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Anotácia  

Jednou z primárnych príčin nízkej miery zamestnanosti populácie v SR je nízka miera 
zamestnanosti žien. Preto jej zvýšenie predstavuje kľúčovú výzvu pre Slovenskú republiku pri 
napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020. Rozhodujúcu úlohu v tomto procese zohráva kombinácia 
prorodinných politík zameraných na harmonizáciu pracovnej, rodinnej a osobnej sféry života 
žien a osobitne života žien-matiek a politík trhu práce zameraných na flexibilitu práce a 
pracovných podmienok.  

Predkladaná štúdia sa zaoberá: 

 analýzou kontextových súvislostí a základných trendov vývoja zamestnanosti žien za 
obdobie rokov 2004-2013; 

 identifikáciou kľúčových determinantov zamestnanosti žien a najmä žien-matiek; 

 indikáciou zdrojov rastu zamestnanosti žien. 

 

Kľúčové slová:  participácia žien na trhu práce, ekonomická aktivita žien, ekonomická neaktivita 

žien, miera zamestnanosti žien, harmonizácia pracovného, rodinného a osobného života žien, 

flexibilita pracovného času a pracovných režimov, starostlivosť o deti, zariadenia starostlivosti o 

deti predškolského veku, zdaňovanie druhého zarábajúceho člena rodiny 

 

 



Abstract  

Low employment rate in Slovakia is mainly determined by flat female employment rate. 
Therefore, rising female employment is a key challenge for Slovakia to meet the objectives of 
Europe 2020 strategy. In this context the  decisive tasks lies on enforcing family friendly policies 
to reconciliate female work, family and private life alongside with labour market policies to 
improve female working conditions.  

The study is aimed at: 

 analysis of basic female empoyment trends and their contextual background for the 
period of 2004-2013, 

 specifying support and hinder factors of female employment,  

 indicating the growth factors of female employment.  

Key words: female labour market participation rate, female economic in/activity, female 
employment reconciliation between work, private and family life, working time flexibility, childcare 
services, the second earner taxing 
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ÚVOD  
 

Zvýšiť mieru zamestnanosti populácie vo veku 20-64 rokov zo súčasných 65% na 72% 

v roku 2020 predstavuje jednu z kľúčových výziev Slovenskej republiky pri realizácii cieľov 

stratégie Európa 2020. Pri dosahovaní stanoveného cieľa nevyhnutne vyvstáva otázka indikácie 

potenciálnych zdrojov zvyšovania miery zamestnanosti. K skupinám populácie, ktoré môžu 

rozhodujúcim spôsobom prispieť k rastu celkovej zamestnanosti SR nepochybne patria ženy. Ich 

kontribučný potenciál pramení zo súčasnej nízkej úrovne ich ekonomickej aktivity na strane 

jednej a vysokej úrovne ekonomickej neaktivity na strane druhej. Kým miera ekonomickej 

aktivity žien v SR osciluje na výrazne nižších hodnotách v porovnaní s mužmi, miera ich 

ekonomickej neaktivity je takmer dvojnásobne vyššia ako v prípade mužov1. K zvýšeniu 

kvantitatívneho rozsahu ekonomickej neaktivity žien prispieva dynamický rastúci počet žien 

v domácnosti a žien na rodičovskej dovolenke2.  

Empirické poznatky (OECD 2003,2011,2013,2014) naznačujú, že medzi faktory generujúce 

zreteľné zaostávanie ukazovateľov participácie žien na trhu práce oproti mužom sa radia 

predovšetkým špecifiká ženskej pracovnej sily. Nemenej rozhodujúcu úlohu zohráva nastavenie 

a vzájomná koordinácia politík regulujúcich inštitúty materstva a starostlivosti o deti, dostatok 

kvalitných a dostupných zariadení výchovy a vzdelávania detí, pružnosť trhu práce a zdaňovanie 

rodín.  

Ukazuje sa, že uvedené okruhy faktorov pôsobia na účasť slovenských žien na pracovnom trhu 

s vysokou mierou intenzity. Vplyv materstva a výkonu starostlivosti po deti je reflektovaný 

v praxi extrémne nízkou mierou zamestnanosti žien-matiek a najmä matiek deti do 3 rokov 

veku. Ženy-matky v dôsledku nevyhovujúcich podmienok na zosúladenie pracovných 

a rodinných rolí a nedostatku územne a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti volia 

cestu zotrvania v domácnosti resp. na rodičovskej dovolenke, ktorá patrí k najdlhším spomedzi 

členských krajín OECD.   

Akcelerácia nevyužitého pracovného potenciálu žien a rast ich zamestnanosti nie je formálnou 

požiadavkou pri napĺňaní národných záväzkov v rámci stratégie Európa 2020, jednako je aj 

základným predpokladom pracovnej sebarealizácie žien a ich ašpirácií vo vzťahu k vlastnej 

kariére a pozícii na trhu práce. Napokon vyššiu účasť žien a žien-matiek na trhu práce vyžaduje 

samotné fungovanie trhu práce, ktorý pod tlakom starnutia populácie čelí problému nedostatku 

kvalifikovanej pracovnej sily.  

Predkladaná štúdia sa zaoberá analýzou kľúčových faktorov intervenujúcich do sféry 

participácie žien na trhu práce SR a identifikáciou hlavných zdrojov rastu ich zamestnanosti.  

Obsah štúdie je rozčlenený do štyroch kapitol. Prvá kapitola podáva stručnú deskripciu 

historického rámca zamestnanosti žien v SR a poskytuje retrospektívny pohľad na základné ciele 

                                                             
1 V súlade s údajmi Eurostat-u, miera ekonomickej aktivity mužov vo veku 20-64 rokov predstavovala v roku 2013  83,6% 
a žien 67,5%. Naopak, miera ekonomickej neaktivity žien bola v sledovanom období na úrovni 32,5% oproti hodnotám na 
úrovni 16,4% v mužskej populácii.  
2 Podľa údajov Slovstat-u, za obdobie rokov 2004 – 2013 ekonomicky neaktívna populácia žien vzrástla o 68 tis. osôb. Na 
jej zvýšení sa podieľali rast počtu žien v starobnom dôchodku (o 7 p.b.), žien v domácnosti (o 15 p.b.) a žien na 
rodičovskej dovolenke (o 46 p.b.). 
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a východiska konceptu zamestnanosti žien v bývalej ČSFR. Druhá kapitola je zameraná na rozbor 

základných ukazovateľov participácie žien na trhu práce SR z hľadiska predchádzajúceho 

desaťročného vývoja. Tretia kapitola je venovaná analýze hlavných faktorov ovplyvňujúcich 

participáciu žien na trhu práce,  rozboru kľúčových inhibítorov rastu zamestnanosti žien 

a najmä rastu zamestnanosti žien-matiek a poukazuje na kontraproduktívnosť niektorých 

verejných politík vo vzťahu k zvýšeniu ich participácie na trhu práce. Štvrtá kapitola poukazuje 

na potenciálne zdroje rastu zamestnanosti žien a žien-matiek a prezentuje námety 

a odporúčania zacielené na jednotlivé verejné politiky s dosahom na zamestnanosť žien.  

Metodika štúdie je založená na: 

 analýze štatistických údajov z databázy Štatistického úradu Európskej komisie 
a databázy Organizácie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (OECD) v oblastiach 
relevantných k analyzovanej téme; 

 poznatkoch získaných z teoretických zdrojov a výsledkoch kvantitatívnych analýz 
realizovaných (OECD) a Európskou komisiou v predmetnej agende; 

 informáciách a poznatkoch nadobudnutých z domácich a zahraničných monografických 
zdrojov a informáciách získaných z periodickej literatúry;  

 poznatkoch získaných z analýzy právnych noriem vecne súvzťažných k skúmanej téme.  

Pri analýze štatistických ukazovateľov v oblasti trhu práce a zamestnanosti v SR a ich 

komparácii v rámci členských krajín EÚ sa použilo zoskupenie EÚ-27. Tento postup bol zvolený 

z dôvodu: i) absencie niektorých porovnávaných ukazovateľov za Chorvátsko vzhľadom na 

krátku dobu jeho členstva v EÚ (od 30.06.2013), ii) väčšej objektívnosti porovnávaných údajov 

za SR s priemerom EÚ-27, ako so zoskupením členských krajín s dlhšou históriou pôsobenia 

v priestore jednotného trhu práce Európskej únie.  
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ZÁKLADNÉ VÝSKUMNÉ FAKTY A ZISTENIA  
 

1. Meritórnym cieľom Slovenskej republiky pri uplatňovaní cieľov stratégie Európa 2020 

v oblasti zamestnanosti je dosiahnutie 72 percentnej miery zamestnanosti obyvateľstva vo 

veku 20-64 rokov. Pri súčasnej miere zamestnanosti populácie vo veku 20-64 na úrovni 65% 

(2013), patrí Slovensko ku krajinám EÚ-28 s výrazným rozdielom medzi aktuálnym a 

cieľovým stavom3. Na problematickosť docielenia požadovaného stavu v miere 

zamestnanosti v SR poukazuje prognóza vývoja ponuky práce, vypracovaná Európskou 

komisiou,4 ktorá konštatuje, že aj pri predpokladanom v rámci stredného 

(pravdepodobného) variantu rastu počtu pracujúcich (cca o 6,7%) a znížení miery 

nezamestnanosti je pravdepodobný skôr nižší rast miery zamestnanosti ako stanovujú ciele 

stratégie. Podľa uvedenej analýzy k rastu miery zamestnanosti na Slovensku do roku 2020 

môže potenciálne prispieť predovšetkým rast zamestnanosti mužov, a to najmä vo veku 20-

29 rokov, zamestnanosti starších pracovníkov vo veku 55-64 rokov a pracovníkov vo veku 

30-54 rokov. Odhadovaný potenciál účasti žien na raste celkovej zamestnanosti je nižší 

v porovnaní s potenciálom mužov. Uvedený fakt implikuje prítomnosť závažných prekážok 

limitujúcich rast zamestnanosti žien. 

