 
ţien vo volených orgánoch na národnej, regionálnej a miestnej úrovni aktuálne dosahuje  iba slabých, alebo 
menej ako 20%.  

                                                                                                                                                                                     
sa však moslimský a západný svet úplne rozchádzajú je rodová rovnosť a sexuálna liberalizácia. Najväčšie rozdiely boli namerané v hodnotách rovnakého 
práva príleţitostí pre ţeny vo vzdelávaní a v politickej participácií, tolerancii voči homosexualite, rozvodu a interrupcií .  Podpora rodovej rovnosti sa ukázala 
byť aj kľúčovým indikátorom tolerancie a osobnej slobody (Inglehart, Norris, 2003) 
173 Inštitút pre verejné otázky, august 2006 (podľa Bútorová (ed.), 2008: 286 – 289) 
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Pri voľbách na post prezidentky v roku 2009 sa črtal pozitívny vývoj, kedy zo všetkých 7 kandidátov tri boli 
ţeny.174 Z rodovej perspektívy historickým úspechom boli voľby do Národnej rady SR v júni 2010, kedy prvý krát 
v 20 ročnej histórií samostatného Slovenska a viac ako 70 ročnej histórii Československa sa postavila na čelo 
vlády ţena. Tento fakt môţe mať okrem iného výrazný symbolický efekt a prvá ţena na čele vlády sa stáva 
vzorovým modelom pre všetky ţeny na Slovensku. Na druhej strane zo strany opozície, expertov a médií uţ 
bolo moţné identifikovať viaceré rodovo stereotypné spochybňovania a útoky vo vzťahu ku kompetentnosti, 
spôsobu riadenia a výzoru premiérky, opakovane potvrdzované v analýzach bariér pôsobenia ţien v politike a 
mediálnymi analýzami.175  

Pri zostavovaní vlády a ostatnej exekutívy sa rodový princíp neuplatňoval. Rodová kompetentnosť v 
zostavovaní exekutívy je aj naďalej veľmi nízka a otázka o paritnom zastúpení ţien v exekutíve nebola vôbec 
nastolená. Výsledkom sú iba 2 ţeny zo všetkých 15 členov vlády, z toho však obidve zastávajú pozíciu kľúčových 
miest – predsedníctvo vlády a ministerstvo spravodlivosti. Ostatné zo 4 kľúčových ministerstiev, ako je 
ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, sú vedené 
muţmi.176  Zo všetkých 15 štátnych tajomníčok a tajomníkov sú len 3 ţeny (20%). V porovnaní s priemernom 
EÚ27  dosahujúcim 24% zastúpenie ţien v národných parlamentoch výrazne zaostávame.177  Nízky počet ţien vo 
vláde, ale aj v celej politickej reprezentácii môţe vytvárať efekty tokenizmu -  efekty nízkej proporcie ţien 
v dominantne muţskom prostredí.178 

Národnú radu SR vedie po voľbách 1 predseda a 4 podpredsedovia - muţi. Zo všetkých 19 výborov NR SR majú 
predsedníčku len 4 z nich (21 %) a zo všetkých 48 podpredsedov je len 14 ţien.179 Zastúpenie ţien 
v parlamentných kluboch poslancov má najvyššie Smer-SD  - 10 ţien, nasleduje SDKU-DS s 5 ţenami, SAS so 4 
a KDH s 3 poslankyňami. Výlučne „pánskymi klubmi“ je klub Most-Híd a po vylúčení poslankyne Belousovovej vo 
februári 2011 uţ aj klub SNS.  

Za nízky počet ţien v NR SR nesú zodpovednosť aj politické strany, v kompetencii ktorých je zostavovanie 
rodovo vyváţených kandidačných listín. Parlamentné politické strany mali  na svojich listinách v prvej desiatke 
spravidla len 1 – 2 ţeny,  Most-Híd ani jednu. Celkovo podiel kandidujúcich ţien dosahoval v priemere 17,8% 
(najviac KDH – 22,7%,  najmenej SNS – 12,7%). Voliči a voličky len veľmi slabo prejavili ochotu posilniť pozíciu 

                                                           
174 Ţelanie mať viac ţien v politickom zastúpení sa prejavilo v zloţení lektorátu uţ v prezidentských voľbách 2009. Hoci nakoniec vyhral muţský kandidát, 
jeho víťazstvo nebolo také zrejmé medzi ţenami ako medzi muţmi. Povolebný prieskum volebného správania (IVO 2009) poukázal na „rodovú solidaritu“, 
keď ţenskú kandidátku podporili najmä mladé ţeny s vysokoškolským vzdelaním a z väčších miest, zatiaľ čo muţského kandidáta muţi akéhokoľvek veku 
a vzdelania(Bútorová, 2009: 19). 
175 Pozri napr. http://hnonline.sk/ekonomika/c1-49620740-radicovej-moc-oslabuje-tvrdi-the-economist. Spochybňovanie predpokladov a kompetentnosti ţien 
v riadení a politike, interpretovanie nekonfrontačného, na konsenzus a spoluprácu zameraného riadenia ako slabosti, dôraz na výzor a dodrţiavanie 
“protokolárneho“ (predpísaného ţenského výzoru) sú typickými znakmi sexizmu a androcentrizmu, ktorým čelia ţeny prenikajúce do tradične muţsky 
dominantných oblastí  ( Renzetti, Curran, 2003: 389 – 396, Kobová, Ľ, Maďarová,  Z., 2007) 
176 Kľúčové ministerstvá sú určené podľa metodiky ŠÚ Slovenskej republiky (Rodová rovnosť 2010, ŠÚ SR, s. 192)  
177 Database: women & men in decision making: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=774&langId=en&intPageId=656  
178 Za efekty tokenizmu sa  pokladajú zvýšená viditeľnosť ( generuje tlak na výkon a pracovný stres), polarizácia ( zdôrazňovanie rozdielov medzi rodmi 
posilňuje skupinové hranice) a asimilácia ( vedie k neautentickému a prestieranému rolovému správaniu tokenov) (Kanter, 1997: 965). V tomto  kontexte sa  
vedie akademická diskusia v politických vedách o vzťahu medzi počtom a výsledkami v súvislosti s efektom „kritickej masy“ či „kritického aktu“, ale aj 
dopadmi medzi substantívnou a deskriptívnou reprezentáciou ţien (viac v Dahlerup 1988, Bratton,2005,Gray,2001, Lovendusky 2001,...) 
179 http://www.nrsr.sk/default.aspx?SectionId=60  

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-49620740-radicovej-moc-oslabuje-tvrdi-the-economist
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=774&langId=en&intPageId=656
http://www.nrsr.sk/default.aspx?SectionId=60
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ţien uplatnením prednostného hlasu. Celkovo aţ 57% voličov a voličiek  nedalo prednostný hlas ţiadnej ţene, 
34% dalo hlas jednej kandidátke a 9% dvom aţ štyrom. Medzi elektorátom jednotlivých politických strán však boli 
veľké rozdiely.  V prospech ţien-kandidátok bolo pouţitých od 5,6%  v prípade Smeru-SD aţ po 45,8% 
preferenčných hlasov pre kandidátky SDKÚ –DS. To sa odzrkadlilo aj na počte zvolených poslankýň, keď podiel 
zvolených ţien  za Smer-SD zo všetkých zvolených tvorí 16,1%, v prípade SDKÚ-DS však aţ 21,4%. Celkovo sa 
v prideľovaní prednostných hlasov ţien a muţov neprejavili významné štatistické rodové rozdiely ani na úrovni 
voličstva, ani v rámci voličstva parlamentných strán. Kandidátky politických strán si teda neposilnili svoje 
postavenia vďaka prednostným hlasom ţenských voličiek. Najčastejším dôvodom udelenia prednostného hlasu je 
pre voličov a voličky odbornosť a doterajšia politická činnosť kandidáta/tky (viac ako 80%), vzdelanie a verejná 
známosť (pribliţne 2/3), osobná známosť (36%) a miesto bydliska (30%). Pohlavie kandidáta či kandidátky 
zohrávalo úlohu pri udeľovaní prednostného hlasu len pre 19% voličov a voličiek.180 

 

Prednostné hlasy voličov  a voličiek parlamentných strán v prospech ţenských kandidátiek (voľby do NR SR 2010) 

  
Smer-SD SDKÚ-DS SaS KDH 

Most-
Híd 

SNS Priemer 

 % voličov, ktorí dali prednostné hlasy   72,79   72,60   68,09   77,12   82,88   73,74   74,53  

 Priemerný počet prednostných hlasov na 1 
voliča/ku  

 3,00   2,83   2,86   3,11   2,97   2,82   2,93  

 % ţien na kandidačnej listine   18,0   16,0   18,0   22,7   19,3   12,7   17,8  

 Počet ţien v 1. desiatke kandidačnej listiny  
(a ich poradie)  

 1 (10)   2(1; 3)   1(4)   2(5; 6)   0   1(2)   1,2  

 % preferenčných hlasov pre ţeny zo všetkých 
kandidátov   

 5,6   45,8   13,1   14,5   7,3   25,6   18,7  

 % preferenčných hlasov pre ţeny zo všetkých 
zvolených  

 4,8   49,8   11,4   10,5   0   30,3   15,0  

 % zvolených ţien zo všetkých zvolených  
(počet ţien/zvolených)  

16,1(10/62) 21,4(6/28) 18,2(4/22) 13,3(2/15) 0(0/14) 12,5(1/8) 15,3(23/150) 

Zdroj: Štatistický úrad SR; prepočty V. Krivého a Z. Bútorovej., 2010 

Analýza zostavovania kandidačných listín politických strán ukázala, ţe pre ţeny sú priaznivejšie 
formalizované, transparentné a lokalizované procesy výberu kandidujúcich ţien a muţov. Do formalizovaných 
pravidiel moţno presadiť podporné mechanizmy pre ţeny. Ak sú tieto procesy aj zaznamenané v dokumentoch 
strany a  riadne schválené, moţno voči ich porušovaniu namietať a predchádzať tak obchádzaniu ich 
uplatňovania. Opakom je potom neformalizovaný a zväčšia aj viac centralizovaný spôsob zostavovania 
kandidačných listín v rukách politických elít strany, ktorá si presadzuje svojich chránencov.181 Vzhľadom na 
dominujúci stranícky patriarchát na Slovensku a neochotu zaviesť podporné mechanizmy pre kandidátky, 
dosiahnutie paritného zastúpenia 50/50  je v nedohľadne. Pritom stranám deklarujúcich demokratický prístup by 
malo samotným záleţať na tom, aby reflektovali skladbu obyvateľstva, ktoré chcú osloviť. Ak totiţto strana 
funguje ako monokultúra, dochádza  jej vychýleniu. Odporúča sa aj spolupráca a hľadanie  prieniku spoločných 
záujmov „ţenských frakcií“ jednotlivých strán ( Kresťansko-demokratický zväz ţien, Zdruţenie ţien SDKÚ-DS, 
a iné). Efektívne je uplatňovanie duálnej stratégie, keď stratégie ţenských organizácií v stranách za zvýšenie 
rovnosti (kampane, iniciovanie diskusií, tréningy a podpora kandidátiek) sú sprevádzané aktivitami ţien 
v ústredných rozhodovacích orgánoch strany.182 

Podobne nepriaznivá ako na národnej úrovni, zostala aj situácia na ostatných úrovniach politického  zastúpenia. 
Funkciu ţupanky nezastáva/la ešte ani jedna ţena. Počet kandidujúcich ţien na miesto predsedkyne 
samosprávneho kraja je veľmi nízky. V roku 2005 kandidovalo 7 ţien a v roku 2009 dokopy 5 ţien, čo otvára opäť 
otázku o spôsobe nominovania spoločných kandidátov a kandidátiek  jednotlivých politických koalícií.  

Na regionálnej úrovni kandidovalo v roku 2009 celkovo 20,4% ţien, zvolených bolo nakoniec 63 ţien zo všetkých 
408 poslancov, čo predstavuje 15,4%. V percentuálnom vyjadrení najvyššie zastúpenie ţien majú Prešovský 
a Košický samosprávny kraj  (po 24%), najmenej Bratislavský, Trenčiansky a Nitriansky (po 10%).  Hoci je 
celkový podiel ţien stále veľmi nízky, zastúpenie ţien sa  porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím 
zvýšilo v piatich zo všetkých krajov ( v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Trnavskom a Ţilinskom). 

                                                           
180 Gyarfášová, Krivý, Bútorová, 2010: Výskum voličského správania na Slovensku, Sociologický ústav SAV/Inštitút pre verejné otázky 
181 Norris 1993 v Kobová , Maďarová, 2007: 14 - 15 
182 Lovendusky 1993 v Kobová,  Maďarová, , 2007: 18 
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Prepad v ostatných krajoch (najmä v Trenčianskom a Bratislavskom)  bol však taký výrazný, ţe na celkovom 
zvýšení sa to prejavilo iba minimálne.183 

 

Na úrovni miest a obcí dochádza k pomerne lineárnemu, avšak iba miernemu a pomalému nárastu primátoriek 
a starostiek. Je to však jedna z mála  úrovní politického zastúpenia ţien bez výraznejších degresívnych výkyvov. 
Z regionálneho pohľadu najviac starostiek a primátoriek bolo zvolených v Banskobystrickom (28,8 %) 
a Trnavskom kraji (25,5%), najmenej v Ţilinskom (18,2%). Vysvetlenie, prečo je  zo všetkých úrovní  politickej 
participácie najviac ţien práve na miestnej úrovni, sa viaţe  na známy „lievikový efekt“, ktorý znamená, ţe čím 
niţšia  pozícia a úroveň riadenia, tým viac ţien tu nachádzame z dôvodu niţšej atraktívnosti pre muţov. Ďalším 
vysvetlením je opakovane pôsobiaci konflikt  rodina-verejný ţivot, ktorý  je na lokálnej úrovni pre ţeny riešiteľnejší 
ako odchod na „týţdňovky“ do krajského  alebo hlavného mesta z dôvodu výkonu verejnej funkcie.  