2. Participácia žien na pracovnej sile, meraná mierou ich ekonomickej aktivity, za 

obdobie ostatných desiatich rokov v drvivej väčšine krajín EÚ-28 vzrástla. V podmienkach 

slovenského trhu práce je badateľný jej pokles o 0,5 p.b. Miera ekonomickej aktivity žien 

v SR vo veku 15-64 rokov bola v roku 2013 nižšia v porovnaní s priemerom  EÚ-28 o 3,6 p.b. 

a vo veku 20-64 rokov nižšia o 2,4 p.b.  

 

3. Pokles miery ekonomickej aktivity žien vo veku 15-64 rokov v SR bol sprevádzaný 

zvýšením ich ekonomickej neaktivity. Kým za obdobie rokov 2004 až 2013 miera 

ekonomickej neaktivity žien vo väčšine krajín EÚ-28 klesla, v SR podiel ekonomicky 

neaktívnych žien sa zvýšil o 0,5 p.b. Stúpajúcim trendom sa vyznačoval aj vývoj miery 

ekonomickej neaktivity žien vo veku 20-64 rokov, ktorá vzrástla za sledované obdobie o 2,4 

p.b.. K výrazne negatívnemu trendu došlo vo vývoji miery ekonomickej neaktivity žien vo 

veku 25-49 rokov, ktorá za uplynulú dekádu klesla o 5,3 p.b.  

4. Priemerné ročné tempo rastu miery zamestnanosti žien vo veku 20-64 rokov v SR 

v uplynulej dekáde bolo výrazne nižšie v komparácii s tempom rastu miery zamestnanosti 

mužov v rovnakej vekovej kategórii. Tento trend neprispieva k zúženiu „nožníc“ v rodových 

rozdieloch v miere zamestnanosti, ktoré v roku 2013 oscilovali na úrovni 14,4 p.b.  

5. Miera zamestnanosti žien v produktívnom veku (15-64 rokov) za obdobie desiatich 

rokov vzrástla len mierne, a to o 2,8 p.b.. O polovicu nižší rast na úrovni 1,3 p.b. bol 

                                                             
3 Členské krajiny EÚ28, podľa Európskej komisie, 
(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/18_employment_target.pdf) možno rozdeliť z hľadiska dosiahnutia 
cieľového stavu v miere zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 rokov na štyri skupiny:  

1. krajiny, v ktorých národný cieľ v miere zamestnanosti je fakticky dosiahnutý (napr. Nemecko a Malta); 
2. krajiny, v ktorých je stanovený cieľ je dosiahnuteľný (napr. Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 

Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Slovinsko a Švédsko); 
3. krajiny, v ktorých stanovený cieľ je dosiahnuteľný avšak vyžaduje značné úsilie (napr. Belgicko, Cyprus, Poľsko); 
4. krajiny, v ktorých dosiahnutie stanoveného cieľa sa javí ako neuskutočniteľné (napr. Bulharsko, Grécko, 

Maďarsko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko).  
4 Ibidem 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/18_employment_target.pdf
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zaznamenaný v skupine žien vo veku 20-64 rokov. V skupine žien fertilného veku (25-49 

rokov) v sledovanom období došlo k miernemu poklesu miery zamestnanosti o 0,8 p.b. 

Jediná veková skupina, v rámci ktorej došlo k pozitívnemu vývoju, je skupina žien vo veku 50-

64rokov, ktorej miera zamestnanosti za uplynulú dekádu vzrástla o 13,9 p.b.  

 

6. Miera zamestnanosti žien vo veku 20-64 bola v roku 2013 na úrovni 57,8 % 

a zaostávala za priemerom EÚ-28 o 4,8 percentuálnych bodov.  

7. Medzi hlavné intervenujúce činitele úrovne participácie žien na trhu práce a miery ich 

zamestnanosti v SR patria: i) materstvo/prítomnosť deti, ii) podmienky umožňujúce súbežne 

vykonávanie pracovných a rodinných funkcií žien vymedzených stupňom pružnosti pracovného 

času a pracovných režimov, iii) dostupnosť (kvantitatívna, priestorová a cenová) služieb 

starostlivosti o deti (najmä o deti do 2-3 rokov veku)a iv) nastavenie regulačného rámca 

systému zdaňovania pracovného príjmu druhého zarábajúceho člena rodiny.  

8. Participácia žien na trhu práce v SR je výrazne ovplyvnená ich reprodukčnou rolou 

a rolou matky. Miera zamestnanosti žien-matiek je signifikantne nižšia v komparácii 

s celkovou mierou zamestnanosti žien. Zamestnanosť žien s deťmi do troch rokov veku v SR 

patrí k najnižším spomedzi členských krajín OECD a klesá úmerne rastu počtu detí. Podľa 

OECD (OECD 2013,2014) k faktorom, ktoré prispievajú k nízkej miere zamestnanosti žien je 

regulačný rámec inštitútov materskej a rodičovskej dovolenky. Slovenská republika 

s celkovou dobou trvania voľná súvisiaceho s narodením a dieťaťa a starostlivosťou oňho 

v rozsahu 164 týždňov patrí k najdlhším v rámci OECD.  

9. Účasť žien v pružných formách zamestnanosti umožňujúcich harmonizovať ich pracovný 

a rodinný život má v SR stúpajúci trend, avšak napriek tomu zaostáva za ich rozsahom v EÚ. 

Podiel žien vo veku 15-64 rokov v dočasnej zamestnanosti v SR za obdobie rokov 2000 až 

2013 sa zdvojnásobil z 3,5% na 7,0%5. V priemere v EÚ-27 bola angažovaná v dočasných 

formách zamestnanosti každá siedma žena, v SR len každá štrnásta. Popri pozitívach, ktoré 

prinášajú pružné formy zamestnanosti pri zosúladení pracovných a rodinných rolí žien, sú 

evidentné aj ich negatívne aspekty. Ako ukazujú výsledky empirických výskumov (VÚPSVR 

1993,1998,2005) ženy-matky majú vyšší sklon k akceptácii dočasného zamestnania najmä 

z dôvodu absencie možnosti nájsť trvalé zamestnanie. Dočasné pracovné miesta sú 

generované predovšetkým v rámci sekundárneho trhu práce s nízkou perspektívou 

kariérneho rastu a nižšou mzdovou úrovňou. Uvedená skutočnosť implikuje rastúce riziko 

„uväznenia“ žien v sekundárnom trhu práce s negatívnym dopadom na úroveň ich sociálnej 

ochrany.  

10. Rozsah využívania skrátených pracovných pomerov (práca na kratší pracovný čas 

a delené pracovné miesto) u pracujúcich žien v SR, napriek ich miernemu zvýšeniu 

v ostatných rokoch, zostáva na alarmujúco nízkej úrovni. Kým v EÚ -28 na kratší pracovný čas 

pracuje v priemere každá tretia žena, v SR je to len každá sedemnásta žena. Napriek 

inkorporácii nového inštitútu „delené pracovné miesto“ do pracovnoprávnej legislatívy SR, 

rozsah práce žien na skrátený pracovný čas nezaznamenal signifikantný nárast.  

11. Inhibítory nízkej miery využívania kratších pracovných pomerov žien majú svoje korene 

v nízkom dopyte zamestnávateľov po týchto formách zamestnanosti, ktoré z pohľadu 

zamestnávateľov zvyšujú administratívne náklady na ich prevádzkovanie. Rovnako na strane 

                                                             
5 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en
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ponuky práce je evidentný nízky sklon žien akceptovať dlhodobý výkon práce na skrátený 

pracovný čas najmä pre jej nízku mzdovú úroveň a pre jej implikácie na úroveň budúcich 

finančných plnení v systéme sociálneho poistenia (úroveň starobných dôchodkov). Podľa 

údajov Eurostat-u viac ako tretina žien v SR volí prácu na skrátený pracovný čas 

nedobrovoľne t.j. na podnet zamestnávateľa. Pričom tento jav má zreteľne akcelerujúci 

trend: za desať rokov podiel nedobrovoľnej prace žien na skrátený pracovný čas vzrástol 

z 8,5 % (2004) na 31,2% (2013).  

12. Na Slovensku pravidelne pracuje z domu v priemere každá dvadsiata piata žena (4%) 

a občasne - každá dvadsiata žena (5,2%) vo veku 15-64 rokov. Inštitút občasnej domáckej 

práce vytvára priestor pre jej využívanie v prípade starostlivosti o choré dieťa resp. 

o chorého člena rodiny alebo v prípade iných nepredvídaných životných situácií. Navyše, 

poskytovanie domáckej práce (home office) pri ochorení dieťaťa predstavuje dnes súčasť 

modernej firemnej kultúry mnohých zamestnávateľov a je prejavom ústretovosti voči 

zamestnankyňam s materskými povinnosťami. Dôkazom toho sú vyššie hodnoty štatistického 

ukazovateľa občasnej domáckej práce v skupine žien vo veku 25-49 rokov. Napriek 

uvedenému, vykonávanie domáckej práce na báze občasnosti v SR zaostáva za niektorými 

„starými“ členskými krajinami EÚ, napr. Švédskom a Veľkou Britániou, kde občasne pracuje 

z domu takmer každá piata zamestnaná žena vo veku 25-49 rokov.  

13. Ukazovatele zmennej práce žien v SR vykazujú vysoké hodnoty: takmer každá tretia 

(29,3%) zamestnankyňa vo veku 15-64 rokov v roku 2013 pracovala v zmennom režime 

práce. V EÚ-27 v sledovanom období na zmeny pracovala len každá šiesta zamestnankyňa 

(16,5%). Jednou z pozoruhodných špecifík zmennej práce v SR je absencia výrazných 

rodových rozdielov v rozsahu jej uplatňovania; podiel mužov pracujúcich na zmeny v roku 

2013 osciloval na úrovni 33,7% a podiel žien - na úrovni 29,3%. V prípade žien práca na 

zmeny je jedným zo zdrojov nerovnováhy medzi sférou práce, osobného a rodinného života.  

14. Rozsah vykonávania nočnej práce (zvyčajne od 22 hod. do 6 hod.) žien vo veku 15-64 

rokov na pravidelnej báze v SR patrí k najvyšším v rámci EÚ-28 a takmer trojnásobne 

prekračuje európsky priemer (SR-12,8%; EÚ-28-4,4%). V skupine žien vo veku 25-49 rokov, 

t.j. vo vekovej  skupine imanentnej z hľadiska plnenia materských funkcií a výkonu 

starostlivosti o dieťa/detí, pravidelné vykonávanie nočnej práce je o niečo vyššie a osciluje na 

úrovni 12,9%. 

15. Týždenný pracovný čas žien v SR v roku 2013 v rozsahu 39,4 hodín  je druhý najvyšší 

v rámci EÚ-28 (Bulharsko-40,4 hodín). Slovenská žena odpracuje týždenne takmer o 6 hodín 

viac v porovnaní s priemerom EÚ-28, o viac ako 8 hodín v porovnaní so ženou v Dánsku, o 9 

hodín viac ako žena v Nemecku a o 15 hodín viac ako žena v Holandsku. V kontexte 

týždenného rozsahu hodín strávených ženami v práci, starostlivosťou o domácnosť a deti 

včítane dopravy do zamestnania celkové zaťaženie žien v SR možno považovať za enormné.   

16. V  oblasti inštitucionálnej starostlivosti o deti do 3 rokov veku Slovensko spolu s Českou 

republikou, Maďarskom a Poľskom patrí do skupiny krajín s najnižšou mierou rozsahu 

inštitucionálnej starostlivosti (zaškolenosti) deti v jasliach. Podľa údajov Eurostat-u 

v Slovenskej republike v roku 2012 do inštitucionálnej starostlivosti bolo zahrnuté len 4% 

detí vo veku do 3 rokov.   

17. Súčasný stav jasľovej starostlivosti v SR sa vyznačuje citeľným nedostatkom počtu 
zariadení etablovaných samosprávou, pre ktoré zriaďovanie a prevádzkovanie jaslí je 
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finančne neatraktívne. Deficit verejných jaslí kompenzuje súkromná sféra, ktorej patrí 
dominantné postavenie v tejto oblasti. 

18. Oblasť služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku sa vyznačuje absenciou jednotnej 
právnej úpravy a kompetenčným vákuom, ktorých negatívnymi implikáciami sú 
neexistencia štandardov kvality, mechanizmov monitorovania poskytovaných služieb, 
cenovej regulácie a údajovej základne umožňujúcej kalkuláciu základných indikátorov ich 
činnosti.   

19. Územná distribúcia jaslí sa vyznačuje ich koncentráciou na úrovni väčších 
aglomerácií (združenia obcí, okresné mestá, krajské mestá, hlavné mesto SR resp. ich 
mestské časti). Uvedený fakt je konzekvenciou ekonomickej neefektívnosti ich zriaďovania na 
úrovni stredných a malých obcí v dôsledku neistého dopytu po týchto službách. 
Nerovnovážna územná alokácia jaslí fakticky izoluje rodičov žijúcich v malých 
a stredných obciach  od možnosti využitia inštitucionálnej starostlivosti o deti do 3 rokov.  

20. Jedným z meritórnych inhibítorov širšieho využívania jaslí je ich cenová hladina, ktorá 
v prípade celodennej starostlivosti vo verejných jasliach osciluje na úrovni 30-45% (od 250 
do 370 EUR) a v súkromných jasliach na úrovni 50-65% (od 400 do 550 EUR) zo sumy netto 
priemernej mzdy v roku 2013 osoby s jedným nezaopatreným dieťaťom (t.j. zo sumy 659 
EUR).   

21. Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav v oblasti jaslovej starostlivosti dosiahnutie 
barcelonských cieľov na úrovni 33%-nej inštitucionálnej zaškolenosti detí do 3 rokov v SR do 
roku 2020 sa javí ako problematické.  

22. Dopyt po zariadeniach starostlivosti o deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov (materské 
školy), v porovnaní s dopytom po jasliach, je výrazne vyšší a v značnej miere súvisí 
s ukončením doby trvania rodičovskej dovolenky a návratom matky na trh práce. 

23. Podľa údajov Eurostat-u v roku 2012 zaškolenosť detí vo veku od 3 rokov do 6 rokov 
v materských školách v SR dosiahla úroveň 59% (s týždennou rozsahom poskytovanej 
starostlivosti 30 hodín a viac), čo prevyšuje priemer EÚ-28 o 13 p.b. (priemer EÚ-28-46%). 

24. Napriek relatívne vysokej zaškolenosti deti v materských školách, dopyt po nich zo 
strany rodičov nie je zďaleka uspokojený. Za desať rokov (2004-2013) počet nesaturovaných 
žiadostí o umiestnenie dieťaťa do materskej školy vzrástol takmer 6 násobne a v roku 
2013 osciloval na úrovni viac ako 9 tis. žiadostí, pričom 93% z celkového počtu žiadostí 
smerovali do verejného sektoru materských škôl.  

25. Súčasný stav v počte neuspokojených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do materskej školy 
súvisí nielen s nedostatkom ponuky týchto zariadení, ale aj s kvantitatívnym rastom detskej 
zložky obyvateľstva vo veku 3 až 6 rokov, ktorej veľkosť za obdobie rokov 2004-2013 sa 
zvýšila o takmer 13 tis. V súlade s uvedeným, tlak na umiestnenie dieťaťa/detí do materských 
škôl bude v nasledujúcich rokoch rásť v dôsledku rastu detskej zložky obyvateľstva vo veku 3 
až 6 rokov, ktorý bude pretrvávať až do roku 2018 a následne bude postupne klesať.6  

26. Najväčší segment materských škôl tvoria verejné materské školy, ktoré sa podieľajú na 
ich celkovom počte 95-mi percentami a navštevuje ich 95% všetkých detí zapísaných do 
materských škôl. Najvyššiu hustotu verejných materských škôl vykazuje Prešovský kraj, na 
území ktorého sa koncentruje takmer pätina celkového počtu materských škôl verejného 
sektora. Vysokou hustotou verejných materských škôl a tým aj ich lepšou územnou 

                                                             
6 Bleha, B, Vaňo, B (2007). Prognóza vývoja obyvateľstva ST do roku 2025, Infostat. Dostupné na: 
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza07.pdf 
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dostupnosťou sa vyznačujú okresy Dunajská Streda, Levice, Nitra, Prešov, Košice-okolie, Nove 
Zámky, Žilina, Bardejov, Trebišov, Trnava.  

27. Najvyššia úroveň nesaturovaného dopytu po materských školách (meraná počtom 

neuspokojených žiadosti o umiestnenie dieťaťa) dlhodobo vykazuje Bratislavský kraj, 

v rámci ktorého je koncentrovaná takmer polovica všetkých neuspokojených žiadosti v SR.    

28. Analýza poplatkov vo verejných a neštátnych (súkromných a cirkevných) materských 

školách preukázala, že ich priemerná mesačná výška je diferencovaná v závislosti od regiónu, 

avšak výraznejší rozdiel existuje medzi Bratislavským krajom a ostatnými krajmi na 

Slovensku ako medzi jednotlivými krajmi navzájom. Priemerná výška mesačných poplatkov v 

siedmich krajoch SR (okrem Bratislavského) nevykazuje výrazné rozdiely. 

29. Výška a štruktúra mesačných poplatkov v súkromných materských školách je odlišná. Vo 

všetkých ôsmich krajoch SR si súkromné materské školy spravidla účtujú jednorazový 

poplatok tzv. zápisné (v rozličnej výške). Niektoré súkromné materské školy odvíjajú výšku 

mesačného poplatku od veku dieťaťa. Na druhej strane mesačný poplatok vo viacerých 

súkromných materských školách obsahuje cenu stravného, cenu krúžkov a výletov. Pri 

uplatnení rodičmi nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa však ich reálne výdavky na 

starostlivosť poskytovanú v súkromných škôlkach je nižšia ako uvádzané ceny.  

30. V cirkevných materských školách sa výška mesačných poplatkov za úhradu nákladov 

spojených s dochádzkou dieťaťa do MŠ približuje verejným materským školám. Zo zistení 

vyplýva, že v niektorých cirkevných materských školách deti, ktoré majú rok do začiatku 

školskej dochádzky tzv."predškoláci," platia znížené sadzby príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov.  

31. Zo zistených informácií vyplýva, že po finančnej stránke ostáva pre rodičov najväčším 

problémom zabezpečenie starostlivosti o deti vo veku 3-4 rokov, ktoré nie sú 

z kapacitných dôvodov prijaté do verejných materských škôl a navštevujú súkromné 

materské školy už bez nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa.  

32. Z medzinárodných komparácii (OECD 2004,2008,2012) vyplýva, že podiel výdavkov na 

starostlivosť o deti na netto príjme rodiny v SR patria k najvyšším v rámci členských 

krajín OECD. Cenová dostupnosť starostlivosti o deti v SR vykazuje negatívnu závislosť od 

typu a výšky príjmu rodiny. Financovanie starostlivosti o deti predstavuje najvyššiu záťaž pre 

rodiny osamelých rodičov v pásme nízkych miezd.  