Kandidujúce a zvolené starostky a primátorky v roku 2010 podľa krajov (abs. počty a %) 

Kraj 
Kandidátky na starostky/primátorky Zvolené starostky/primátorky 

celkom z toho ţeny podiel ţien celkom z toho ţeny podiel ţien 

Bratislavský 312 75 24,04 89 17 19,10 

Trnavský 819 201 24,54 251 64 25,50 

Trenčiansky 831 176 21,18 276 57 20,65 

Nitriansky 1065 249 23,38 353 79 22,38 

Ţilinský  948 198 20,89 312 57 18,27 

Banskobystrický 1525 391 25,64 509 147 28,88 

Prešovský 1704 363 21,30 659 143 21,70 

Košický 1455 306 21,03 460 89 19,35 

SR spolu 8659 1959 22,62 2909 653 22,45 

Zdroj: ŠÚ SR, Voľby  do orgánov samosprávy obcí 7. novembra 2010  

Vývoj zastúpenia političiek za posledné volebné obdobia potvrdzuje pretrvávajúcu patriarchálnu 
štruktúru na všetkých úrovniach politického zastúpenia.184  Ani na jednej úrovni nebola prekročená  25% 
úroveň. Vývojové krivky indikujú, ţe ku kontinuálnemu  miernemu nárastu dochádza na miestnej úrovni (pribliţne 
o 2 p.b.) a na regionálnej úrovni (pribliţne o 1 p.b.), nie však na národnej úrovni. Tu zastúpenie zvolených 
političiek variuje, aj v závislosti od priameho zvolenia alebo nastúpenia ako náhradníčok. Podiel političiek na 
národnej úrovni ešte nikdy nepresiahol  20%.  Stagnuje  aj počet kandidátok do národnej rady, ktorý sa uţ tri 
volebné obdobia pohybuje na pribliţne rovnakej úrovni 23 % (2002 – 23,1%, 2006 – 22,7%, 2010 – 22,8%).   

                                                           
183 Pre porovnanie uvádzame, ţe napr. Francúzsku a Švédsku dosahuje podiel ţien na regionálnej úrovni 47%, v Španielsku a Fínsku po 42%.;  priemer  
EÚ 27 v roku 2010 dosiahol  30% (Database: women & men in decision making: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=774&langId=en&intPageId=657  
184 Prekrývanie volebných  období  je iba pribliţné vzhľadom na  úroveň zastúpenia. Uvedené sú podiely političiek  na základe priameho zvolenia. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=774&langId=en&intPageId=657
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Prekáţky vstupu ţien do politických funkcií moţno vidieť vo viacerých faktoroch v oblasti sociokultúrneho 
nastavenia spoločnosti, ako aj v praktikách politických strán a politickej kultúry. Niektoré bariéry sú evidentné, iné 
viac skryté  a sofistikované,  vzťahujúce sa na mechanizmy a praktiky politickej kultúry vytvorené dlhodobou 
spoločenskou dominanciou   muţov v tejto oblasti.  

Štruktúrnymi prekáţkami sú: Aktívne občianstvo a záujem o veci verejné je jeden z najslabších normatívnych 
očakávaní spoločnosti voči obom rodom, výrazne slabší však voči ţenám. Vo výskumoch sa opakovane 
potvrdzuje, ţe tento atribút pre správneho muţa je veľmi dôleţitý pre 14%  populácie,  ako atribút pre ţenu  len 
pre 10% populácie.185 Pohľad ţien od muţov sa nelíši, t .z.  ţeny prijímajú  nízku latku nastavenia svojej 
občianskej participácie.186  

Pritom výskum občianskej participácie indikuje iba veľmi mierne zaostávanie ţien za muţmi v celkovej miere 
participácie. Rodové rozdiely sa však prejavujú v druhu aktivít, do ktorých sa zapájajú muţi a ţeny. Muţi sa 
výrazne viac  zapájajú do  verejných diskusií a do politických aktivít na individuálnej báze, ţeny zase 
v charitatívnych zbierkach. Vysvetlenie moţno hľadať  vo vyššej viditeľnosti muţov v politike, ale aj v pretrvávaní 
vnímania politiky ako muţského segmentu verejného ţivota. U ţien sa aj naďalej reprodukujú  rodové nerovnosti 
a zaostávanie  v ašpiráciách občianskej participácií v tejto oblasti.187 

Rodinné povinnosti sa opakovane javia ako najintenzívnejšia a najuniverzálnejšia bariéra vstupu ţien do politiky 
( názor 79% ţien a 70% muţov)188. Aj hĺbkový výskum slovenských ţien v politike ukázal, ţe vstup ţien si 
vyţaduje súhlas a podporu manţelského partnera a rodinných príslušníkov. Zaťaţenie ţien platenou 
a neplatenou prácou sa pritom neúmerne zvyšuje, najmä cez víkendy. Politika je pre nich ďalšou aktivitou,  
rodinní príslušníci preberajú iba časť povinností.  Na lokálnej úrovni je  to ako tak zvládnuteľné,  odchodom do 
celoštátnych funkcií sa konflikt rodina -verejná činnosť ešte viac  zostruje.189 

V hodnotení ďalších príčin  nízkeho počtu ţien na rozhodovacích pozíciách je výrazne zastúpený aj názor , ţe je 
to  výsledok systematického úsilia muţov udrţať si moc ( 47% ţien a 29% muţov), ale aj nezáujem samotných 
ţien (43 % a 54% muţov) a vnímanie politiky ako špinavej a bezohľadnej (42% ţien a 37% muţov). 190 

                                                           
185  Výskum Ona a on na Slovensku realizovaného v roku 1996 agentúrou FOCUS  a v oku 2006  Inštitútom pre verejné otázky. i  
186 Bútorová, (ed.) 2008:288 
187 Bútorová, Gyarfášová, 2010, s. 21 – 22, na základe údajov COPART-KVSBK /IVO, november 2008. 
188 Inštitút pre verejné otázky 2002 
189 Filadelfiová,  Radičová, Puliš, 2000 
190 Podobné výsledky potvrdzuje aj výskum v Českej republike. Prieskum osobných dispozícií a skúseností úspešných političiek vo vrcholných pozíciách 
realizovaný v Českej republike ukázal, ţe najčastejšie uvádzaných dôvod  nízkej účasti ţien v politike je  plnenie rodinných povinností, druhý najčastejší 
dôvod je tvrdý súťaţivý štýl politiky. 70% českých političiek sa tomuto štýlu muselo prispôsobiť. Samotné političky sa domnievajú, ţe veľa ţien sa podceňuje 
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Príčiny nízkeho zastúpenia ţien vo vysokých politických funkciách očami ţien a muţov (v %)   

 Pohľad ţien  Pohľad muţov 

Ţenám pri vstupe do politiky bránia rodinné povinnosti 79  70 

Je to výsledok systematického úsilia muţov udrţať si moc a rozhodovanie vo svojich 
rukách 

47  29 

Nezáujem samotných ţien o politiku 43  54 

Politika je špinavá a bezohľadná, a preto sa jej ţeny vyhýbajú 42  37 

Nedostatočná príprava ţien na verejné a politické pôsobenie 27  25 

Nízka sebadôvera ţien 21  22 

Ţeny nemajú na politiku potrebné schopnosti a predpoklady 7  15 

Poznámka: Respondentky a respondenti si mohli vybrať tri odpovede, preto súčet presahuje 100 %.   
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, jún 2002.   
 

Napriek pretrvávajúcej mocenskej asymetrii však doteraz nebola prijatá ţiadna relevantná legislatíva, ktorá 
by zabezpečovala rodovú vyváţenosť politickej reprezentácie a predchádzala by aj tej budúcej.  Doterajšie 
3 návrhy vzťahujúce sa na kvótu 30% zastúpenia ţien na kandidačných listinách a iných dočasných 
vyrovnávacích opatrení v roku 2001, 2002 a  2004 boli zamietnuté.191 Parlament nerešpektoval pripravenosť 
verejnosti akceptovať prijatie takýchto opatrení.192 V tejto súvislosti je Slovenskej republike  ako zmluvného štátu 
Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien a jeho Opčného protokolu opakovane vytýkané 
nepochopenie a neuplatňovanie  dočasných vyrovnávacích opatrení ako nutnej stratégie pre urýchlené 
dosiahnutie  skutočnej rovnosti  na najvyšších úrovniach rozhodovania.193 Preto zdôrazňujeme, ţe vyrovnávacie 
opatrenia, alebo aj afirmatívne opatrenia zamerané na určitú skupinu ľudí, majú za cieľ vylúčiť a predchádzať 
diskriminácii, alebo napomôcť vyrovnať znevýhodnenia vychádzajúce z tradičných postojov, správania 
a štruktúr.194  
 
Tieto zistenia sú relevantné najmä z hľadiska pripravovaného volebného kódexu. Základnou otázkou je: 
chceme vôbec viac ţien v politike?  Nachádzame sa v medzivolebnom období a máme šancu  nastaviť 
mechanizmy, ktoré dajú ţenám reálnu šancu začleniť sa do priestoru politiky. V súvislosti s podporou  vyššej 
účasti ţien v politike mnohé štáty zaviedli podporné opatrenia. Na svete existuje 45 zemí, kde vyrovnané 
zastúpenie ţien v zastupiteľských zboroch upravuje zákon. V ďalších 50 existuje opatrenie, ktoré upravuje 
zastúpenie na úrovni politických strán (z toho aţ ¾ bolo prijatých aţ v posledných 15 rokov).195 V rámci Európy sa 
najviac  uplatňujú neformálne kvóty v rámci štatútov politických strán, Francúzsko a Grécko však majú kvóty  pre 
vyváţené zastúpenie ţien zachytené  ústavným zákonom, 8 krajín volebným kódexom.  V roku 2010 bol aj 
v Poľsku schválený zákon, ktorý nariaďuje politickým stranám  minimálne 35% zastúpenie ţien na kandidačných 
listinách a uplatňovať sa bude v komunálnych a parlamentných voľbách v dolnej snemovni uţ v okru 2011.196 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
a nerady okázalo prezentujú svoje úspechy. Poukázali aj na to, ţe samotní politickí kolegovia ale aj kolegyne ich často nevnímajú ako rovnocennú 
partnerku, a netlačia ich dopredu. Bariérou je aj prehliadanie tém, ktoré političky do politiky prinášajú a snaţia sa presadiť. Političky sú často spojované len 
s témami ako je  rodina, školstvo, kultúra, ktoré sú vnímané  najmä na  komunálnej úrovni ako menej prestíţne v porovnaní so silovými ekonomickými  
témami. Senátorky aj poslankyne sú zo strany svojich kolegov vnímané ako menej profesionálne. Úspešné političky svoj úspech, podobne ako politici, 
pripisujú hlavne vlastnej aktivite a aj chybu hľadajú najprv u seba,  a aţ potom vo vonkajších okolnostiach a správaní iných ľudí. Na rozdiel od politikov  nie 
je pre političky  dôleţitá  vysoká funkcia a postavenie, ale skôr politická angaţovanosť vnímaná ako sluţba verejnosti.  70%  političiek opytovaných 
v prieskume by podporilo  zavedenie podporných opatrení na zaistenia vyššieho počtu kandidátok umiestnených na zvoliteľných miestach na kandidačných 
listinách.(Zdroj: Rada vlády pre rovné příleţitosti ţen  a muţu, 2009, Praha, http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=771 ). 
191 Schvaľovanie sa stretlo s posmešnými reakciami aj z radov poslankýň. Poukazovalo sa na to, ţe do parlamentu by takto boli volené ţeny len na základe 
toho, ţe sú ţenami a nie pre svoje schopnosti (Magurová, 2008:30). Protiargumentom je, ţe do parlamentu sa dostávajú muţi nielen pre svoje schopnosti, 
ale aj  preto ţe sú muţmi z dôvodu  často neodôvodnených privilégií (patriarchálna dividenda) a z dôvodu  nastavených mechanizmov  vo vnútri strán – 
zväčša muţsky dominantného prostredia. 
192 V roku 2002 súhlasila väčšina občanov (64% ţien a 52% muţov) s tým, aby politické strany v SR pri zostavovaní kandidačných listín stanovili kvóty pre 
ţeny alebo zaviedli pravidlo striedania kandidátov (Filadelfiová, Bútorová, Gyárfašová, 2002) 
193 Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie ţien: Slovenská republika,  2008, CEDAW , Výbor pre odstránenie diskriminácie ţien, 
Organizácia Spojených národov 
194 http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml#G  
195 http://pietruchova.wordpress.com/2010/10/23/zeny-a-politika/#_edn6  
196 Zákon bol presadený na základe petičnej akcie 150 000 občianok a občianok, celoročnej diskusii, tlaku médií  a občianskej spoločnosti  a uplatňovať 
v praxi sa bude u v roku 2011 v parlamentných voľbách (zdroj:  http://www.aspekt.sk/news_det.php?IDnews=536 ) 

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=771
http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml#G
http://pietruchova.wordpress.com/2010/10/23/zeny-a-politika/#_edn6
http://www.aspekt.sk/news_det.php?IDnews=536
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Kvóty pre ţeny zavedené v krajinách Európy 

Krajina 
Dobrovoľné  kvóty na 

úrovni politických strán 

Kvóty prijaté  ústavným zákonom Kvóty prijaté volebným zákonom 

Dolná 
snemovňa 

Horná 
snemovňa 

Regionálna 
úroveň 

Dolná 
snemovňa 

Horná 
snemovňa 

Regionálna 
úroveň 

Albánsko         áno     

Rakúsko áno 
   

áno 
  Belgicko 

    
áno áno áno 

Bosna a 
Hercegovina 

    
áno 

 
áno 

Chorvátsko áno 
      Česká republika áno 
      Macedónia 

    
áno 

 
áno 

Francúzsko áno áno áno 
 

áno áno áno 

Nemecko áno 
      Grécko áno 
  

áno 
   Maďarsko áno 

      Island áno 
      Taliansko áno 
      Litva áno 
      Luxembursko áno 
      Malta áno 
      Holandsko áno 
      Nórsko áno 
      Poľsko áno 
   

áno 
 

áno 

Zdroj:  Global Quota Project Database, http://www.quotaproject.org/uid/search.cfm , 2010. 