33. Empirické poznatky naznačujú, že ponuka práce žien žijúcich v domácnosti s partnerom 

je oveľa elastickejšia ako ponuka práce mužov, t.j. citlivejšie reaguje na motivačné 

a demotivačné mechanizmy daňového systému. Prítomnosť detí zvyšuje elasticitu ponuky 

práce žien. Ak nastavenie daňového systému vo vzťahu k druhému zarábajúcemu členovi 

domácnosti (spravidla ide o ženy) nie je dostatočne stimulujúce pre vstup do plateného 

zamestnania, ženy tento vstup odkladajú.  
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I. HISTORICKÝ KONTEXT ZAMESTNANOSTI ŽIEN V SR: STRUČNÝ PREHĽAD 
 

Počiatky súčasného modelu zamestnanosti žien v SR sa začali formovať v druhej polovici 20. 

storočia ako dôsledok uplatňovania socialistického konceptu emancipácie žien a politiky 

zameranej na dosiahnutie plnej zamestnanosti obyvateľstva. Ideologický zdôvodňovaná 

emancipácia žien bola vynútená nevyhnutnosťou kvantitatívneho zvýšenia rozsahu pracovných 

síl potrebných na zabezpečenie chodu socialistického hospodárstva a bola základným impulzom 

k  integrácii žien na trh práce. Z historického hľadiska hromadný vstup žien v SR (ako aj v celej 

bývalej ČSSR) do plateného zamestnania sa datuje od 50-tych rokov minulého storočia. Zatiaľ čo 

z desiatich ekonomicky aktívnych osôb v roku 1950 v SR boli len dve ženy, v roku 1970 ich počet 

sa zvýšil na štyri z desiatich ekonomicky aktívnych osôb7. Vstup žien na trh práce v 50-tych až 

60-tych rokoch minulého storočia bol sprevádzaný ich etablovaním sa najmä v nízko 

kvalifikovaných povolaniach a v odvetviach s nízkou pridanou hodnotou. Extenzívny charakter 

centrálne riadenej ekonomiky a nízka produktivita práce sa premietali do systematického 

nedostatku pracovných síl, čo vyvolalo potrebu kontinuálneho začleňovania žien do pracovného 

procesu. Na tieto účely štát v rámci pracovnej a sociálnej legislatívy systematicky vytváral 

podmienky na zvyšovanie zamestnanosti žien a osobitne žien-matiek, ku ktorým okrem iného 

patrili: 

 zakotvenie materskej dovolenky v trvaní 18 týždňov (1954); 

 predlženie materskej dovolenky na 22 týždňov  a ďalšej materskej dovolenky v trvaní do 1 
roka veku dieťaťa, osobitné podmienky materskej dovolenky pre osamelé matky (1964 r.); 

 zakotvenie práce na čiastočný úväzok (1966); 

 etablovanie prestávok na dojčenie (1965); 

 zákaz zrušenia pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou a zamestnankyňou – 
matkou dieťaťa do 1 roka (1965); 

 povinnosť zamestnávateľa opätovne prijať na pôvodnú pracovnú pozíciu  zamestnankyňu 
po návrate s materskej dovolenky (1966).  

Štátna politika extenzívneho zvyšovania zamestnanosti žien v relatívne krátkom čase priniesla 

svoje ovocie v podobe rastúceho podielu pracujúcich žien na celkovom počte pracujúcich osôb, 

ktorý vzrástol z 23,6 % v roku 1950 na 41,3% v roku 19708. Následný vývoj participácie žien na 

počte pracujúcich osôb už nevykazoval taký dynamický nárast a v období rokov 1980 až 2000 

tento ukazovateľ osciloval v rozmedzí od 44,6% do 45,9%. Finančná a hospodárska kríza v roku 

2008 sa podpísala pod výrazný pokles počtu pracujúcich žien; len za obdobie od konca roku 

2008 do konca roku 2009 počet pracujúcich žien sa znížil o 30 tis. osôb. Vývoj podielu žien na 

pracujúcej populácii znázorňuje nasledujúca tabuľka: Podiel žien na pracujúcej populácii. 

rok 1960 1970 1980 1990 2000 2008 2010 2013

podiel 38,7 42,8 44,6 44,5 45,9 44,0 44,6 44,4

Tab. Podiel žien na pracujúcej populácii v%

Zdroj: Štatistická ročnka SR 1992+Slovstat  

                                                             
7 Základné ukazovatele zo sčítania ľudu, domov a bytov . In: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR, 
Bratislava 1993 
8 Ibidem 
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Z historického hľadiska koniec 60-tych a začiatok 70-tych rokov znamenal etablovanie 

zamestnanosti žien ako neoddeliteľnej súčasti životného štýlu českých a slovenských 

domácností. Prostredníctvom začleňovania žien do pracovného procesu socialistický štát 

napĺňal nielen stanovené zámery pri dosahovaní tzv. plnej zamestnanosti, ale aj zabezpečoval 

udržanie životnej úrovne domácností. Práve v tomto období bol dvoj príjmový model 

domácností (príjem muža a ženy z plateného zamestnania spravidla na plný pracovný čas) 

pevne ukotvený do každodenného života rodín ako nástroj zabezpečenia ich životných potrieb.  

Zatiaľ čo, podľa údajov ŠÚ SR, v roku 1970 podiel domácností s ekonomicky aktívnou ženou bol 

na úrovni 43%, v roku 1980 tieto domácností predstavovali polovicu všetkých cenzových 

domácností9.  

Úroveň a formy participácie žien v sfére práce úzko súvisia s plnením ich materských funkcií. 

Preto rastúce zastúpenie žien na pracujúcej populácii bolo sprevádzané budovaním 

a rozširovaním siete verejných služieb starostlivosti o deti. Za obdobie rokov 1950 až 1989 

počet miest v jasliach vzrástol osemnásobne a počet miest v materských školách viac ako 

trojnásobne (viď nasledujúcu tabuľku: Počet miest v jasliach a materských školách). 

1950 1960 1970 1980 1989

počet miest v jasliach 5 924 10 596 23 499 41 355 49 191

počet miest v MŠ 68 879 83 875 119 026 231 155 241 458

Zdroj: Štatistická ročenka ČSFR'91, FSÚ, ČSÚ, SŠÚ 1991

Tab. Počet miest v jasliach a materských školách (1950-1989)

 

Napriek ráznemu nárastu počtu miest v predškolských zariadeniach starostlivosti o deti, dopyt 
po týchto zariadeniach zo strany rodín neustále rástol a prevyšoval ich ponuku. Nedostatok 
miest v predškolských zariadeniach a neschopnosť štátu uspokojiť rastúci dopyt po 
inštitucionálnej starostlivosti o deti viedol začiatkom 70-tych rokov k ďalším opatreniam 
v smerujúcim k predlženiu doby trvania materskej dovolenky z jedného na dva roky. Pod 
vplyvom uplatňovania konceptu plnej zamestnanosti na strane jednej, a opatrení v oblasti 
rodinnej politiky na strane druhej, sa sformoval špecifický pre Slovenskú a Českú republiky 
model pracovnej trajektórie žien spočívajúci v striedaní fáz pracovnej aktivity a materskej 
dovolenky t.j. model prerušovanej (diskontinuálnej) pracovnej trajektórie. V praktickej 
rovine tento model viedol k nárastu počtu rokov strávených ženami v domácnosti za účelom 
starostlivosti o deti a k dlhodobej odluke žien od trhu práce. Po zmene politického režimu tento 
diskontinuálny model participácie žien na trhu práce sa stal jedným z kľúčových zdrojov ich 
znevýhodnenia na trhu práce.  

Po roku 1989 socialistický „projekt“ plnej zamestnanosti žien bol pod vplyvom transformácie 
ekonomiky anulovaný súbežne so vznikom otvorenej nezamestnanosti. Ponovembrová 
reštrukturalizácia hospodárstva sa výrazne podpísala pod znížením úrovne zamestnanosti žien, 
ktorá za tri roky (1989-1992) klesla o 227 tis. a už koncom roku 1992 bola každá ôsma 
ekonomicky aktívna žena nezamestnaná. Napätá situácia na trhu práce v 90-tych rokoch 
minulého storočia sa významne podieľala na tvorbe fenoménu znevýhodnenia žien, a najmä 
žien-matiek, ktoré začali zápasiť nielen s návratom na trh práce po materskej/rodičovskej 
dovolenke, ale aj po období strávenom v nezamestnanosti. Trend znevýhodnenia žien bol 
sprevádzaný radikálnym znížením počtu zariadení starostlivosti o deti, ktorý bol determinovaný 
zmenou demografickej situácie, čo ešte väčšmi sťažilo návrat žien-matiek na trh práce.  

Nasledujúca kapitola štúdie prezentuje stručnú analýzu trendov vývoja základných štatistických 
ukazovateľov postavenia žien na trhu práce akými sú úroveň ich ekonomickej aktivity a  
neaktivity včítane jej dôvodov, miera zamestnanosti a jej rozdiely podľa vekových kategórií žien 
za obdobie rokov 2004 až 2013. 

                                                             
9Základné ukazovatele zo sčítania ľudu, domov a bytov . In: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR, 
Bratislava 1993 
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II. PARTICIPÁCIA ŽIEN NA TRHU PRÁCE SR: SÚČASNÝ STAV VERZUS CIELE EURÓPA 2020 
 

II.1 EKONOMICKÁ AKTIVITA ŽIEN  
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (15-64 rokov) za obdobie rokov 2004 -2013 vzrástlo 

absolútne o 56,7 tis., čo predstavuje nárast o 2 p.b. Drvivú väčšinu uvedeného nárastu tvoril 

prírastok ekonomicky aktívnych mužov na úrovni 54,7 tis. Početnosť ekonomicky aktívnej 

ženskej populácie sa v sledovanom období zvýšila len neparne (o 2 tis.). Asymetricky vývoj 

ekonomickej aktivity mužov a žien prispel k zníženiu participácie žien na celkovej ekonomicky 

aktívnej populácii z 45,4% v roku 2004 na 44,5% v roku 2013, zatiaľ čo zastúpenie mužov 

v sledovanom období vzrástlo z 54,6% na 55,6%. Na výrazne nižšiu participáciu žien 

v ekonomicky aktívnej populácie poukazuje miera ich ekonomickej aktivity, ktorá v sledovanom 

období bola v priemere o 15 p.b. nižšia v porovnaní s  mierou ekonomickej aktivity mužov. 

Komparáciu miery ekonomickej aktivity podľa rodovej príslušnosti ilustruje nasledujúci graf: 

Miera ekonomickej aktivity podľa rodovej príslušnosti. 

Graf  Miera ekonomickej aktivity podľa rodovej príslušnosti v%(15-64r.)
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Zdroj:Eurostat 

Jednou z hlavných príčin nízkej miery ekonomickej aktivity žien je ich stúpajúca početnosť v 

rámci poproduktívnej populácie, ktorá v sledovanom období vzrástla o 14,2 p.b.. Rast 

kvantitatívneho rozsahu žien v poproduktívnom veku taktiež jedným z faktorov rodových 

rozdielov v miere ekonomickej aktivity. Počet žien v poproduktívnom veku dlhodobo prevyšuje 

počet mužskej poproduktívnej populácie a v roku 2013 bol o 172 tis. vyšší v porovnaní s mužmi.  

Miera ekonomickej aktivity žien v SR vykazuje vysokú diverzitu determinovanú ich vekom. Vo 

vekovej kohorte 20-24 rokov tento ukazovateľ osciluje na nízkych hodnotách (39,1%, 2013), čo 

má svoje opodstatnenie v rastúcej participácii mladých žien v príprave na povolanie. Miera 

ekonomickej aktivity žien rastie úmerne ich veku a vo vekovej skupine 25-29 rokov, v ktorej 

dochádza k intenzifikácii ich vstupu na trh práce, dosahuje úroveň 71,0%. Vrchol miery 

ekonomickej aktivity koreluje s vekovou kohortou 40-44 ročných žien, kde tento ukazovateľ 

dosahuje 90,1%. S pribúdajúcim vekom miera ekonomickej aktivity žien klesá a vo vekovej 

kohorte 60-64 rokov, ktorý súvisí s odchodom z trhu práce, už osciluje len na úrovni 12,3%. 
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Distribúciu miery ekonomickej aktivity žien podľa veku v komparácii s priemerom EÚ-27 

ilustruje nasledujúci graf: Miera ekonomickej aktivity žien v SR a EÚ-27. 

Graf Miera ekonomickej aktivity žien v SR a EÚ-27 podľa veku v %(2013) 
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Zdroj: Eurostat 

II.2 EKONOMICKÁ NEAKTIVITA ŽIEN A JEJ DÔVODY 
Obdobie rokov 2004 až 2013 bolo sprevádzané kontradiktórnym vývojom ekonomickej 

neaktivity populácie (15-64 rokov) spočívajúci v jej postupnom náraste (2004-2007), 
následnom poklese (2008), prechodnom raste (2009,2010) a opätovnom postupnom poklese do 
konca sledovaného obdobia. Napriek uvedeným kolísaniam za ostatnú dekádu počet 
ekonomicky neaktívnej populácie kvantitatívne vzrástol o 22,2 tis. Trajektória vývoja 
ekonomickej neaktivity žien v základných rysoch kopírovala vývoj ekonomickej neaktivity 
celkovej populácie a jej počet v sledovanom období vzrástol o 18,9 tis., čo predstavuje 85% 
celkového nárastu ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.  

Ekonomická neaktívna populácia v SR sa vyznačuje prevalenciou žien, ktorí v roku 2013 sa 
podieľali viac ako polovicou (62%) na jej celkovom počte (na porovnanie: ČR 64%; Poľsko 61%, 
Maďarsko 60%). Tretinu z celkového počtu ekonomicky neaktívnych žien tvoria ženy vo veku 
25-49 rokov, t.j. veková kohorta žien vo fertilnom veku, ktorá sa vyznačuje plnením materských 
funkcií.  

Ukazovatele miery ekonomickej neaktivity žien sú výrazne vyššie v porovnaní s ukazovateľmi 
mužskej neaktívnej populácie (viď nasledujúci graf: Vývoj miery ekonomickej neaktivity 2004-
2013).  

Graf  Vývoj miery ekonomickej neaktivity v %(2004-2013) 
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Analýza determinantov rodových rozdielov v ekonomickej neaktivite ukazuje, že hlavnými 
zdrojmi kvantitatívnej prevalencie ženskej ekonomicky neaktívnej populácie sú kategórie 
dôchodcov (starobných a invalidných) a  osôb vykonávajúcich starostlivosť o deti alebo iné 
odkázané osoby. 

Kategória dôchodcov (starobných a invalidných) predstavuje jeden z kľúčových zdrojov 
rodových rozdielov v počte ekonomicky neaktívneho obyvateľstva. Zatiaľ čo v období rokov 
2004-2013 priemerný ročný počet dôchodcov-mužov osciloval na úrovni 387 tis. osôb, u žien-
dôchodkyň tento ukazovateľ dosiahol v priemere hladinu 665 tis. osôb. Uvedená diferencia je 
spôsobená najmä rozdielmi v priemernom veku odchodu mužov a žien do starobného dôchodku, 
ktorý v roku 2013 predstavoval u mužov 60 rokov a 4 mesiace a u žien 57 rokov a 5 mesiacov.10 
Muži odchádzajú do starobného dôchodku v priemere po 35,6 rokoch a ženy po 29,7 rokoch 
pracovného života.    

Ekonomickú neaktivitu žien podstatným spôsobom ovplyvňuje aj kategória osôb nezaradených 
do pracovného procesu prevažne z dôvodu starostlivosti o deti alebo iné odkázané osoby 
(choré osoby, osoby so zdravotným postihnutím a staré osoby). Počet žien neaktívnych z dôvodu 
starostlivosti o deti a odkázané osoby vykazuje vzostupný trend, čo zaraďuje SR spolu s ČR ku 
krajinám s ich najvyšším podielom v rámci EÚ-27. V roku 2013 v SR dôvod starostlivosti o deti 
alebo iné odkázané osoby sa podieľal na ekonomickej neaktivite žien vo veku 15-64 rokov 
takmer štvrtinou (SR 24,4%; v ČR 25,4%). Dosah starostlivosti o deti alebo iné odkázané osoby 
na výskyt ekonomickej neaktivity žien v SR výrazne prekračuje priemer EÚ-27, kde jeho 
inherencia sa podieľa na vzniku ekonomickej neaktivity len u 15,0% žien. Vplyv uvedeného 
intervenujúceho činiteľa sa o veľa zreteľnejšie prejavuje v skupine žien vo veku 25-49 rokov, 
kde ekonomická neaktivita oscilovala v roku 2013 na úrovni 74,4% (ČR 76,4%; priemer EÚ-27 
38,5%). Porovnanie miery ekonomickej neaktivity žien vo vekových kohortách 15-64 rokov 
a 25-49 rokov v krajinách EÚ-27 ilustruje nasledujúci graf: Ekonomická neaktivita žien z dôvodu 
starostlivosti o deti alebo iné odkázané osoby vo vekových kohortách 15-64 a 25-49 rokov. 

Graf  Ekonomická neaktivita žien z dôvodu starostlivosti o detí alebo iné odkázané osoby 

vo vekových kohortách 15-64 rokov a 25-49 rokov v % (2013)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bel
gi

ck
o

Bul
ha

rs
ko

Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a 

D
án

sk
o

N
em

ec
ko

Est
ón

sk
o

Írs
ko

G
ré

ck
o

Špa
ni

el
sk

o

Fra
nc

úz
sk

o

Tal
ia

ns
ko

C
yp

ru
s

Lo
ty

šs
ko

Li
tv

a

Lu
xe

m
bu

rs
ko

M
aď

ar
sk

o

M
al

ta

H
ol

an
ds

ko

R
ak

ús
ko

Poľ
sk

o

Por
tu

ga
ls
ko

R
um

un
sk

o

Slo
vi
ns

ko

Slo
ve

ns
ko

Fín
sk

o

Švé
ds

ko

Veľ
ká

 B
rit

án
ia

pr
ie

m
er

 E
Ú
-2

7

p
e

rc
e
n

ta

15-64 rokov 25-49 rokov

 

Zdroj: Eurostat 

 

                                                             
10 <Avarage exit age from the labour force> Database Eurostat. Dostupné na 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_exi_a&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_exi_a&lang=en
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Jedným z dôležitých segmentov ekonomicky neaktívnych osôb z dôvodu starostlivosti o deti 

alebo iné odkázané osoby sú osoby na rodičovskej dovolenke. Počet osôb na rodičovskej 

dovolenke v roku 2013 dosiahol úroveň 78,9 tis. čo v porovnaní s rokom 2004 predstavuje 

nárast o 25,1 tis. Napriek pozitívnym zmenám vo vnímaní inštitútu rodičovskej dovolenky zo 

strany mužov, miera ich participácie zostáva na extrémne nízkej úrovni. Rodičovská dovolenka 

naďalej zostáva doménou žien. Zatiaľ čo priemerný ročný počet žien na rodičovskej dovolenke 

v období rokov 2004 – 2013 osciloval na úrovni 69 tis. osôb, priemerný počet mužov na 

rodičovskej dovolenke v sledovanom období predstavoval 480 osôb.  

II.3 VÝVOJ ZAMESTNANOSTI ŽIEN OD ROKU 2004  

Vstup SR do Európskej únie zohral úlohu impulzu pre rast celkovej zamestnanosti 

včítane zamestnanosti žien. Pod vplyvom integrácie ekonomiky SR do jednotného ekonomického 

priestoru EÚ, prílevu zahraničných investícií a najmä v dôsledku uskutočnených zásadných 

štrukturálnych reforiem zamestnanosť od roku 2004 systematicky rástla. Trend rastu 

zamestnanosti bol zastavený nástupom hospodárskej krízy v roku 2008, v dôsledku ktorej 

priemerné ročné úbytky zamestnanosti v rokoch 2009 až 2011 predstavovali 1,7 p.b. V roku 

2012 zaznamenávame opätovný rast celkovej zamestnanosti. Za desať rokov (2004 až 2013) 

členstva SR v EÚ celková zamestnanosť vzrástla o  158,9 tis. (z 2 170,4 tis. na 2 329,3 tis.), čo 

predstavuje nárast o 7,3 p.b.. Vývoj celkovej zamestnanosti,  zamestnanosti mužov a žien 

ilustruje nasledujúci graf. 