Rodové volebné kvóty, ale aj akékoľvek iné vyrovnávacie opatrenie, stavajú na koncepte rovnosti výsledkov, 
a nie na rovnosti príleţitostí. Odstránenie formálnych bariér (napríklad  získanie aktívneho volebného 
práva) nezaručuje ešte skutočnú rovnosť príleţitostí. Priama diskriminácia alebo súbor skrytých bariér bránia 
ţenám aby boli  umiestnené na voliteľných miestach a mohli tak získať svoj spravodlivý podiel politickej 
participácie. Tento argument stavia na poznatku, ţe rovnosť ako cieľ nie je moţné dosiahnuť formálnymi 
prostriedkami. Ak existujú bariéry, musia byť prijaté kompenzačné opatrenia na dosiahnutie rovnosti výsledkov., 
respektíve rovnosti príleţitostí v praxi. Z tejto perspektívy, kvóty nie sú diskriminačné (voči muţom), ale 
kompenzáciou štrukturálnych bariér, s ktorými sa ţeny stretajú vo volebnom procese.197 

Ďalšími argumentmi pre zavedenie rodových volebných kvót je tvrdenie, ţe ţeny sú rovnako kvalifikované ako 
muţi, avšak ich kvalifikácia je často degradovaná v muţsky dominantnom politickom systéme; okrem toho voľby 
nie sú o kvalifikácii , ale o reprezentácii;  stanovenie kvót pre ţeny nie je porušovaním voličských práv, pretoţe 
o nomináciách rozhodujú aj tak politické strany a nie samotní voliči a voličky;  kvóty môţu prispieť k procesu 
demokratizácie  zvýšením transparentnosti a formalizácii nominačných procesov; ţeny majú právo ako občianky 
na rovnú reprezentáciu; skúsenosti ţien sú potrebné pre správne rozhodovanie, a pod. Protiargumentmi sú 
zväčšia  výhrady voči porušovaniu princípu rovnosti príleţitostí pre všetkých; tvrdenie, ţe rodové kvóty sú 
nedemokratické, pretoţe voličom a voličkám je znemoţnené voliť toho koho chcú; ţeny nechcú byť volené len 
preto ţe sú ţenami; kvóty vo vnútri strán vytvárajú konflikty; kvóty sú porušovaním  princípov liberálnej 
demokracie; kvóty umoţňujú  presadenie osoby na základe rodu, nie na základe jej kvalifikácie a viac 
kvalifikovaní kandidáti tak môţu byť odsunutí.198 
 

7.2. RODOVO NEVYVÁŢENÁ ÚČASŤ NA RIADENÍ A VO VEREJNOM ŢIVOTE   

 Podobne ako  s politickou reprezentáciou je to aj s účasťou ţien na riadení  a rozhodovaní  vo všetkých 
sférach verejného ţivota. Podiel ţien rektoriek, členiek bankových rád či ústavného súdu neprekračuje  ani 25%.  
Ţeny nie sú dostatočne zastúpené  ani na reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí. Zo všetkých 63 
veľvyslancov/ýň je iba 5 ţien (7,9%).199  Podiel ţien na riadení a vo významných verejných funkciách určite 
nezodpovedá počtu expertiek a odborníčok v daných oblastiach a  uţ niekoľkoročnému vyššiemu podielu ţien 
absolventiek vysokých škôl a  Moţno hovoriť o výraznom plytvaní vzdelanostným potenciálom ţien 
a reprodukovaním skleneného stropu – súboru bariér, ktoré ţenám bránia preniknúť výraznejšie do vedenia 
významných verejných inštitúcií a riadiacich funkcií podnikov.  

                                                           
197 Dahlerup, 2006: http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm  
198 Dahlerup, 2006: http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm  
199 Stav k  23.2. 2011, http://www.foreign.gov.sk/sk/ministerstvo/slovenski_velvyslanci 

http://www.quotaproject.org/uid/search.cfm
http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
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V súvislosti s finančnou krízou sa do pozornosti dostali finančné inštitúcie a zastúpenie ţien v ich vedení. Hoci na 
čele ţiadnej európskej národnej centrálnej banky zatiaľ nestála ani jedna ţena, podiel ich zastúpenia v riadiacich 
radách sa  pomaly, ale iste zvyšuje. Priemer EÚ27 sa pohyboval medzi 15 – 17,7% (2003– 2009), na Slovensko 
podiel sa pohybuje pod 20%. Pozornosť venovaná ţenám nebola náhodná. Viaceré štúdie a komentáre ministrov 
v súvislosti s finančnou krízou totiţto naznačovali, ţe prepad niektorých finančných inštitúcií nemusel byť taký 
dramatický, keby bolo bývalo vo vedeniach viac ţien zmierňujúcich rizikové rozhodnutia bánk.200 Vo výskumoch 
sa totiţto opakovane potvrdzuje zistenie, ţe ţeny prijímajú menej rizikové rozhodnutia ako muţi.201Viaceré štúdie 
potvrdili, ţe firmy s vysokým podielom ţien na manaţérskych pozíciách neboli finančnou krízou tak zasiahnuté 
ako firmy s niţším podielom ţien.202 Aj keď kauzálny vzťah medzi rodovou diverzitou a dopadmi krízy nie je 
moţné určiť pre pôsobenie externých faktorov, iné štúdie koreláciu medzi podielom ţien v riadiacich pozíciách 
a výkonom firmy uţ potvrdili.203  Vo finančnom priemysle mala kríza pozitívny dopad v tom, ţe sa dospelo ku 
konsenzuálnej potrebe zmeniť muţsky dominantnú kultúru a tlak na viac zodpovedné konanie celého sektoru.204 
Tento konsenzus sa uţ aplikoval pri konsolidácii niektorých  islandských bánk, keď  po ich kolapse ich vedením 
boli poverené ţeny.205 

Na Slovensku manaţérky  a riadiace pracovníčky malých a stredných podnikov tvoria o niečo vyšší podiel ako vo 
verejných funkciách. Podnikateľky a vedúce pracovníčky podľa metodiky Eurostatu tvorili za ostatných 5 rokov 
22- 36 % podiel, čo pribliţne zodpovedá aj priemeru EÚ27. V porovnaní štátov na tom nie sú o moc lepšie ani 
krajiny s vysokou mierou rodovej rovnosti  - Švédsko či Nórsko. V rámci EU sú na tom uţ dlhodobejšie najlepšie 
Francúzsko, Litva a Lotyšsko s viac ako 40% podielom  manaţériek a riadiacich pracovníčok v podnikoch. 
V týchto krajinách však dochádza  počas hospodárskej krízy k zníţenou celkového počtu aj manaţérov aj 
manaţériek.206 

 Riadiaci pracovníci/čky a manaţérky/ri 

  
Ţeny (v tis.) Muţi (v tis.) Ţeny  (%) Muţi (%) 

Priemer EÚ27 riaditeľky a manaţérky 
(%) 

2003 9 32 22 78 31 

2004 21 45 32 68 31 

2005 24 43 36 64 32 

2006 20 42 32 68 32 

2007 17 44 28 72 33 

2008 17 42 29 71 33 

2009 19 45 30 70 33 

                                                           
200 More women in senior positions. Key to economic stability and growth, European Commission 2010: 21 
201 Why did the bankers behave so badly?, Anne Sibert, VOX, 2009. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3572 
202 Global Financial Crisis: Are Women the Antidote? News article about research by Michel Ferrary, 
http://www.ceram.edu/index.php/Latest-News/Latest/Financail-Crisis-Are-Women-the-Antidote-CERAM-Research.html 
203 Fínska analýza 13000 firiem potvrdila, ţe podniky majúce v exekutíve ţeny boli pribliţne o 10% ziskovejšie v porovnaní s firmami s muţmi v exekutíve. 
Podobný efekt bol zistení aj pri rodovo vyváţených riadiacich radách v porovnaní s čisto muţským zloţením (Female leadership and firm profitability. Annu 
Kotiranta, Anne Kovalainen & Petri Rouvinen, Finnish Business and Policy Forum, EVA, 2007. 
http://www.eva.fi/files/2133_Analyysi_no_003_eng_FemaleLeadership.pdf) 
204 Sullivan, Kevin and Mary Jordan, In Banking Crisis, Guys get the Blame, Washington Post Foreign Service, 2009. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/10/AR2009021002398.html 
205 Ide o banky New Glitnir a New Landsbanki.  
206 EU Labour  Force  Survey; http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3434&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3434&langId=en
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Poznámky: riadiaci pracovníci/čky a manţérky  firiem a malých podnikov zodpovedajúcich kategóriám ISCO 121 -  director and chief executives a 13 -  
managers of samml bussiness 
Zdroj: EU Labour  Force  Survey; http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3434&langId=en   

 

Hoci viaceré štrukturálne bariéry pre postup ţien do riadiacich pozícií boli prostredníctvom  antidiskriminačnej 
a rodovú rovnosť podporujúcej legislatívy uţ odstránené, muţi stále dominujú vo vrcholovom manaţmente. 
Viaceré štúdie sa snaţili identifikovať skryté bariéry pomysleného skleneného stropu, ktoré naďalej pôsobia ako 
pavučina subtílnych faktorov udrţiavajúcich ţeny na niţších kariérnych pozíciách. Odkryté boli dve skupiny 
rodových stereotypov. Prvú skupinu tvoria fundamentálne stereotypy  vzťahujúce sa na tradičnú deľbu práce, 
ktorá zaopatrujúcu zodpovednosť a priori prisudzuje muţom a  zodpovednosť starostlivosti zase ţenám aj 
napriek 45 %  zamestnanosti ţien. Prisudzovanie  primárnej  starostlivosti o rodinu ţenám zakladá pochybnosti 
o ich kapacite zvládať starostlivosť o rodinu aj profesionálnu kariéru. Výskum potvrdil, ţe 90% ţien súhlasí s tým, 
ţe muţi  majú lepšie pozície v kariérnom postupe z dôvodu ich neviazania na rodinné povinnosti a 80% ţien 
vníma materstvo ako prekáţku v kariére.  

Druhú skupinu tvoria na jednej strane rodovo podmienené osobné charakteristiky a na druhej strane vnímanie 
toho, čo to znamená byť úspešný v podnikaní a byť dobrou riadiacou pracovníčkou. Predpojatosť 
k profesionálnym schopnostiam  muţov a ţien zaškatuľkovávajú ţeny do určitých zamestnaneckých rolí 
a sektorov, a exkludujú ich z manaţérskych pozícií. Vo výskume Európskej obchodnej komory takmer 2/3  
opytovaných ţien počulo prisudzovať ţenám niţšiu dôveryhodnosť v podnikaní a schopnosť rozhodovania 
v porovnaní s muţmi. Stereotypné asociovanie silného  vodcovstva a podnikateľských zručnosti s muţskými 
vlastnosťami je ďalšou bariérou sťaţujúcou pozíciou ţien.207 

 

8.  INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE RODOVEJ ROVNOSTI  

 

Spätný pohľad na  proces etablovania a inštitucionálneho zabezpečenie agendy rodovej rovnosti na 
Slovensku  naznačuje, ţe  celý proces úzko súvisí s medzinárodným dianím, tlakom medzinárodného 
spoločenstva na prijímanie politických dokumentov a ich ratifikáciu na  národnej úrovni či začleňovaním do 
medzinárodných zdruţení. Krátky exkurz do histórie odkrýva, ţe téma rovnosti ţien bolo  na Slovensku 
nastoľovaná na vládnej úrovni vďaka Pekingskej akčnej platforme v roku 1995. Výsledkom bol akčný plán pre 
ţeny zdôrazňujúci najmä emancipáciu ţien a jej úlohu v rodine. Vtedy boli ţenské a feministické mimovládne 
organizácie ešte málo skúsené a schopné vytvárať dostatočne veľký tlak na presadzovanie viacerých kritických 
tém (s výnimkou násilia páchaného na ţenách). Niekoľko ročný proces prijímania Slovenska  do Európskej únie 
sa uţ vyznačoval  dôraznejším „sendvičovým tlakom“ zo strany  ţenských MVO aj Európskej komisie na 
etablovanie problematiky rodovej rovnosti, vrátane zabezpečovania financií pre fungovanie MVO v tejto oblasti. 
Po vstupe do EU  sa tlak  zmiernil a financovanie aktivít MVO bolo prerušené. Postupne sa rodová rovnosť stala 
súčasťou antidiskriminačnej agendy, čím strácala na svojej razantnosti a splynula s agendou aj iných 
znevýhodnení, ktoré sa zdali byť naliehavejšie a viac  uchopiteľnejšie ( zdravotné postihnutie, Rómovia/Rómky). 
Navyše sa agenda rodovej rovnosti rozšírila  o/alebo sa aj zmenila na rovnosť príleţitostí a pojem rodovej 
rovnosti sa začal vyprázdňovať v  zmysle síce častejšieho pouţívania oficiálnymi miestami, avšak bez 
osvojenia si jeho konceptu, t. j.  jeho reálneho zavádzania do kaţdodenného ţivota, všetkých procesov 
demokratického fungovania spoločnosti a politického diania.208  

Vývoj udalosti v priebehu roka 2010 naznačuje, ţe došlo ku diskontinuite alebo ku spomaleniu viacerých 
naštartovaných procesov:   

- programové vyhlásenie novej vlády (PVV)  si rodovú rovnosť, ani jej presadzovanie nestavia ako  hodnotu 
ani  ako cieľ;  PPV obsahuje len zmienku o „odstraňovaní rodových diskriminácií“, nie však o ich 
proaktívnom predchádzaní, napr.  dôkladným  a reálnym uplatňovaním rodového hľadiska ako k tomu  
Slovenskú republiku zaväzuje  Amsterdamská zmluva 

                                                           
207 Európska obchodná komora realizovala  rozhovory so ţenami podnikateľmi (41%) a manaţérkami  (59%) v 6 európskych členských krajinách. 
http://www.eurochambres.be/Content/Default.asp?PageID=216  
208 Očenášová, 2010, seminár Aspektu dňa 17. 12. 2010.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3434&langId=en
http://www.eurochambres.be/Content/Default.asp?PageID=216
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- problematika rodovej rovnosti sa stala súčasťou kompetenčného zákona aţ po hromadnej pripomienke 
MVO a dostala sa do názvu Rady vlády pre  ľudské práva a národnostné menšiny 

- Rada vlády pre rodovú rovnosť v roku 2010 bola zvolaná iba raz a dochádza k jej zatiaľ  nejasnej 
transformácii na Výbor  pre rodovú rovnosť pri  Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a 
rodovú rovnosť.  Podľa nedávno schváleného štatútu je Rada stálym odborným, poradným, koordinačným a 
konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky aj v oblasti presadzovania zásady rovnakého 
zaobchádzania a princípu rovnosti vrátane rodovej rovnosti. sleduje vnútroštátne plnenie medzinárodných 
záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z 
medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou. 
Zriadený bude aj Výbor pre rodovú rovnosť, ako jeden z odborných výborov Rady s charakterom 
expertného  orgánu. Členkami a členmi rady sú najmä štátne tajomníčky a štátni tajomníci.  

- vedenie odboru  rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí na ministerstve PSVR bolo v priebehu druhé polroka 
2010 dva  krát zmenené a je dôvodná obava, ţe dôjde k jeho ďalšiemu oslabovaniu rozširovaním jeho 
agendy o ďalšie témy (intergrácia cudzincov) alebo zniţovaním uţ aj tak poddimenzovaného personálneho 
zabezpečenia 

 
Medzi pozitíva inštitucionálneho zabezpečenia moţno  povaţovať  pokračovanie implementácie, aj keď nie úplne 
bezproblémové,  Národného projektu Inštitútu pre rodovú rovnosť, v rámci ktorého začali fungovať krajské 
kontaktné miesta a prebehli viaceré aktivity.  Negatívom je, ţe z rozpočtu projektu na rodovú rovnosť sa časť 
financií má presunúť na pripravovaný  národný projekt na systematické riešenie násilia páchaného na ţenách. 
Dôjde tak k oslabeniu aktivít v oblasti, ktorá je predpokladom a prevenciou pre páchanie rodovo podmieneného 
násilia. Navyše sú  obidva národné projektu výrazne finančne poddimenzované vzhľadom na rozsah a závaţnosť  
problémov vzťahujúcich sa na rodovú rovnosť aj násilie páchané na ţenách.209 
Krátky exkurz do histórie, ako aj stručný popis udalostí v priebehu 2010 je evidenciou o tom, ţe  politike rodovej 
rovnosti a implementácií nastavených cieľov v Národnom akčnom pláne pre rodovú rovnosť na roky 2010 – 2013 
chýba koncepčnosť, kontinuita a jednoznačnejší pozitívny postoj k rodovej rovnosti zo strany vládnych elít.  

9.  ŢENY VO VEDE A V  MÉDIÁCH  

9.1.  ŢENY VO VEDE  

  Ţeny vo vede je osobitná  problematika rodovej rovnosti vzťahujúca sa na dva základné okruhy 
problémov. Marginalizované postavenie ţien vo vede vzhľadom na počet ţien na vrcholných pozíciách 
akademickej a vedeckej kariéry indikuje štrukturálne bariéry ako akéhokoľvek iného segmentu trhu práce či 
verejného ţivota s osobitným dôrazom na premárnené talenty vedkýň. Druhý okruh problémov sa vzťahuje na 
kritiku vedy ako  androcentricky predpojatej oblasti vzhľadom na  výber predmetu skúmania,  metodológiu, 
spôsob interpretácie a vyuţívania poznatkov, resp. skúma dôsledky ich aplikácii osobitne  na ţivoty ţien 
a osobitne na ţivoty muţov.  

Ukazovatele prvého okruhu uţ dlhodobo indikujú síce pomerne vysoké percento ţien zamestnaných v sektore 
výskumu a vývoja (44,2 % v roku 2009), podiel výskumníčok však tvorí 42,4% a výskumníčok s vyššou 
kvalifikáciou uţ len 39,1% zo všetkých osôb v týchto kategóriách. Rozdiely sa  v priebehu rokov zníţili, stále však  
pretrvávajú. 

                                                           
209 Pripomienka odznela na seminári k násiliu páchaného na ţenách realizovaného dňa 31.11. 2010 a organizovaného odborom pre rodovú rovnosť 
a rovnosť príleţitostí. 
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Poznatky z druhého okruhu otázok  priniesli v ostatných rokoch minimálne dve  štúdie zaoberajúce podobami 
a kontextami tvorby poznania a rovnosťou príleţitostí ţien v akademickom prostredí. Prvá  okrem iného odkrýva 
perspektívou governmentality mocenské vzťahy medzi jednotlivými aktérmi  participujúcimi na sfére vzdelávania, 
vedy a výskumu; spochybňuje ideál kognitívnej autonómie cez identifikovanie vzájomných vzťahov závislosti 
a dôvery medzi jednotlivými členkami a členmi  vedeckých epistemických  komunít a pôsobením rodu ako 
relevantného faktora tvorby poznania.210 Druhá  potom  okrem iného identifikuje procesy stereotypizácie  ako 
súčasti skleneného stropu  úzko súvisiacimi aj s rodovou hierarchiou vo  vede. Objavné v tomto smere je potom 
rozlíšenie medzi ţitými a symbolickými rodovými stereotypmi, búranie mýtu o nezáujme ţien o akademické 
funkcie, nástrahy individualizácie ambícií ţien v akademickom prostredí či nepísané pravidlá rotujúcich silných 
samcov v netransparentnom školskom manaţmente.211  

Opodstatnenosť skúmania  stratégií „preţitia“  vedkýň vo výrazne maskulínnom prostredí potvrdzuje  noţnicový 
graf typickej akademickej kariéry. Zatiaľ čo na doktorandskom stupni a stupni odbornej asistencie  moţno 
pozorovať relatívnu rodovú rovnováhu, docentiek je uţ len niečo vyše 36% a profesoriek 22%. Takýto vývoj je 
pomerne stabilný a za ostatných 5 rokov sa zmenil iba nepatrne ( v roku 2005 bolo celkovo 18% profesoriek). 
V roku 2010 bolo vymenovaných 30 profesorov a 24 profesoriek, v januári 2011 z celkového počtu 111  
kandidujúcich na túto funkciu bolo 31 profesoriek  ( 23%). 

 

 

 

                                                           
210 Szapuová, (ed), 2009. 
211  Szapuová, Kiczková,  Zezulová,  (eds), 2009 
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9.2.  MEDIÁLNA A  MARKETINGOVÁ PREZENTÁCIA ŢIEN  A  ŢENY V  MÉDIÁCH  

Monitoringy médií a reklamy opakovane potvrdzujú212, ţe aj keď oproti minulosti nastalo určité zlepšenie, celkovo 
médiá a reklama skôr  rodové nerovnosti utvrdzujú, ako stierajú. Navyše médiá svoju mienkotvornú  a kritickú 
funkciu nevyuţívajú dostatočne na odstránenie diskriminácie ţien a presadzovanie rodovej rovnosti. V mnohých 
smeroch k diskriminácií prispievajú aj pouţívaním rodovo diskriminačného jazyka a  priţivovaním sa na 
sexualizácii a komodifikácií  ţenských tiel.  Obrazy feminity v médiách  nezodpovedajú rôznorodosti ţien 
a rôznorodosti ich záujmov.  Pri problematikách ako je  napríklad násilie páchané na ţenách či chudoba sa  
rodový aspekt opomína a problematika je prezentovaná skôr ako individuálne príbehy bez zodpovedajúcej 
celospoločenskej relevancie.  

Štandardizovaný monitoring médií  z hľadiska podpory  rodovej rovnosti z roku 2009213 priniesol nasledujúce 
zistenia. Monitoring spravodajstva214  ukázal, ţe mediálne pokrytie správ, v ktorých ţeny boli ústrednou témou 
tvorilo 5,9%  zo všetkých monitorovaných  1574 správ v sledovanom období. Z toho 90% rodové stereotypy skôr 
potvrdzovali ako  potierali. Bola identifikovaná výrazne maskulínna rodová skladba obsahovej prezentácie 
správ spravodajstva,  tým ţe z osôb tvoriacich objekt správ alebo v správach vystupujúcich či citovaných, tvorili 
ţeny iba 26,6%.  Zvyšok, teda takmer ¾ osôb v správach, boli muţi a dominovali vo  všetkých  funkciách. Ako 
objekty správ tvorili 77,7%, hovorcovia 58%, experti/komentátori dokonca 82,2%. Muţi vyjadrujú svoju osobnú 
skúsenosť  v správach  2x častejšie ako ţeny, ako svedkovia udalosti tvoria muţi 64,2%. Dokonca aj populárny 
názor vyjadrujú muţi v správach častejšie ako ţeny (55,8%) aj  napriek tomu, ţe ich je v populácii  početne menej 
ako ţien. 

Rodová skladba osôb prinášajúcich správy a v správach vystupujúcich (2009) 
 Autori/rky správ (redaktori/rky/hlásatelia/ľky) Osoby vystupujúce v správach 

počet % počet % 

Ţena 663 39,8 1054 26,6 

Muţ 813 48,9 2904 73,2 

Nemoţno určiť  188 11,3 7 0,02 

SPOLU 1664 100,0 3965 100 

Poznámka: správy spravodajstva  uverejnené  v období od 25.11. do 10.12. 2009 
Zdroj: IVPR, 2010 

„K zneviditeľňovaniu ţien v správach spravodajstva prispieva aj ich označovanie muţskými podstatnými 
menami – generickým maskulínom, ktoré sa vyskytovalo   4 krát častejšie ako korektné označovanie ţien 
a ich profesií. Obzvlášť  negatívne pôsobí aj výskyt generického maskulína v titulkoch a podtitulkoch  správ, 
ktoré svojím pôsobením uţ predznačujú  maskulínnu reprezentáciu a budia zdanie, akoby správa bola určená iba 
pre jednu polovicu populácie. Najčastejším generickým maskulínom  bolo označenie „Slováci“, „obyvatelia“, ale  
časté aj „dôchodcovia“, „učitelia“, „politici“. V takýchto prípadoch ide o  výrazné naduţívanie generického 
maskulína.  

Rodová skladba  produkcie správ spravodajstva je pomerne vyrovnaná, aj keď ţien–redaktoriek 
prinášajúcich správy  bolo o 5 % menej ako muţov- redaktorov.  Veľa správ však vzhľadom na pohlavie jeho 
tvorcu či tvorkyne zostalo neidentifikovaných (11%).  Tematické rozdelenie správ, ktoré prinášali  redaktorky 
a ktoré redaktori nemoţno povaţovať za výrazne rodovo stereotypné. Aj keď muţi –redaktori sa podieľali o niečo 
výraznejšie na prinášaní  politických  správ  (53,1%), správ z kriminality a o nehodách (54,1%), ale aj témy 
o športe/umení a celebritách (55%). Redaktorky zase prevaţovali pri ekonomických témach (54,5%) a sociálnych 
a právnych témach (52,5%). 

Prípadový monitoring mediálnych výstupov odkryl najmä výskyt mýtizujúcich a obsahovo nekorektných 
správ o násilí páchanom na ţenách.  Zavádzajúce informovanie  o násilí páchanom na ţenách ako o násilí 
z vášne či upriamenie pozornosti na zástojný problém je častým modusom správ o NPŢ hlavne v bulvárnych 
médiách. Nepriame podporovanie násilia na ţenách  hrubo rodovo stereotypným obsahom mediálnych výstupov 
spôsobujú  hlavne obsahy indikujúce komodifikáciu a objektivizáciu ţenských  tiel a sexizmus. Prezentácia tvrdej  
tradičnej maskulinity vo videohrách,  hip-hope či vo verejnom priestore, často spojená s mizogýnnymi  

                                                           
212 Prehľad realizovaných monitoringov a základných zistení dostupný v Holubová,, 2009a 
213 Holubová, 2010a 
214 Počas 16 dní bolo monitorovaných 1574 správ  spravodajstva z najviac sledovaných, čítaných médií všetkých typov (vrátane verejnoprávnych) na 
základe štandardizovaných parametrov vyuţitím medzinárodnej metodiky Média Global  Monitoring Project.  
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a homofóbnymi prejavmi,  udrţiava nepriaznivý stav vnímania násilia, ako legitímneho nástroja  riešenia 
konfliktov, aj ako  súčasť potvrdzovania a utvárania maskulinity.  