Graf Vývoj celkovej zamestnanosti a zamestnanosti mužov a žien v tis. 
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Zdroj: Eurostat 

Zamestnanosť žien v sledovanom období mala obdobnú trajektóriu vývoja ako celková 

zamestnanosť, v rámci ktorej jej rastový trend zahájený v roku 2004 bol vystriedaný trendom 

poklesu v roku 2009. Pod vplyvom hospodárskej recesie zamestnanosť žien klesla o 4,4 p.b. (z 

1 070,0 tis. v roku 2008 na 1023,1 tis. v roku 2011). Za uplynulú dekádu zamestnanosť žien 

vzrástla absolútne o 57,3 tis., čo predstavuje nárast o 5,8 p.b. a v roku 2013 tvorila len necelú 

polovicu (44,4%) z celkovej zamestnanosti.  

Ťažisko ženskej zamestnanosti tvoria ženy s zamestnaneckým statusom, ktoré vykonávajú 

závislú prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovnoprávneho pomeru a v obdobných 

pracovných vzťahoch. Podiel zamestnankýň na celkovej zamestnanosti žien predstavoval v roku 
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2013 90%; u mužov tento ukazovateľ bol nižší a osciloval na úrovni 80-tich %. V priebehu 

uplynulej dekády počet žien a mužov v závislej práci vzrástol takmer v rovnakej miere (u žien 

o 29,7 tis; u mužov o 33,1 tis.). Vývoj štruktúry zamestnanosti podľa postavenia v zamestnaní 

a rodovej príslušnosti znázorňuje nasledujúca tabuľka: Pracujúci podľa postavenia v zamestnaní 

a rodovej príslušnosti 2004-2013 

rok

muži ženy muži ženy muži ženy

  Pracujúci spolu 1193,7 976,7 1295,3 1034,0 101,6 57,3

  Zamestnanci spolu 1000,9 903,3 1034,0 933,0 33,1 29,7

  Zamestnanci vo verej. sektore 368,0 429,6 256,7 376,7 -111,3 -52,9

  Zamestnanci v súkrom. sektore 632,9 473,7 777,4 556,4 144,5 82,7

  Zamestnanec v št.pod. 350,8 419,1 256,7 376,7 -94,1 -42,4

  Zamestnanec v súk.pod. 588,8 447,9 751,2 534,5 162,4 86,6

  Zamestnanec v druž.org. 41,8 23,7 18,9 14,5 -22,9 -9,2

  Zamestnanec v inom type org. 17,2 10,5 4,0 5,8 -13,2 -4,7

  Člen produkč.družstva 2,4 2,2 3,4 1,6 1,0 -0,8

  Samozamestnaní spolu 191,2 68,7 261,3 101,1 70,1 32,4

  Podnikatelia spolu 190,4 66,4 260,7 99,9 70,3 33,5

  Podnikatelia bez zamestnan. 136,3 48,7 205,9 81,8 69,6 33,1

  Podnikatelia so zamestnancami 54,1 17,6 54,7 18,1 0,6 0,5

  Vypom. členovia dom. podn. 0,8 2,3 0,6 1,1 -0,2 -1,2

  Nešpecifikovateľní pracujúci 1,3 4,7 . . . .

Tab. Pracujúci podľa postavenia v zamestnaní a rodovej príslušnosti 2004/2013

2004 2013 rozdiel 2013/2004

Zdroj:Slovstat  

Ako ilustrujú údaje z vyššie uvedenej tabuľky štruktúra pracujúcej populácie žien prešla 

výraznými zmenami z hľadiska kvantitatívneho zastúpenia jednotlivých kategórií pracujúcich 

podľa postavenia v zamestnaní. Za obdobie rokov 2004-2013 došlo k významnému poklesu 

počtu žien zamestnaných vo verejnom sektore (o takmer 53 tis.) a zároveň k ich zreteľnému 

nárastu v súkromnom sektore (o 82,7 tis.). K pozitívnym trendom došlo v oblasti podnikania 

žien, kde ich počet vzrástol za uvedené obdobie o 33,5 tis.  

Pri analýze zamestnanosti žien vo väzbe na tvorbu podmienok na harmonizáciu pracovného 

a rodinného života zohráva dôležitú úlohu vekový aspekt, a to komparatívny pohľad na 

trajektórie vývoja zamestnanosti žien vo vekových kohortách 15-64 rokov a  25-49 rokov. 

Analýza vývoja zamestnanosti uvedených vekových kohort v sledovanom období poukazuje na: 

 dlhšie obdobie pokrízového obnovenia rastu zamestnanosti žien vo veku 25-49 rokov 

(zatiaľ čo opätovný rast zamestnanosti žien vo vekovej kohorte 15-64 rokov bol 

zaznamenaný už v roku 2012, vo vekovej kohorte 25-49 sa datuje od roku 2013); 

 výraznejší pokles zamestnanosti žien vo veku 25-49 rokov v krízovom období 

v porovnaní so zamestnanosťou žien vo veku 15-64 rokov. Zatiaľ čo úbytok 

zamestnanosti v skupine žien vo veku 15-64 rokov po vypuknutí hospodárskej krízy 

(2008) do začiatku jej oživenia (2012) predstavoval 4,5 p.b. (47,9 tis.), v skupine žien 25-

49 rokov tento úbytok od nástupu krízy do začiatku oživenia rastu dosiahol úroveň 7p.b. 

(51,9 tis.).  
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II.4 MIERA ZAMESTNANOSTI ŽIEN  
Zamestnanosť tvorí jeden z meritórnych ekonomických pilierov konkurencieschopnosti 

a dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inklusívneho rastu Európskej únie. Slovenská 
republika sa zaviazala do roku 2020 dosiahnuť 72 %-nú mieru zamestnanosti populácie vo 
veku 20-64 rokov. Aktuálne ukazovatele celkovej miery zamestnanosti a špecifických mier 
zamestnanosti mužov a žien naznačujú, že rozhodujúce determinanty prírastku celkovej miery 
zamestnanosti ležia najmä v raste miery zamestnanosti žien, ktorá po fáze vzostupu (2004-
2008) zreteľne klesla a v súčasnosti sa nachádza vo fáze stagnácie. Zatiaľ čo v roku 2008 miera 
zamestnanosti žien vo veku 20-64 rokov v SR bola nižšia v porovnaní s priemerom EÚ-27 len  o 
2,5 p.b., v roku 2013 sa tento rozdiel zväčšil na takmer 5 p.b. (viď nasledujúci graf: Miera 
zamestnanosti žien v SR a EÚ-27). 

Graf Miera zamestnanosti žien (20-64 rokov) v EÚ-27 a SR v % (2013)
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Za desať rokov členstva SR v EÚ celková miera zamestnanosti žien vo veku 20-64 rokov vzrástla 
o 1,3 p.b. Dekompozícia celkovej miery zamestnanosti žien na jej jednotlivé komponenty podľa 
vekových kohort poukazuje na diametrálne protichodné vývojové trajektórie a na rôznorodosť 
determinantov, ktoré ovplyvnili vývoj zamestnanosti jednotlivých vekových kohort žien. Ide 
najmä o: 

 pokles miery zamestnanosti žien vo vekovej kohorte 15-24 rokov o 8,5 p.b., ktorý bol 
spôsobený hospodárskou krízou a pretrvávajúcou nedostatočnou reakciou vzdelávacej 
sústavy na kvalifikačné potreby trhu práce; 

 zníženie miery zamestnanosti žien vo vekovej kohorte 30-34 rokov o 7,5 p.b. Pokles 
miery zamestnanosti v uvedenej vekovej kohorte úzko súvisí so zmenou reprodukčného 
správania sa žien a zvyšovaním priemerného veku matiek11. Vzhľadom na uvedenú 
skutočnosť, veková kohorta 30-34 rokov plní funkciu jednej z ťažiskových vekových 
kohort z hľadiska plodnosti a miera jej zamestnanosti je priamo podmienená plnením 
materských funkcií  na strane jednej, a  existujúcimi podmienkami v oblasti 
harmonizácie pracovného a rodinného života žien – matiek, na strane druhej; 

 dynamicky rast miery zamestnanosti starších vekových kohort, a to najmä vo vekovej 
kohorte 55-59 rokov (o 38,3 p.b.), o vekovej kohorte 50-54 rokov (o 8,1 p.b.) a vo 
vekovej kohorte 60-64 rokov (o 7,4 p.b.), ktorý bol determinovaný najmä predlžením 

                                                             
11 V roku 2011 priemerný vek matiek pri pôrode prvého dieťaťa dosiahol 27,8 rokov a pri pôrode druhého dieťaťa 29,9 
rokov. (viď Megyesiova, S., Bačo, T., Poništ, T., 2011).   
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veku odchodu do starobného dôchodku. Vývoj miery zamestnanosti žien podľa vekových 
kohort znázorňuje nasledujúci graf: Miera zamestnanosti žien v SR podľa vekových 
kohort.. 

Graf Miera zamestnanosti žien v SR podľa vekových kohort (2004-2013)
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Zdroj: Eurostat 

 výrazným zaostávaním miery zamestnanosti žien v SR najmä v substanciálnych 
z hľadiska plodnosti vekových kohortách: v roku 2013 v SR v komparácii s priemerom 
EÚ-27 miera zamestnanosti žien vo veku 25-29 rokov bola nižšia o 7,8 p.b. a vo vekovej 
kohorte žien 30-34 rokov nižšia o 12,3 p.b.. Je dôvod predpokladať, že uvedený stav je do 
istej miery výsledkom simultánneho pôsobenia pretrvávajúceho nízkeho dopytu po práci 
a v dôsledku toho sťaženého vstupu/návratu žien-matiek na trh práce 
a uprednostňovania stratégie zotrvania na rodičovskej dovolenke pred stavom 
nezamestnanosti. Rozdiel miery zamestnanosti žien v SR a v EÚ-27 podľa vekový kohort 
uvádza nasledujúca tabuľka: Miera zamestnanosti žien podľa vekových kohort.  

Tab. Miera zamestnanosti žien podľa vekových kohort v % (2013) 

Vek 15-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60-64r. 