Monitorované produkty marketingovej komunikácie sa vyznačujú  zneuţívaním ţien a ich prezentácie ako 
univerzálnych krásavíc disponibilných pre muţov bez akejkoľvek spojitosti s propagovaným tovarom či 
sluţbou.  Reprodukciou tradičnej feminity, indikujúcou submisivitu a poddajnosť, marketingová produkcia 
výrazne udrţiava nepriaznivý stav rodových nerovností a nepriamo pôsobí na  výskyt násilia na ţenách. 
Znepokojivá je aj trivializácia  a dehonestácie ţien humorom či zdôvodňovanie sexizmov zadávateľmi reklamy ich 
kaţdodennosťou a „normálnosťou“. 

Rodový audit  manaţmentov mediálnych subjektov a inštitúcií  potvrdil  nerovnováhu medzi  pomerne 
vysokou  viditeľnosťou ţien  a ich nízkym vplyvom v odbore. V priemere tvoria ţeny vo vedeniach  
vybraných manaţmentov  necelých 26 %. Paritné zastúpenie alebo ţenu vo vedení majú mediálne subjekty, 
ktorých prestíţ sa  na trhu zniţuje alebo je v ohrození. Výnimku tvoria  zakladateľské podnikateľské aktivity 
samotných ţien. Výrazná vertikálna rodová segregácia nezodpovedá uţ dlhodobému viac ako 70% podielu ţien 
absolventiek mediálnych a reklamných vysokoškolských odborov.  Nevyváţená rodová skladba osôb 
pripravujúcich televízne  vysielanie  (39,1% ţien) a nízke zastúpenie ţien  vo vedeniach mediálnych subjektov 
naznačuje, ţe ţeny – profesionálky nezastávajú svojmu vzdelaniu zodpovedajúcu pozíciu  a  prácu.  Ţeny sú 
skôr  geotizované do osobitných „ţenských“ časopisov, relácií či rubrík  predpokladajúcich  ich rodovo 
stereotypný záujem, alebo ţeny sú účelovo prijímané maskulínnym vedením mediálnych  domov na  pritiahnutie 
ţenského publika.  

Analýzou efektivity zákonných a samoregulačných opatrení  bola zistená pomerne nízka mediálna gramotnosť 
publika  indikovaná nízkym počtom sťaţností na porušenie zásady nediskriminácie na základe pohlavia. Realitou 
je však nedostatočnosť právnych a samoregulačných opatrení  spoločenskej zodpovednosti médií  
v prevencii NPŢ a podpory rodovej rovnosti.  Chýba formulovanie rodovo nevyváţenej  obsahovej prezentácie 
mediálnych výstupov ako porušenia zásady objektívnosti  a zdrojovej nevyváţenosti správ, definícia sexizmu, 
zákaz rodovo necitlivého a diskriminačného jazyka  a zákaz zobrazovania neodôvodneného násilia aj 
v programoch pre dospelé osoby, a pod.  Zo všetkých regulačných  inštitúcií sa javí ako  pomerne 
najefektívnejšia Rada pre reklamu,  ktorá v roku 2009  uznala väčšinu sťaţností odvolávajúcich  sa na relevantné 
zásady.  K celkovo nepriaznivému stavu prispieva aj  nízka efektivita opravných prostriedkov spôsobená 
nízkou intenzitou postihu či vymoţiteľnosti nápravy.“215 

9.3.  RODOVO NEKOREKTNÝ A  DISKRIMINAČNÝ JAZYK  

 

Zatiaľ čo v súčasnosti toľko prejednávaný jazykový zákon dohliada na jazykovú nediskrimináciu menším,  
jazyková diskriminácia väčšiny – ţien v spoločnosti pokračuje bez povšimnutia.  V ničom inom sa androcentrické 
nastavenie spoločnosti neodráţa tak zjavne ako v jazyku, ktorý pouţívame  a v ktorom myslíme.  

 
Feministická kritika jazyka sa opiera o vnímane jazyka ako prostriedku na vytváranie  spoločenskej reality.  
V jazyku sa odráţa  kultúrny kontext a hodnoty spoločnosti, jazykom veci pomenúvame, definujeme realitu 
a vynášame hodnotiace súdy. Genderová alebo feministická lingvistika je jazykovednou disciplínou, ktorá skúma 
efekty uţívania jazyka z hľadiska  ich vplyvu na sociálne rozvrstvenie spoločnosti, konštruovania ţenstva a 
muţstva a s ním súvisiace procesy legitimizácie a reprodukcie hierarchie pohlaví.  Z diskriminačných jazykových 
javov identifikovaných feministickou lingvistikou uvádzame dva najčastejšie sa vyskytujúce,  s výrazným 
negatívnym dopadom na ţivoty ţien. 
 
Generické maskulínum  -  zdanlivo nepríznakové označovanie muţských a ţenských osôb, profesií či skupín 
zloţených z muţov aj ţien gramatickým, tzv. formálne nadradeným muţským rodom216 sa ukázalo ako rodovo 
príznakové. Kongnitívnopsychologické výskumy  feministickej lingvistiky opakovane potvrdzujú, ţe reprezentácia 
genericky maskulínnych názvov osôb sa  chápe viac referenčne muţsky ako pohlavne neutrálne. Systematické 
uţívanie  maskulínnych názvov vedie v realite k tomu, ţe ţeny sú v kontextoch, od ktorých má byť pohlavie 

                                                           
215 Holubová, B., 2010b 
216 Miko, 1962: 22 
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abstrahované, mentálne menej prítomne  ako muţi.217 Navyše sa ukázalo,  ţe čím vyššia funkcia a status  
profesie alebo pozície, tým viac boli spojované s obrazom muţa. Napríklad ak potrebujeme „právnika“ , 
podvedome hľadáme  v telefónnom zozname muţské mená.  To má za následok nepriaznivý obraz  odborníčok  
na pracovnom trhu.218  

 
Príklady diskriminácie ţien rodovo nekorektným jazykom 

Zdroj Príklad 

Zákon č. 
460/1992 Zb. 
Ústava 
Slovenskej 
republiky, 
Preambula 

„My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo 
zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického 
odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,  spoločne s príslušníkmi 
národnostných menšín a etnických skupín ţijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej 
spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk 
slobodného ţivota, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,  teda  my, občania Slovenskej republiky, 
 uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave.“ 

Programové 
vyhlásenie 
vlády na 
obdobie rokov 
2010 – 2014, 
s. 3 

„Vláda Slovenskej republiky, ktorá vzišla z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky konaných dna 12. júna 2010, predstupuje podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú 
radu Slovenskej republiky a tieţ pred všetkých občanov Slovenskej republiky s nasledujúcim programom.“ 

 Denník SME 
z 18.8.2010219 
 

 

 

Rodovo stereotypná verbalizácia problému -  pouţívané  pojmy, selekcia  alebo opomínanie rodových 
aspektov problému, spôsob označovania  objektov či subjektov  má výrazných vplyv na reprodukciu  rodových 
nerovností a  jazyk sa tak  stáva diskriminačným prostriedkom rodovej stereotypizácie. Verbalizácia problému 
rozhoduje o tom, či je problém vôbec vnímaný, ako a či sa vôbec rieši.  Ak sú ţeny neprítomné v jazyku, 
verejnosť ich problémy ani nevníma. Príkladom  je  zniţovanie  administratívnych miest  vo verejnej správe, 
väčšinou  však zastúpené ţenami. Alebo pojmy materská  či rodičovská  „dovolenka“  evokujú v podstate 
„nepracujúcich“ a filozofia podpory rodičovstva v rodinnej politike je potom „prispievať“  k dovolenke  a nie 
finančné ohodnotenie práce.  

 
Rada Európy odporučila odstrániť sexizmus v jazyku a uviesť nesexistické vyjadrovanie do praxe ešte v roku 
1990.220 Viaceré krajiny, ale aj  zástupcovia a zástupkyne z rozličných profesionálnych oblastí sa snaţia odstrániť 
diskrimináciu ţien v jazyku vydávaním smerníc, príručiek a odporúčaní.  Príkladom je  príručka organizácie 
UNECSO z roku 1999221, rakúskych odborov vo Viedni z roku 2006222, najnovšie  príručka ministerstva školstva 
v Českej republike223. U nás prvé pokusy o začlenenie rodovo korektného vyjadrovania do slovenského jazyka  
uskutočnila Adriana Mesochoritisová vydaním návodov a rád na jeho pouţívanie.224  

 
                                                           
217 Prehľad kognitívnopsychologických výskumov o efektoch generického maskulína prináša Irmen, Linner, 2010:3-11, Valdrová, J, 2006, 2001, 2010. 
218 Valdrová, 2006. 
219  http://ekonomika.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5510606  
220 Recommendation Nr. R (90) 4 of the Commitee of Ministers to member States on the Elimination of Sexism from Language. In 
http://cm.coe.int/ta/rec/1990/90r4.htm 
221 UNESCO, 1999. Guidelnines on Gender-Neutral Language, Unit for the promotion of the Status of Women and Gender Equality 
222 ÖGB, ed. et al.,2006: „Ich Tarzan – du Jane?“ Frauenbilder- M+nnerbilder. Anleitung fur eine gescheltergerechte Mediengestaltung, Wien:OGB 
223 Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: Kultúra genderově vyváţeného vyjadřování 
http://data.idnes.cz/soubory/studium/A100125_BAR_GENDER_PRIRUCKA.PDF 
224 Mesochoterisová, A., Rodovo citlivý jazyk, návody, rady,  Bratislava, Moţnosť voľby 

http://ekonomika.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5510606
http://cm.coe.int/ta/rec/1990/90r4.htm
http://data.idnes.cz/soubory/studium/A100125_BAR_GENDER_PRIRUCKA.PDF
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10.  RODOVÁ ROVNOSŤ NA SLOVENSKU V GLOBÁLNOM POROVNANÍ  

Celkový obraz o dosiahnutej úrovni rodovej rovnosti na Slovensku dopĺňajú medzinárodné indexy a rankingy 
vytvárajúce nielen kvantitatívne kritériá, ale aj nástroj formovania politík na akceleráciu rozvoja v zaostávajúcich 
oblastiach. 

Index ľudského rozvoja ( HDI) z dielne UNDP vníma ľudský rozvoj ako expanziu slobody ţien a muţov na dlhší, 
zdravší a tvorivý ţivot. Skutočným blahobytom národov je trvalo udrţateľný prospech ţien a muţov, a nie rozvoj 
ich ľudského kapitálu, ekonomický rozvoj či ekonomický rast. Konštrukcia indexu a jeho premenné stoja na idey, 
ţe ľudský rozvoj má byť spravodlivý, preto sa zameriava aj na štrukturálne disparity. Ľudský rozvoj je aj 
o schopnosti ţien a muţov realizovať individuálne rozhodnutia a participovať na, tvarovať a benefitovať 
z procesov na úrovni domácnosti, spoločenstva či národnej úrovni, preto index obsahuje aj ukazovatele ich 
posilňovania a participácie.225  

Slovensko v roku 2010 dosiahlo skóre HDI 0,818, čím sa umiestnilo na 31. mieste zo 169 krajín. Skóre je pod 
priemerom krajín OECD (0,879), ale nad priemerom V4.226 Relevantným zistením však je, ţe straty na 
potenciálnom ľudskom rozvoji v dôsledku rodových nerovností sa odhadujú na 35%. Vyjadruje to 
experimentálne skonštruovaný subindex rodovej nerovnosti (GII)227, ktorý je reakciou na kritiku vypočítavania HDI 
na základe priemerných národných hodnôt, nezohľadňujúc dostatočne fakt, ţe celkový progres v ľudskom rozvoji 
sa môţe uskutočňovať aj za alebo na úkor veľkých a trvalých nerovností, neudrţateľných modeloch produkcie 
a neparticipácie veľkej skupiny ľudí na moci a rozhodovaní.228 GII ukázal, ţe aj krajiny s najvyšším HDI rodovými 
disparitami strácajú a nedosahujú taký ľudský rozvoj, ako by mohli (napr. Nórsko, drţiace prvenstvo v HDI, sa 
prepadlo na 5. miesto v GII, s odhadovanou stratou 17%.). Slovensko dosiahlo skóre 0,352 s umiestnením na 31. 
mieste zo 138 krajín, avšak v rámci V4 je na tom horšie uţ len Maďarsko.229 

Slovensko v porovnaní globálnych indexov v roku  2006 a 2010 

 Skóre 
2006 

Miesto  
2006 

Skóre  
2010  

Miesto 
2010 

 

Index ľudského rozvoja (HDI) 0,872 41.(z 171) 0,818 31.  (z 169) ↑ 
Index rodových nerovností (GII) - - 0,352 31.  (z 138)  
Index globálneho rodového rozdielu (GGI) 0,6757 50. (z 115) 0,6778 71.  (z 134) ↑ 

 
Poznámky: HDI kalkulovaný na základe údajov z roku 2009 a prognóz na rok 2010, max. hodnota 1;  
GII kalkulovaný  na základe údajov z roku 2008; keďţe ide o odhad straty, čím menšia hodnota, tým lepšie. 
Zdroj: UNDP, WEF, OECD 
 

Index globálneho rodového rozdielu (GGI) konštruovaný organizáciou Svetové ekonomické fórum sleduje rodovú 
rovnosť v súvislosti s konkurencieschopnosťou krajín. Aj tento syntetický ukazovateľ vykazuje zlepšenie 
v porovnaní so skóre z roku 2006.  Maximálne moţné skóre je však 1, ktoré Slovensko dosahuje uţ dlhodobo v 
oblasti vzdelávania a takmer v oblasti zdravia a doţitia. Najviac stráca na politickej participácií ţien, keď v roku 
2010 dosiahlo subskóre 0,094.230  

 

 

 

 

 

                                                           
225 Human Development Report 2010,  UNDP, Summary, s. 3 
226 Česká republika 28. miesto, Maďarsko 36. miesto, Poľsko 44. miesto (Human Development Report 2010, UNDP) 
227 Index je konštruovaný na základe ukazovateľov reprodukčného zdravia ţien, posilňovania ţien vzdelaním, účasťou na politickom rozhodovaní a trhu 
práce. Obmedzenia indexu sa vzťahujú na  nedostupnosť spoľahlivých údajov o kľúčových  faktoroch  blahobytu  ţien, ako je vyuţívanie času, prístup k a 
vlastníctvo majetku a násilie páchané na ţenách. GII vyjadruje percentuálnu stratu  potenciálneho ľudského rozvoja  v dôsledku nedostatkov  v sledovaných 
parametroch, .t.j. čím menšia hodnota, tým lepšie.  
228 Human Development Report 2010, UNDP, s. 85 
229 Human Development  Report 2010, UNDP, s. 156 - 159 
230 Global Gender Gap Report 2010 
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SÚHRNNÉ ZISTENIA   

 

Rod je sociálne utváraná kategória, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej 
štruktúry. Odovzdáva sa a reprodukuje procesom sociálneho učenia. Vymedzuje odlišné postavenie ţien a 
muţov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologicko-anatomických 
odlišností. Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viaţu pripisované alebo očakávané sociálne roly, 
správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre 
ţenu alebo muţa správne a vhodné. Rod je aj charakteristikou sociálnej štruktúry a vytvára rodový reţim, ktorý 
sa prejavuje  v symbolickej rovine, v rodovej deľbe práce a konštruovaní rodových identít. 