EÚ-27 30,6 65,8 69,8 72,2 73,8 74,2 70,3 58,3 27,7 

SR 16,2 58,0 57,5 70,7 80,5 79,5 75,1 57,3 11,7 

rozdiel -14,4 -7,8 -12,3 -1,5 +6,7 +5,3 +4,8 -1,0 -16,0 

Zdroj: Eurostat 

 

V kontexte súčasnej nízkej miery zamestnanosti žien vo veku 20-64 rokov, dosiahnutie 72%-
ného cieľa v miere zamestnanosti celkovej populácie bude vyžadovať zásadnú intenzifikáciu 
ženskej zamestnanosti a najmä zamestnanosti tých vekových kohort, na ktoré v súčasnosti pôsobia 
inhibítory v podobe nevyhovujúcich podmienok pre zosúladenie pracovných a rodinných rolí žien. 
Nasledujúca kapitola štúdie bude venovaná identifikácii kľúčových inhibítorov zamestnanosti 
žien, analýze tlmiacich účinkov na jej úroveň a vymedzeniu zdrojov jej potenciálneho rastu.  
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III. DETERMINANTY ZAMESTNANOSTI ŽIEN: ANALÝZA INTERVENUJÚCICH ČINITEĽOV 

 

Miera participácie žien na trhu práce je výslednicou súboru faktorov, ktoré sú jednak  

podmienené ich špecifikami ako pracovnej sily (funkcia reprodukcie), historicky sformovanou 

a pretrvávajúcou rodovou deľbou sociálnych rolí ako aj nastavením politík ovplyvňujúcich 

možností harmonizovať prácu žien s plnením rodinných funkcií.  

Nasledujúci text sa zaoberá indikáciou kľúčových intervenujúcich činiteľov participácie žien na 

trhu práce akými sú materstvo, flexibilita pracovného času a pracovných režimov, dostupnosť 

služieb starostlivosti o deti a zdaňovanie rodín.  

III.1 MATERSTVO A JEHO DOPAD NA ZAMESTNANOSŤ ŽIEN  
Vývoj zamestnanosti žien v SR je dlhodobo poznamenaný nízkou úrovňou zamestnanosti žien-
matiek. Empirické poznatky12 naznačujú, že na rozdiel od mužov participácia žien na trhu práce 
je v značnej miere ovplyvnená ich reprodukčnou rolou a rolou matky zabezpečujúcej 
starostlivosť o deti. V uvedenom kontexte, materstvo, starostlivosť o dieťa a počet detí patria 
k rozhodujúcim determinantom zamestnanosti žien.  

Interakcia medzi materstvom a úrovňou zamestnanosti žien sa osobitne zreteľne prejavuje 
v podmienkach slovenského trhu práce, kde miera zamestnanosti žien-matiek deti vo veku do 15 
rokov je takmer o 14 p.b. nižšia v porovnaní s mierou zamestnanosti žien vo veku 25-54 rokov. 
Slovensko spolu s Českou republikou a Maďarskom patria k skupine krajín OECD 
s najmarkantnejšími rozdielmi v porovnávaných ukazovateľoch (viď nasledujúcu tabuľku: 
Porovnanie miery zamestnanosti žien a žien-matiek vo vybraných krajinách OECD ). 

ženy vo veku 25-54rokov matky deti do 15 rokov 

Rakúsko 80,23 74,01

Belgicko 73,75 70,57

Česká republika 74,28 56,87

Dánsko 82,91 84,01

Estónsko 74,81 63,42

Fínsko 80,37 77,16

Francúzsko 76,23 72,52

Nemecko 77,81 67,20

Grécko 57,68 56,52

Maďarsko 66,62 51,67

Írsko 65,08 57,29

Taliansko 58,91 55,27

Lotyšsko 75,60 69,92

Litva 79,00 75,30

Luxembursko 72,87 67,85

Holandsko 78,97 77,51

Poľsko 71,48 65,91

Portugalsko 74,10 75,67

Slovenská republika 70,38 56,72

Slovinsko 81,34 84,39

Španielsko 62,73 59,30

Švédsko 81,92 80,30

Veľká Británia 74,45 64,34

OECD-priemer 70,70 65,20

Zdroj:OECD, Family database

Miera zamestnanosti 

krajina

Tab. Porovnanie MZ žien a žien-matiek vo vybranych krajinách OECD  v % (2011)

 

Miera zamestnanosti žien-matiek v SR klesá aj úmerne rastu počtu detí. Podľa údajov OECD 

(2011) v SR zo 100 pracujúcich žien je 62 žien s jedným dieťaťom, 54 žien s dvoma deťmi a len 

31 žien s troma deťmi. Naopak, zamestnanosť žien-matiek v SR rastie so zvyšovaním veku 

najmladšieho dieťaťa. Kým miera zamestnanosti žien s dieťaťom do 3 rokov nedosahuje úroveň 

                                                             
12 Brugiavini,A.,Pasini,G.,Trevisan,E.(2010): Maternity and Labour market Outcomes: Short Term and Long Term Effects; 
Thevenon,O., Solaz,A.(2012): Labour Market Effects of Parental Leave Policies in OECD Countries. 
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20%, tento ukazovateľ u žien s dieťaťom vo veku 3 až 5 rokov je na úrovni 63% a u žien 

s dieťaťom vo veku od 6 do 14 rokov – na úrovni takmer 80% (viď nasledujúcu tabuľku: 

Zamestnanosť matiek podľa veku najmladšieho dieťaťa).  

Krajina/vek dieťaťa do 3 rokov 3 - 5 rokov od 6 do 14 rokov 

Česká republika 21,5 80,0 88,8

Estónsko 21,6 78,0 85,4

Dánsko 71,4 77,8 77,5

Fínsko 51,8 76,0 76,0

Holandsko 75,8 75,6 76,7

Belgicko 62,1 72,7 77,2

Bulharsko 29,0 67,4 76,9

Francúzsko 58,1 69,5 79,4

Litva 75,6 64,6 78,4

Lotyšsko 60,8 68,3 79,3

Maďarsko 6,0 62,0 71,4

Nemecko 52,8 65,5 73,0

Rakúsko 66,3 68,1 82,1

Poľsko 53,9 67,4 74,1

Portugalsko 67,6 77,8 75,9

Rumunsko 58,1 69,8 68,8

Švédsko 71,9 81,3 76,1

Španielsko 55,0 57,1 60,7

Slovenská republika 18,7 63,1 79,1

OECD -priemer 52,2 65,6 72,6

Zdroj: OECD Family database

Tab. Zamestnanosť matiek podľa veku najmaldšieho dieťaťa v % (2011)

 

Extrémne nízka úroveň zamestnanosti žien-matiek s deťmi vo veku do troch rokov v SR 

nastoľuje potrebu skúmania vzájomných väzieb medzi materstvom/rodičovstvom a pozíciou 

žien-matiek na trhu práce. Ide najmä o vplyv faktorov doby trvania materskej a rodičovskej 

dovolenky a  doby poskytovania finančných plnení počas trvania MD a RD na úroveň 

zamestnanosti žien-matiek. Na nevyhnutnosť optimalizácie nastavenia regulačného rámca 

týchto inštitútov ako faktorov ovplyvňujúcich participáciu žien-matiek na trhu práce dlhodobo 

poukazuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD 2004, 2010, 2011, 2014), 

ktorá na základe longitudinálnych empirických výskumov konštatuje, že krajiny s kratším 

obdobím poskytovania materskej a rodičovskej dovolenky majú vyššiu mieru zamestnanosti 

žien-matiek v porovnaní s krajinami s dlhším obdobím jej poskytovania. Naopak, v krajinách 

s prolongovaným obdobím trvania materskej a rodičovskej dovolenky je badateľný jej negatívny 

dopad na úroveň zamestnanosti žien-matiek v podobe erózie ich odborných zručností, mzdovej 

stagnácie a prerušenia kariérneho rastu žien (OECD 2011). Prerušenie pracovnej dráhy žien 

súvisiací s narodením dieťaťa a starostlivosťou oňho, má oneskorený efekt na výšku starobného 

dôchodku žien a na prehlbovanie rodových rozdielov v ich výške.  

Význam vplyvu uvedených inštitútov na zamestnanosť žien patrí v súčasnosti v SR k 

opomínaným agendám verejnej politiky. Príčinou tohto stavu je skutočnosť, že inštitúty 

materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré boli uvedené do praxe v bývalom Československu 

začiatkom 60-tych rokov minulého storočia, tvoria pevnú súčasť sociálneho systému a systému 

sociálnej ochrany zien-matiek a  sú vnímané ako stabilné a nemenné atribúty štátnej rodinnej 

politiky.    

Inštitúty materskej a rodičovskej dovolenky v SR, rovnako ako vo väčšine členských krajinách 
EÚ, obsahujú dva komponenty:  
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 poskytovanie pracovného voľna v súvislosti s narodením dieťaťa a starostlivosťou o dieťa 
včítane ochrany pracovného miesta (ochrana zamestnanosti) počas trvania obdobia 
starostlivosti o dieťa13, 

 zabezpečenie náhrady príjmu počas obdobia starostlivosti o dieťa prostredníctvom 
poskytovania finančných príspevkov (materské14a rodičovský príspevok15).  

Slovenská republika patrí ku krajinám, v ktorých oba uvedené komponenty vysoko prekračujú 

priemer členských krajín OECD. Dĺžka materskej dovolenky v SR na úrovni 28 týždňov patrí 

k najdlhším v OECD, s výnimkou Veľkej Británie (52 týždňov) a Írska (42 týždňov), kde materská 

dovolenka, v dôsledku absencie inštitútu rodičovskej dovolenky, je jediným inštitútom určeným 

na starostlivosť o dieťa.16 V prípade rodičovskej dovolenky v trvaní 136 týždňov prislúcha 

Slovensku spolu s Maďarskom (136 týždňov) a Fínskom (141 týždňov) prvenstvo v rámci 

členských krajín OECD. Trvanie rodičovskej dovolenky viac ako trojnásobne prekračuje priemer 

OECD (37,4 týždňov). Celková doba poskytovania materskej a rodičovskej dovolenky osciluje 

v SR na úrovni 164 týždňov, vďaka čomu patrí SR popredné miesto v rebríčku členských krajín 

OECD . Trvanie materskej a rodičovskej dovolenky vo vybraných krajinách OECD znázorňuje 

nasledujúci graf.  