Rodová analýza dopadov hospodárskej a ekonomickej krízy ukázala, ţe prijímanie zväčša rodovo 
nekompetentných protikrízových opatrení viedlo k rastu zraniteľnej práce ţien (SZČO, vypomáhanie v 
domácnosti), k vytlačeniu ţien mimo trh práce a  k oslabeniu ich sociálnej ochrany. Protikrízové opatrenia 
smerovali zväčša do oblastí, kde je koncentrácia ţien nízka (podnikateľský sektor, automobilový priemysel), zatiaľ 
čo sektor sluţieb, kde pracujú zväčša ţeny, zostal takmer bez povšimnutia. Opatrenia boli zamerané primárne  
na zabránenie prepadu v podnikateľskom cykle,  a nie  na štrukturálnu krízu ekonomiky a zamestnanosti. Napriek 
výrazne horšej  situácii ţien na trhu práce uţ pred krízou, sa  politické opatrenia nezameriavali na prevenciu 
zniţovania zamestnanosti ţien. Navyše uţ teraz je evidentné, ţe program ozdravovania verejných financií 
prináša  zniţovanie výdavkov v oblasti sluţieb a vzdelávania,  rodinnej politiky, starostlivosti o starších 
a závislých členov rodiny, zniţovanie zamestnanosti v štátnej sfére a administratíve - všetko oblasti vzťahujúce 
sa primárne na ţeny. Systémovo rodovo nevyváţené nastavenie  ekonomických, politických a sociálnych 
inštitúcií spôsobuje, ţe   dopady finančnej, hospodárskej a dlhovej krízy  iba prehlbujú uţ aj tak diskriminačné 
nastavenie spoločnosti pre ţeny. 

S pokračujúcim poklesom mier zamestnanosti v roku  ţien aj muţov  v roku 2010 sa súčasne zvyšoval aj počet 
podzamestnaných osôb. Ku koncu 3. štvrťroka 2010 bolo podzamestnaných 58 tis. ţien a 36 tis. muţov. Miera 

nezamestnanosti dosiahla 14,2% u muţov a u ţien 14,6%.  V roku 2010 pokračovalo zhoršovanie situácie 

v zamestnanosti aj nezamestnanosti ţien a muţov s intenzívnejším dopadom na muţov. Vo viacerých 
mierach sa muţi viac priblíţili k uţ aj tak zlej situácii ţien. Rodové rozdiely sa zmenšovali nie vďaka 
zlepšujúcej sa situácii ţien, ale v dôsledku zhoršujúcej sa situácii muţov. 

Rodové príjmové rozdiely, spôsobované diskriminačnými praktikami, getoizovaním ţien do niţších 
a horšie ohodnotených pracovných pozícií, askribovaním práce ţien s menej „hodnotným“ a akoby 
predĺţením ich neplatenej práce v domácnosti,  roku 2010  udrţiavali na úrovni 20 – 24 %. Prejavujú sa 
naprieč všetkými triedeniami – vo všetkých vzdelanostných kategóriách,  zamestnaneckých pozíciách 
a regiónoch. Výrazne sa stupňujú po 25 roku ţeny, pravdepodobne v súčinnosti s jej predpokladaným alebo aj 
reálnym materstvom. Pritom  najväčší diel rodových príjmových rozdielov je spôsobených rozdielnym – výrazne 
niţším ohodnotením tzv. ţenských prác spojených s opatrovateľskou prácou či sociálnou hodnotou, alebo 
jednoducho preto, ţe sú tieto práce vykonávané ţenami.  Podhodnotenie práce vykonávanej ţenami prispieva 
k hierarchizácií odvetví aj povolaní. Ku geotizácii a následným niţším príjmom ţien dochádza pôsobením 
sexistickej ideológii trhu práce, stereotypizáciou pracovných ponúk, voči ţenám askribtívnych a diskriminačných 
očakávaní zamestnávateľov a zamestnávateliek, bariér skleneného stropu a mnohých ďalších foriem rodovej 
stereotypizácie. 

Na rodových polaritných diferenciách zaloţené konštruovanie ţenských a muţských identít poziciuje ţeny do 
priestoru reprodukcie  - domácej sféry, vymedzenej voči produktívnej - muţskej platenej sfére. Preto ani 
opatrovateľská práca ţien v rodičovstve či  starostlivosti o svojich blízkych v starobe či chorobe nie je ohodnotená 
ako tá istá práca vo výrobnej – muţskej sfére. Za svoj kaţdodenný, viac neţ 16 hodinový výkon 
opatrovateľskej práce boli ţeny  v roku 2010 v priemere ohodnotené 317 eurami  počas materstva a 136 
eurami za opatrovanie svojich blízkych. Za tú istú prácu by na platenom trhu práce za dva roky zarobili o 4 tis. 
eur viac. Prisudzovanie tzv. prirodzenej deľby práce v rodičovstve a v domácnosti  ţenám, z dôvodu ich 
biologickej schopnosti rodiť deti,  spôsobuje, ţe  rodičovskú dovolenku na Slovensku ešte nikdy nečerpalo viac 
otcov ako 2% a neplatenou prácou v domácnosti sú ţeny zaťaţené dva krát viac ako muţi.  Participatívny model, 
t. j. sledované činnosti vykonávané aj otcami, sa vzťahoval iba na voľnočasové aktivity (prechádzky  a hry 
s deťmi, rozhovory s deťmi o ich radostiach, problémoch). Na ostatných sledovaných činnostiach sa participatívny 
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model presadil iba na úrovni 30% ( vodenie do škôlky/školy, učenie sa s deťmi, starostlivosť o deti v čase 
choroby), v prípade kaţdodennej starostlivosti o domácnosť a deti iba na úrovni 20%. Pritom  výskumy 
dokumentujú, ţe rodinné politiky zasadené v rodovo citlivom sociálnom štáte  majú pozitívny vplyv na počet detí 
v rodine, zniţovanie rodových príjmových rozdielov a tým aj zniţovanie rizika finančnej a sociálnej závislosti ţien 
od sociálneho systému. Podpora otcovstva napr. osobitne vyčlenenou otcovskou dovolenkou, zvyšuje mieru 
participácie muţov na starostlivosti a aktivizuje ich otcovstvo.  Aktívne otcovstvo má potom pozitívny vplyv na 
stabilitu rodiny, počet detí v rodine a zniţuje riziko domáceho násilia. Doterajšie nastavenie slovenskej rodinnej 
politiky však spôsobuje, ţe otcovstvo muţa zo starostlivosti vytesňuje a udrţuje v zamestnanosti,  
materstvo ţeny zo zamestnania vyraďuje a zakladá diskriminačné prostredie medzi partnermi v rodine aj 
na  pracovisku. Doterajšia nízka miera vyuţívania opatrení zosúlaďovania práce a rodiny, zmenný charakter 
práce vysokého podielu ţien, vo viacerých mestách nedostatok miest v škôlkach, ako aj súčasné, pre ţeny 
rodovo diskriminačné nastavenie trhu práce indikuje, ţe aj avizované opatrenia  zosúlaďovania práce a rodiny 
budú pre väčšinu ţien len nevyuţiteľnými oprávneniami. 
 

Rodovo stereotypný obsah slovenských učebníc, rodovo diskriminačný skrytý obsah vzdelávania a  prístup 
učiteľov a učiteliek  prispievajú k rodovej segregácií študijných odborov. Trend zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne je tak sprevádzaný pretrvávajúcou a v niektorých oblastiach aj zvyšujúcou sa  rodovou 
segregáciou študijných odborov. Počet absolventiek I.  a II. vysokoškolského stupňa štúdia uţ  niekoľko rokov 
prevyšuje počet absolventov.  Vyšší počet vysokoškoláčok sa však zatiaľ dostatočne nepremietol do ich 
pracovných pozícií. Zo všetkých riadiacich a vedúcich zamestnaných ľudí  tvoria ţeny 32,2%  a vysokoškoláčky 
majú stále niţší plat o 31 – 35% v porovnaní s ich rovnako vzdelanými kolegami. Celkovo narastajúca  
vzdelanostná úroveň  ţien sa zatiaľ plne nepretransformovala do korešpondujúceho zlepšenia 
v zostupnej zamestnaneckej mobilite. Súčasnú situáciu moţno vnímať ako paradoxnú. Chlapci majú niţšie 
vzdelanostné ambície a menej študujú na vysokých školách ako ţeny, napriek tomu majú muţi na  trhu práce 
lepšie pozície a v priemere vyššie príjmy vo všetkých vzdelanostných kategóriách. 

Sexistické nastavenie trhu práce, zaťaţenosť ţien neplatenou prácou,  segregácia vo finančne podhodnotených 
odvetviach a pracovných pozíciách, vytláčanie ţien z plateného trhu práce v dôsledku absencie dostatočných 
sluţieb starostlivosti o odkázané blízke osoby sa  u ţien pretavuje do zvýšeného rizika odkázanosti na sociálnu 
pomoc a vyššej pravdepodobnosti upadnutia do chudoby. V roku 2010 bola ku koncu roku priemerná výška 
mesačného dôchodku u muţov 400 eur, u ţien 315 eur. Dôchodky v priebehu rokov rástli u ţien aj u muţov, u 
muţov však výrazne rýchlejšie. Kým dôchodkyne poberali v roku 2005 niţší dôchodok v porovnaní s dôchodcami 
o 16,8%, v roku 2010 to je uţ o 21,3%. V prípade straty príjmu či dôchodku partnera sa ţeny aj so svojimi 
deťmi výrazne častejšie prepadávajú do sociálnych sietí ako muţi za tej istej situácie. Za ostatné roky sa 
zhoršila situácie najmä starších ţien, ktorých v riziku chudoby je o 10 p.b. viac ako muţov.  

V dôsledku “prirodzeného“ rodového askribovania muţov s agresiou hegemonickej maskulinity,  maskulínny 
charakter násilia a kriminality na Slovensku nie je reflektovaný s poznatkami kritických muţských štúdií, 
napr.  o mechanizmoch a spôsoboch konštruovania muţskej identity u mladých muţov.  To sa prejavuje aj 
v dostatočne neriešenom násilí páchanom na ţenách, ktoré  je na Slovensku dlhodobo váţnym problémom.  
Ročná prevalencia týrania na ţenách dosiahla  v roku 2010 úroveň 8,6% a u muţov 5,2%.  Počas krízových 
rokov bol zaznamenaný stúpajúci trend týrania a latencia sa odhaduje na 15 násobok a latencia sexuálnych 
deliktov na  10 násobok registrovanej kriminality. Aj v roku 2010 sa potvrdil pokračujúci uţ niekoľkoročný trend 
narastajúceho reálneho výskytu násilia páchaného muţmi  na ţenách, najmä ich manţelmi a zniţujúci sa 
trend počtu registrovanej kriminality tohto druhu. Masovosť ohrozených ţien násilím indikuje aj viac ako 6 
000 ţien  s podozrením na ohrozenie násilím, vyšetrených  v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Pritom sa 
potvrdzuje nízka efektivita trestno-právneho systému v ochrane  ţien, ako aj  v miere potrestania páchateľov 
najmä za sexuálne delikty na ţenách.  

Nízka ochrana a neúčinná prevencia násilia páchaného na ţenách je spôsobená aj pretrvávaním uţ 
niekoľkoročnej nepriaznivej situácie spôsobenej absenciou oficiálnej a komplexnej sexuálnej výchovy na školách 
či národného programu ochrany reprodukčného zdravia. Tento stav bol v roku 2010 sprevádzaný ďalšími 
negatívnymi udalosťami. Vyhrotil sa problém prístupu ţien ku zdravotnej starostlivosti  súvisiacej s ich 
reprodukčným zdravím  tým, ţe viaceré pracoviská prestali vykonávať umelého prerušenia tehotenstva  
v dôsledku neoprávneného uplatnenia výhrady svedomia na celé pracovisko.  K náprave došlo aţ po medializácii 
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problému a tlaku mimovládnych organizácií, ako aj hlavného koordinátora  programu Svetovej zdravotníckej 
organizácie. Na druhej strane zase výrazne vyššia úmrtnosť muţov v dôsledku vonkajších  príčin, ale  aj 
celkovo skoršia úmrtnosť muţov otvára otázky, do akej miery sa pod takúto nadúmrtnosť  podpisuje  
socializácia a normativita „správneho muţa“, alebo konformita muţov voči zjavne deštrukčným 
praktikám viacerých typov maskulinít. 

Aktuálny stav zastúpenia ţien vo vrcholných politických orgánoch SR poukazuje na pokračujúcu faktickú 
politickú marginalizáciu ţien. S výnimkou poslankýň Európskeho parlamentu zastupujúcich Slovensko, podiel 
ţien vo volených orgánoch na národnej, regionálnej a miestnej úrovni aktuálne dosahuje  iba slabých, alebo 
menej ako 20%. Vývoj zastúpenia političiek za posledné volebné obdobia potvrdzuje pretrvávajúcu 
patriarchálnu štruktúru na všetkých úrovniach politického zastúpenia . Navyše pri zostavovaní vlády 
a ostatnej exekutívy sa rodový princíp neuplatňoval. Rodová kompetentnosť v zostavovaní exekutívy je aj 
naďalej veľmi nízka a otázka o paritnom zastúpení ţien v exekutíve nebola vôbec nastolená. Za nízky počet ţien 
v NR SR nesú zodpovednosť aj politické strany, v kompetencii ktorých je zostavovanie rodovo vyváţených 
kandidačných listín. Doteraz nebola prijatá ţiadna relevantná legislatíva, ktorá by zabezpečovala rodovú 
vyváţenosť politickej reprezentácie a predchádzala by tej budúcej. Tieto zistenia sú relevantné najmä 
z hľadiska pripravovaného volebného kódexu. Základnou otázkou je: chceme vôbec viac ţien v politike?  
Pretrvávajúci  stav  a  skúsenosti v tejto oblasti  indikujú, ţe odstránenie formálnych bariér nezaručuje ešte 
skutočnú rovnosť príleţitostí. 

Podobne ako  s politickou reprezentáciou je to aj s účasťou ţien na riadení  a rozhodovaní  vo všetkých sférach 
verejného ţivota. Podiel ţien rektoriek, členiek bankových rád či ústavného súdu neprekračuje  ani 25%.  Moţno 
hovoriť o výraznom plytvaní vzdelanostným potenciálom ţien a reprodukovaní skleneného stropu – 
súboru bariér, ktoré ţenám bránia preniknúť výraznejšie do vedenia významných verejných inštitúcií a riadiacich 
funkcií podnikov. Podnikateľky a vedúce pracovníčky na Slovensku tvorili za ostatných 5 rokov 22- 36 % 
podiel, čo pribliţne zodpovedá aj priemeru EÚ-27. Pritom sa neustále  potvrdzujú prínosy prítomnosti ţien vo 
vedeniach podnikov a viacrozmerné benefity rodovej diverzity v riadení.  

Rodové hierarchické usporiadanie sa udrţiavania aj v oblasti vedy a výskumu, keď  profesorky tvorili v roku 2010 
celkovo iba 22% zo všetkých profesorova profesoriek. Navyše súčasné  poznatky feministickej epistemológie 
spochybňujú ideál kognitívnej autonómie cez identifikovanie vzájomných vzťahov závislosti a dôvery medzi 
jednotlivými členkami a členmi  vedeckých epistemických  komunít. Rod a jeho pôsobenie bol  potvrdený ako 
relevantný faktor tvorby poznania. 

Ak rodová rovnosť má predstavovať aj rovnakú viditeľnosť,  tak spravodajstvo v tomto smere je výrazne 
rodovo nevyváţené a dochádza k systematickej nihilizácií ţien v spravodajských reláciách. V roku 2009 
predstavovali ţeny vystupujúce či citované v správach len 26,6%. Zákony  a etické kódexy z oblasti médií 
a novinárstva dbajú o politickú vyváţenosť,  rodová nevyváţenosť  je  však  prehliadaná. 
 
Zatiaľ čo v súčasnosti toľko prejednávaný jazykový zákon dohliada na jazykovú nediskrimináciu menším,  
jazyková diskriminácia väčšiny – ţien v spoločnosti pokračuje bez povšimnutia.  V ničom inom sa 
androcentrické nastavenie spoločnosti neodráţa tak zjavne ako v jazyku, ktorý pouţívame  a v ktorom myslíme. 
Generické maskulínum  -  zdanlivo nepríznakové označovanie muţských a ţenských osôb, profesií či skupín 
zloţených z muţov aj ţien gramatickým, tzv. formálne nadradeným muţským rodom sa výskumami ukázalo ako 
rodovo príznakové. Rodovo stereotypná verbalizácia problému -  pouţívané  pojmy, selekcia  alebo 
opomínanie rodových aspektov problému, spôsob označovania  objektov či subjektov  má výrazných vplyv na 
reprodukciu  rodových nerovností a  jazyk sa tak  stáva diskriminačným prostriedkom rodovej stereotypizácie.  
Všetky analyzované oblasti  navzájom interragujú a vytvárajú synergický efekt s kumulatívnym účinkom 
na pretrvávanie a reprodukciu rodového reţimu. Viaceré mechanizmy a spôsoby stereotypizácie sú identické 
vo viacerých oblastiach. Sklenenému stropu čelia ţeny v zamestnaní, ale aj vo verejných funkciách významných 
inštitúcií. So sexuálnym obťaţovaním sa stretávajú ţeny na pracovisku, ale aj v škole a  na ulici.  Rodovo 
nekorektný jazyk prestupuje všetkými úrovňami a oblasťami.  

V rovine inštitucionálneho zabezpečenia bola v roku 2010 identifikovaná  diskontinuita, nekoncepčnosť  
a zniţovanie personálneho zabezpečenia agendy rodovej rovnosti. Nazdávame sa, ţe predstavené problémy sú 
také závaţné, ţe ich riešenie si zasluhuje väčšiu podporu zo strany decíznej sféry a svoje kompetencie by 
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mali výraznejšie uplatňovať všetky inštitúcie v tejto oblasti, vrátane Výboru pre ľudské práva, národnosti 
a postavenie ţien NR SR,  odborových zväzov aj zamestnávateľských zdruţení. 

Na záver  len zdôrazňujeme, ţe rodová rovnosť nie je luxusom, ktorý by sme si mohli dopriať aţ keď vyriešime 
prioritnejšie, resp. všetky ostatné problémy.  Princíp uplatňovania rodového hľadiska je integrálnou súčasťou 
riešenia problémov, nastavenia politík a mechanizmov na zvýšenie zamestnanosti, kvality ţivota, demokracie 
a dobre spravovanej spoločnosti.  

 

SUMMARY AND KEY FINDINGS 

 

The annual report informs on the actual values and rates of the gender equality indicators from all societal fields. 
The statistical data are completed by the analytical findings making the reproduction of the gender regime more 
comprehensible. The gender approach is stressed by the definition of the key concepts and theoretical 
backgrounds base on the thee levels  of Hading´s societal  gender structure. The main legal framework of the 
gender equality and gender mainstreaming is stressing the commitments of the Slovak Republic to enforce 
gender equality also in de facto, not only in jure.  The main findings are as follows: 

The analysis from the gender perspective identified  the anti –crisis measures as gender incompetent and leading 
to an increase  of vulnerability of women's employment (self-employed women, family enterprise helpers), 
excluding  women from  the  paid labour market and weakening  their social protection.  

The gender  gaps of employment and unemployment rates  decrease  not cause  of the improvement of the  
situation of women, but cause the situation of men was  deteriorating and  becoming  more similar to the hard 
situation of women . The  average male employment rate   of  the 20 -64 age categories was  71,9% and of 
female 57,5%  in 2010. The unemployment rate reached 14,6% for women and 14,4% for  men.   

The gender pay gaps remained at the same level as for previous years at 20 – 24%  level and were identified  
cross all  educations categories, occupations and regions in Slovakia. In general the gender  pay gap increases  
at  the  female 25 age level due to the ascribed  real  or expected motherhood role.  The main reason of the  
lower  women´s incomes is the undervaluation of the “female work” connected to care work and social values that  
are perceived as not productive but reproductive work. The  consequences of the undervaluation  of the female 
work cross  and within the occupations  is the hierarchy of the economic sectors  preservation, in congruence of  
sexist labour market ideology, stereotypization of the work proposals, glass ceiling barriers  and more other sorts  
of  gender stereotypization. 

On the ground of the gender construction of the female work as non-productive, the care work  during maternity 
leave was  rewarded  monthly by 317  €  in average  and  the care  for  close and dependent  person by 136 €  in 
2010. The  income for the same work at paid labour market would  be higher  by 4.000 € in period of two years. 
On the ground of the  social constructed “natural” gender work division  the parental leave was utilized  by less 
than 2% of  fathers till this time and the unpaid workload  of women is 2 times higher than of  the men.  The 
participative model of parenthood is not widespread in Slovak families. The  equal participation  of fathers and 
mothers  is reality only in leisure activities  and talking with children, but   in homework  and everyday care 
activities  the  equal participation  levels reached only 20 – 30%. This is true despite   research findings that the 
family policies framed in gender sensible social state  have positive impact on the number of children in families, 
decrease of the gender pay gaps and  consequently the decrease  of the women´s risk of becoming dependent  
by  social system. The  support of fatherhood, e.g. by the non-transferable paternal leave, activates  fathers in 
their care work which have positive  influence on family stability, fertility  and decrease  of the prevalence of 
domestic violence.  The current  family policy setting excludes fathers from care work and maintains  them  in 
employment, the motherhood exclude women from labour market and establishes the discriminatory 
circumstances between the partners  in family and in workplace.  

The current  obvious  increasing  trend of the education attainment level is accompanied by the maintenance of 
the  gender study field segregation  saturated  by the hidden gender insensitive curricula, stereotypical workbook 
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contents, approach of teachers and mistress. The choice of the study field was identified as  not free but gender 
biased and controlled by already gender  stereotypical  attitudes of parents of the young girls and boys. The 
share of female university graduates is more than 60% for a couple of years, but this fact is  not sufficiently 
transformed to women´s positions  in labour market and  incomes. The situation is quit paradoxical when the 
lower education ambitions of boys and  lower male share of university graduates  are  granted by  higher and 
better jobs than of women who are more ambitious and higher educated.  

The sexist setting of labour market, unpaid work burden, segregation in financially unevaluated sectors and 
occupations, the pressure for early leaving from paid employment due to insufficient social services for elderly 
persons and dependants  have impact on the higher risk-of- poverty  rate of women and their lower  old-age 
pensions. The female and male pensions increased during the last years  and in 2010  the average monthly 
pension  was 400 € for men  and 315 € for women. Nevertheless, the  gender old-pensions gap increased  from 
16,8% in 2005 to 21,3% in 2010. The share  of women 65 + in poverty  is 10 p.p. higher than of men in the same 
age.  

The masculine  “nature” of violence and criminality is not reflected by the findings of the critical men´s studies in 
Slovakia, which would have an preventive potential to elimination of e.g. gender-based violence against women 
(VAW) . The problem  of VAW in Slovakia is widespread and not solved sufficiently for a longer time. The annual 
prevalence rate of battering reached 8,6% of women and 5,2% of men. The trend is increasing and the latency 
rate is estimated  to be 15 time higher than reported crime of  abuse of close person and the sexual crime  10 
times higher.  The effectiveness of  police and juridical  system is lacking especially in  cases of rapes and sexual 
abuse  by the evidence of high attrition rates. 

In  2010 the problem of absence of sexuality education in schools and violention of rights to comprehensive and  
unbiased information on modern contraceptives was sharpened  by  the  lower access to abortion by the 
prohibitions of this kind of health service in more health institutions. The prohibition of abortions was due to the 
illegitimate application of conscience  reservation to whole institutions and not as individual right.  The situation 
was improved by the appeal of NGOs and   by the  chief coordinator  of WHO programmes.   The second 
mentioned gender aspect  of health is the  high  male  over-mortality  due to external causes. The connection   
between  higher risk -taking behaviour and higher suicide rate  at the one side and  the  male conformity  to  
some socially constructed masculinities at the other side was  indicated.  

The resistant power gaps at all levels of government revealed the ongoing power  marginalization of Slovak 
women and the maintenance of patriarchal  gender regime.   Despite the female prime minister, the rate of 
political participation of women is hardly or little above 20%. The gender balance principle was not applied by the 
government formation  and other executive systems. No relevant legislation which would lower  the power gap 
was  approved in Slovakia until this time. This  is important especially in time of preparation  of  the new election 
codex  when the  acknowledgement that the de jure equality is not enough for  de facto  equal opportunities  is 
crucial.  

The share of women in boards and  in decision-making positions reached 30% and is  the same for a long time. 
In some fields the dominance of men  in power is  extra visible and  has been identified  as non-functional and 
discriminating, e.g. in case of gender impacts of anti-crisis measures.  Moreover the field of science is gendered 
as well, when the share of female professors  was 22 % in 2010 and the feminist epistemology brought the 
evidence of the influence of gender on knowledge production.  

If the gender equality has to signify the same or equal visibility and presentation in the public, then the  media 
news are significantly gender imbalanced by the 26% share of women presented or quoted in media news.  The 
journalist ethical codex watches the political balance, but the gender imbalance is  completely overviewed.  

Similar situation is perceived in respect  to gender correctness  in language. Current striving to secure the non- 
discrimination of  languages of national minorities, the  discrimination of  majority – women in language is  
ignored. The androcentricy of society is clearly visible in Slovak language when the gender masculinium,  
considered to be gender unmarked, was revealed by  linguistic research as gender marked. In congruence  of the 
gender stereotypical verbalization of problems, the gender  insensible language is one of the most powerful 
mechanism of stereotypization and   mean of reproduction of the gender regime.  
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All analyzed fields are in mutual interactions and create a synergic effect with cumulative impact  of discrimination 
of women in Slovakia.  Moreover the institutional setting in the field of gender equality  could be characterised as 
discontinued and  lacking by conception when the  Board of gender equality was assembled only one time during  
2010 and the management of the Gender Equality Department was  changed twice during  the last half-year.  

In conclusion the report stressed that the gender equality is not a luxury which could by afforded when all other 
problems are solved. The principle of  gender equality and mainstreaming are  the integral part of policy settings 
and mechanisms  to  increase  of employment, quality of life, democracy and good governed society.  
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PRÍLOHY   

 SÚHRN INDIKÁTOROV RODOVEJ ROVNOSTI  
 

INDIKÁTOR ŢENY MUŢI 
RODOVÝ 
ROZDIEL1 

Miera zamestnanosti ( v %,  20 – 64 ročných, 2010) 57,5  71,9  14,4  

Miera nezamestnanosti  ( v %, 2010) 14,6  14,2  0,4  

Miera evidovanej nezamestnanosti (v %, k 31.12. 2010) 13,07  11,97  1,1  

Priemerná hrubá mesačná mzda v hosodárstve  SR (v Eur, 4Q 2010) 705,59  927,75  23,9%  

Priemerná hrubá mesačná mzda v podnikateľskej sfére (v Eur, 4Q 2010) 724,36  945,93  23,42%  

Primerná hrubá mesačná mzda v nepodnikateľskej sfére (v Eur, 4Q 2010) 673,13  815,30  17,44%  

Relatívny rodový mzdový rozdiel  (v neupravenej forme, 2009)     21,9%  

Podiel ţien a muţov na rodičovskej dovolenke ( v %, 2009) 99,48  0,52    

Výška sóla starobného dôchodku (v Eur, 2010) 315,4  400,6  21,27%  

Miera rizika chudoby starších (v %, 65+ ročných , 2009) 14,8  4,5  10,3  

Podiel alsoventov a asolventiek I. a II. stupňa VŠ štúdia  (v %, 2010) 64,7  35,3    

Podiel profesorov  a profesoriek (v %, 2009) 22  78    

Miera ročnej prevalencie týrania (v %, 2010)  8,6  5,2    

Politická participácia  na národnej úrovni (rodová kladba NR SR, 2010) 15,3  84,7  69,4  

Politikcá participácia na regionálnej úrovni (rod. skladba reg. Zastup,  2010) 15,4  84,6  69,2  

Politická participácia na miestnej úrovni (rod. skladba primátorov a starostiek) 22,4  77,6  55,2  

Miera participácie na riadení (vedúcipracovníci /manaţérky, 2009) 30  70  40  

Miera mediálnej prezentácie ţien (v %, 2009) 26,6  73,2  46,6  

Poznámky: 1 Rodový rozdiel je  uvádzaný v percentuálnych bodoch, ak nie je označené inak 
 ,, =  označuje zvýšenie, zníţenie, resp. nezmenenú hodnotu  v porovnaní predchádzajúcim rokom či stanoveným obdobím 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, UPSVR SR, Eurostat, Trexima ISCP 

 

 ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA  
 

Miera zamestnanosti podľa vekových skupín a pohlavia v % v roku 2010 

 
1.štvrťrok 2.štvrťrok 3.štvrťrok 

Muţi 
   

  15 - 19 rokov 2,4 2,1 3,3 

  20 - 24 rokov 41,4 43 42,3 

  45 - 49 rokov 80,9 81,5 83,4 

  50 - 54 rokov 76,8 76,2 78,6 

  55 - 59 rokov 72,1 73 72,8 

  60 - 64 rokov 28,9 29,5 28,1 

Ţeny 
   

  15 - 19 rokov 1,5 1,9 2,7 

  20 - 24 rokov 31,6 30,6 30,5 

  45 - 49 rokov 77,4 78 79,7 

  50 - 54 rokov 68,5 71,3 72,3 

  55 - 59 rokov 43,9 45,1 45,8 

  60 - 64 rokov 7 7,7 8 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Priemerná mesačná mzda a vybrané zloţky mzdy zamestnancov podľa pohlavia 

ISCP - ISPZ 4. štvrťrok 2010      

  
  

Pohlavie 
  
  

Priemerná 
mesačná 

hrubá 
mzda 

[EUR/mes] 

z toho zloţky priemernej mesačnej hrubej mzdy 

Náhrady 
za pracovnú 
pohotovosť 

  
[EUR/mes] 

Peňaţné 
plnenia 
zo zisku 

po zdanení 
[EUR/mes] 

Priemerná 
mesačná 

čistá 
mzda 

[EUR/mes] 

Úhrada  
poistenia 

a daní 
  

[EUR/mes] 

základná 
mzda 

  
[EUR/mes] 

prémie 
a 

odmeny 
[EUR/mes] 

príplatky 
a 

doplatky 
[EUR/mes] 

náhrady 
mzdy 

[EUR/mes] 

ostatné 
mzdové 
zloţky 

[EUR/mes] 

Spolu 821,07 552,25 89,24 56,78 94,02 27,39 2,40 0,98 650,31 170,76 

Muţi 927,75 612,12 114,75 62,83 103,08 33,25 3,51 1,24 730,42 197,33 

Ţeny 705,59 487,44 61,63 50,24 84,21 21,04 1,21 0,70 563,58 142,01 

Zdroj: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVRSR 1-04),Trexima Bratislava 

 

Zdroj.:Trexima, Informačný systém o riemerných zárobkoch za 4. štvrťrok 2010 

Priemerná mesačná hrubá mzda a jej zloţky muţov a ţien podľa vzdelania 

Triedenie vzdelanie 
Počet 
muţov 

Priemerná 
mzda 

muţov 
Počet ţien 

Priemerná 
mzda ţien 

0 Neuvedené vzdelanie 37 896 838,38 33 374 655,66 

1 Základné 21 195 607,43 30 223 448,73 

2 Vyučení 150 938 692,45 88 640 482,95 

3 Stredné (bez maturity) 32 233 671,09 27 223 503,78 

4 Vyučení s maturitou 79 563 828,37 51 692 618,45 

5 Úplné stredné všeobecné 19 938 914,41 30 286 684,82 

6 Úplné stredné odborné 67 490 921,88 100 833 702,01 

7 Vyššie odborné 3 646 1 017,46 8 765 802,43 

8 Vysokoškolské - 1. stupeň 7 211 1 179,00 13 602 773,31 

9 Vysokoškolské - 2. stupeň 88 098 1 482,50 86 234 1 022,58 

10 Vysokoškolské - 3. stupeň 6 819 1 381,75 4 053 1 135,74 

Zdroj: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVRSR 1-04), výpočty Trexima Bratislava 
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Priemerná mesačná hrubá mzda a jej zloţky muţov a ţien podľa veku 

Triedenie vek Priemerná mzda muţov Priemerná mzda ţien Priemerný rodový príjmový rozdiel (v %) 

1 do 20 rokov 476,29 397,36 16,6 

2 20 - 24 rokov 608,80 550,29 9,6 

3 25 - 29 rokov 827,13 738,88 10,7 

4 30 - 34 rokov 1 002,82 761,49 24,1 

5 35 - 39 rokov 1 056,80 718,36 32,0 

6 40 - 44 rokov 1 030,36 699,67 32,1 

7 45 - 49 rokov 957,19 704,14 26,4 

8 50 - 54 rokov 914,77 695,84 23,9 

9 55 - 59 rokov 867,73 700,65 19,3 

10 60 a viac rokov 872,14 657,67 24,6 

Zdroj: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVRSR 1-04), výpočty Trexima Bratislava + vlastné výpočty



Obete registrovanej násilnej a mravnostnej kriminality podľa pohlavia a vzťahu páchateľa a obete (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR , štatistika kriminality, 2010 

 

Trestné činy podľa TZ 300/2005 

Pohlavie obete Vzťah páchateľa/ľky  k obeti 

muţ ţena manţel manţelka druh druţka rodič dieťa brat sestra starý rodič vnúča 
Iná blízka 

/zverená osoba 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                       3 987   2 859    582    45    134    34    139    279    89    12    4    12 2 

Samovraţda                                  22    6                                          

Vraţdy - úkladné (§ 144)                    9    3                                          

Vraţdy - lúpeţné (§ 145)                    2    1                                          

Vraţdy - mot. osobnými vzťahmi              15    15    4        2    4    3    6    4              

Vraţdy - motiv. podnikateľskýmy vzťahmi     2                                              

Vraţdy - ostatné (§ 145)                    23    11            2    1        3                2  

Vraţdy na objednávku (§ 145)                    1                                          

Únos a opustenie dieťaťa                    2    4                    2                      

Lúpeţné prepad.osôb (§ 188)                 555    307            2            8    1              

Lúpeţné prepad.objektov(§ 188)              52    196                                          

Násilie na ver.činit.-mimo policajtov       46    3                                          

Násilie na ver.činit.-na policajtoch        189    7                                          

Úmyselné ublíţenie na zdraví               1 841    482    74    9    21    9    23    30    21    1          

Úmyselné ubl. Na zdr. S rasov.mot.          2                                              

Zabitie (§ 147,148)                         37    11    4    1    1        1    1                  

Nebezpečné vyhráţanie (§ 360)               545   1 136    390    31    71    16    81    182    57    10    3    6 1 

Vydieranie (§ 189)                          407    214    22    1    11    1    7    19    3        1    2  

Hrubý nátlak ( § 190)                       7    1                                          

Hrubý nátlak-vymáhanie(§ 191)               3                                              

Týranie blízkej a zverenej osoby            26    207    79    2    16    3    21    19                1 1 

Porušovanie domovej slobody                 165    169    5        3            9    2    1        1  

Vydieračský únos (§ 186)                    3                                              

Ostatné násilné trestné činy                34    85    2        4            1                  

                                                                                          

Mravnostná  kriminalita                     71    481    12        4    1    18        3             1 

Znásilnenie (§ 199)                             116    10        4        3        1              

Sex. zneuţívanie  zverenej osoby            5    12                    7                     1 

Sex. zneuţívanie ostatných osôb             43    297                    3        1              

Sexuálne násilie (§ 200)                    22    52    2                3                      

Obchodovanie s ľuďmi (§ 179)                1    4                                          

Ostatné mravnostné tr. činy                                                 1              



 

Poznámka: ide o muţov aj ţeny  ako zistených páchateľov TČ vraţdy  registrovaných políciou, triedenie podľa pohlavia nebolo dostupné 
Zdroj: Ministerstvo vnútra, Prezídium Policajného zboru, vyţiadané údaje 

 

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických ambulanciách celé územie SR,  2009) 

 
Vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 

násilím 

Počet žien s 

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Všetky prípady 158 36 93 287 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

16 13 12 41 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 0 

Ročný výkaz a (MZSR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2009 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

Počet ţien s podozrením na ohrozením násilím vyšetrené v gynekologických ambulanciách podľa krajov (rok 2009) 

 
Vyšetrené osoby s podozrením na  

ohrozenie násilím 

Počet ţien s 

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Slovenská republika 158 36 93 287 

Bratislavský kraj 0 3 0 3 
Trnavský kraj 24 6 49 79 
Trenčiansky kraj 11 5 8 24 
Nitriansky kraj 20 1 0 21 
Ţilinský kraj 29 12 16 57 
Banskobystrický kraj 24 7 7 38 
Prešovský kraj 22 0 10 32 
Košický kraj 28 2 3 33 

Ročný výkaz a (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009  
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

Ţeny s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v psychiatrických ambulanciách počas jedného roku (celá 

SR,2009) 

Vyšetrené osoby s podozrením 
na ohrozenie násilím 

Počet ţien s  

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 

Všetky prípady 509 1 145 466 

z toho Akútna reakcia na stres ( F43.0) 149 287 66 
Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 81 147 51 
Adaptačné poruchy (F43.2) 99 248 100 
Poruchy psychiky a správania zapríčinené uţitím alkoholu - 
syndróm závislosti (F10.2) 

160 141 88 

Depresia s/bez suicidálnymi tendenciami 
( F32, F33) 

63 396 184 

Ročný výkaz a (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009  
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 
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Ţeny s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené vo všeobecných ambulanciách podľa krajov (rok 2009) 

Vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 
násilím 

Počet ţien s 

fyzickými indikátormi psychickými indikátormi 
fyzickými 

a psychickými 
indikátormi 

SPOLU 

Slovenská republika 1 695 1 563 1 172 4 430 

     Bratislavský kraj 149 220 135 504 
Trnavský kraj 144 104 63 311 
Trenčiansky kraj 234 175 190 599 
Nitriansky kraj 213 403 256 872 
Ţilinský kraj 210 211 142 563 
Banskobystrický kraj 223 106 94 423 
Prešovský kraj 354 242 183 779 
Košický kraj 168 102 109 379 

Ročný výkaz a (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie za rok 2009; vykazujú len ambulancie s odbornosťou všeobecné lekárstvo, LSPP všeobecná 
ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná, LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - výjazdová 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

 

Počet hospitalizácií v dôsledku úrazov v zdravotníckych zariadeniach SR v roku 2009 podľa okolností úrazu, 
pohlavia a vekových skupín 

Charakteristika úrazu Pohlavie 
Vekové skupiny 

0 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 44 45 – 64 65+ 

Dopravné nehody (V01 – V99)  Muţi  5  1  11  10  29  10  2  

Ţeny  6  0  3  4  11  8  4  

Náhodné poranenia (W00 – X59)  Muţi  321  102  133  56  275  318  65  

Ţeny  202  74  94  18  71  124  69  

Sebapoškodenie (X60 – X84)  Muţi  4  26  110  69  232  119  20  

Ţeny  2  48  132  58  205  128  44  

Napadnutie (X85 – Y09)  Muţi  2  2  3  0  8  0  0  

Ţeny  3  1  2  0  0  1  0  

Udalosti s neurčitým úmyslom (Y10 – 
Y34)  

Muţi  22  6  5  9  10  20  5  

Ţeny  21  4  13  2  7  13  4  

Sledované úrazy  Spolu  588  264  506  226  848  741  213  

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Baráková, A., (ed) a kol. 2010 
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