Graf Trvanie MD a RD vo vybraných krajinách OECD v týždňoch (2011)
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Zdroj: OECD Family database 

Panelové dáta (OECD 2014) naznačujú, že regulačný rámec inštitútov materskej a rodičovskej 

dovolenky významným spôsobom ovplyvňuje správanie sa žien-matiek na trhu práce a zároveň, 

v dôsledku rozdielov v nastavení týchto rámcov v jednotlivých krajinách, zohráva úlohu jedného 

z determinantov divergencie modelov tohto správania sa pri ich opätovnom návrate na trh 

                                                             
13 §§ 166-169 Zákonníka práce 
14V súlade s §48 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení  materské (materská dávka) predstavuje dávku sociálneho 

poistenia poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.  
15 Podľa zákona č.571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej 

starostlivosti o dieťa.    
16 Priemerná doba trvania materskej dovolenky v členských krajinách OECD dosiahla v roku 2011 18 mesiacov.  
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práce. Spoločným prvkom v spávaní sa žien-matiek v krajinách OECD je výstup zo zamestnanosti 

na obdobie niekoľkých týždňov až mesiacov po narodení dieťaťa. Zhruba každá druhá matka 

v priemere za členské krajiny OECD sa opätovne vracia na pracovné miesto ešte pred 

dosiahnutím tretieho roku veku dieťaťa, pričom v Holandsku, Švédsku a Slovinsku sa späť do 

zamestnania zaraďujú sedem z desiatich matiek detí do 3 rokov veku. V podmienkach Slovenska 

sa opätovne zaraďujú do zamestnania len dve z desiatich žien-matiek detí do 3 rokov veku 

(OECD 2014 Family database). Razantný zlom pri opätovnom vstupe slovenských žien-matiek 

nastáva až po dosiahnutí troch rokov veku dieťaťa, kde pracuje šesť z desiatich žien. Je potrebné 

zdôrazniť, že dopad architektúry regulačného rámca inštitútov materskej a rodičovskej 

dovolenky v SR na motiváciu žien-matiek k návratu na trh práce sa odohráva na pozadí nízkej 

pružnosti pracovného času a pracovných režimov, kvantitatívneho nedostatku predškolských 

zariadení, ich nízkej územnej dostupnosti a cenovej prístupnosti. Je preto dôvod predpokladať, 

že dizajn schémy materskej a rodičovskej dovolenky pôsobí v synergii s vyššie uvedenými 

činiteľmi. Určitým podporným argumentom uvedeného predpokladu sú údaje OECD o miere 

náhrady mesačného príjmu (replacement rate) v SR po 6 mesiacoch po narodení dieťaťa, ktorá 

u jednotlivca s mesačným brutto príjmom na úrovni 50% priemerného zárobku (PZ) 

predstavuje 39%, u jednotlivca s mesačným brutto príjmom na úrovni 100% PZ- 20% 

a u jednotlivca s mesačným brutto príjmom na úrovni 150% PZ – len 14%. Uvedené ukazovatele 

patria k najnižším v rámci krajín OECD, čo evokuje ku konštatovaniu, že napriek finančnej 

nevýhode, značná časť žien-matiek „nútene“ zotrváva na rodičovskej dovolenke v dôsledku 

nepriaznivých podmienok pre ich zamestnávanie a pre zosúladenie pracovných a rodinných rolí.  

K „uväzneniu“ žien na materskej dovolenke prispievajú výdavky na starostlivosť o deti, ktoré 

finančné zaťažujú najmä rodiny s viacerými deťmi. Finančné bremeno inštitucionálnej 

starostlivosti dolieha najmä na viacdetné rodiny s nízkymi príjmami. Podľa údajov OECD (2011), 

v SR pracujú len tri z desiatich žien-matiek troch detí (na porovnanie: v Slovinsku, Švédsku, 

Holandsku pracuje sedem z desiatich matiek s troma deťmi). Miera zamestnanosti matiek 

s troma deťmi v SR patrí spolu s Maďarskom, Českou republikou a Bulharskom k najnižším 

v rámci OECD (mieru zamestnanosti žien podľa počtu detí vo vybraných krajinách OECD 

znázorňuje nasledujúci graf). 

Graf Miera zamestnanosti žien podľa počtu detí vo vybraných krajinách OECD (2011)
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Zdroj: OECD Family database 
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Ako bolo konštatované vyššie, „veľkorysá“ architektúra regulačného rámca materskej 

a rodičovskej dovolenky, najmä pokiaľ ide o prolongovanú dobu jej trvania, vo významnej miere 

ovplyvňuje pozíciu žien-matiek na trhu práce ako z krátkodobej perspektívy prejavujúcej sa v 

zastaraní odborných zručností, v zastavení kariérneho rastu a mzdovej stagnácii, tak aj 

z dlhodobého hľadiska v podobe nižších starobných dôchodkoch.  

Nemenej dôležitou konzekvenciou takto nastavených schém materskej a rodičovskej dovolenky 

je postoj zamestnávateľov k týmto inštitútom. Zákonne zakotvená povinnosť zamestnávateľa 

v SR zaradiť zamestnankyňu po návrate z rodičovskej dovolenky na pôvodnú prácu a na 

pôvodné pracovisko resp. zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve17 zvyšuje jeho 

náklady na toto pracovné miesto, ktoré súvisia so zastupovaním počas odchodu na rodičovskú 

dovolenku (vyhľadanie a prijatie novej zamestnankyne, jej zaškolenie atď.). Uvedený fakt je 

jedným z determinantov uplatňovania zamestnávateľmi rodových preferencií 

a uprednostňovania mužskej pracovnej sily pri prijímaní do zamestnania (IVPR 2006,2007). 

III.2 PRUŽNÉ FORMY ZAMESTNÁVANIA AKO DETERMINANT ZAMESTNANOSTI ŽIEN  

Časová flexibilita práce a pracovných režimov (dočasné formy zamestnanosti, skrátený 

pracovný čas, domácka práca, telepráca) tvorí jeden z nástrojov uľahčujúcich zlúčenie výkonu 

zamestnania a rodinných funkcií. Táto dimenzia flexibility umožňuje ženám-matkám 

participovať na trhu práce najmä v období starostlivosti o deti predškolského veku v dôsledku 

čoho ženy-matky sú nadmerne zastúpené v pružných formách zamestnanosti vo väčšine 

„starých“krajín EÚ. Avšak k menej priaznivým konzekvenciám flexibilných foriem zamestnanosti 

žien patrí neistota pracovných miest, nízka úroveň sociálnej ochrany a nízke mzdy. Analýze 

participácie žien v pružných formách zamestnanosti v SR a vyplývajúcich z tejto 

účasti ekonomických a sociálnych dôsledkov sú venované nasledujúce časti predmetnej kapitoly.   

III.2.1 Dočasná zamestnanosť žien  
 

Vymedzenie dočasnej zamestnanosti a štatistické ukazovatele dočasnej zamestnanosti žien. 

K špecifickým črtám súčasného vývoja trhu práce v EÚ27 a v SR patria zmeny v charaktere 

a štruktúre zamestnanosti. Zamestnanosť sa čoraz viac diverzifikuje do nových foriem a stráca 

svoju „klasickú“ podobu ako stáleho pracovného pomeru na plný pracovný čas. Jedným zo 

zreteľných trendov indikujúcich kvalitatívne zmeny v štruktúre zamestnanosti z hľadiska jej 

trvania je dočasná zamestnanosť a rastúca participácia žien v dočasných formách 

zamestnanosti. Podiel žien v dočasnej zamestnanosti v EÚ-27 systematicky rastie a v roku 

2013, podľa údajov Eurostat-u, v priemere každá siedma európska žena pracovala  dočasne. 

Medzi členské krajiny s vysokým podielom dočasne pracujúcich žien možno zaradiť Španielsko 

(24,2%),18 Poľsko (26,3%),19Cyprus (24,3%),20 Portugalsko (21,6%).21 Trend rastu zastúpenia 

žien v dočasných formách zamestnanosti je bádať aj na Slovensku. Podiel žien vo veku 15-64 

rokov v dočasnej zamestnanosti v SR za obdobie rokov 2000 až 2013 sa zdvojnásobil z 3,5% na 

7,0%22.  

                                                             
17 §157 ods.1, 2 Zákonníka práce  
18 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en  
19 ibidem 
20 ibidem 
21 ibidem 
22 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en
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Box 1. Definičné vymedzenie dočasnej zamestnanosti 
Dočasná zamestnanosť, z pohľadu ekonómie trhu práce, je definovaná ako forma závislej práce, ktorá v dôsledku 
svojej podstaty, má časovo limitované trvanie (OECD 2002). Z hľadiska pracovného práva dočasná zamestnanosť sa 
vymedzuje ako pracovný pomer uzatvorený medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak ukončenie pracovného 
pomeru je vymedzené objektívnymi okolnosťami akými sú dosiahnutie zmluvne stanovenej doby jeho trvania, 
splnenie konkrétnej úlohy alebo pominutím konkrétnej udalostí23. Z uvedeného vypláva, že jedným z hlavných 
znakov dočasnej zamestnanosti je jej časovo limitované trvanie. Opakom dočasnej zamestnanosti je stála 
zamestnanosť t.j. závislá práca  bez časovo limitovaného trvania.  
Dočasná zamestnanosť je heterogénny fenomén a skladá sa z rozličných subkategórií, ktoré spĺňajú kritéria 
limitovaného časového trvania.  OECD (OECD 2002) vyčleňuje nasledovné subkategórie resp. komponenty dočasnej 
zamestnanosti:   

a) Pracovný pomer na dobu určitú (fixed - term contract) - zamestnanosť s určeným termínom ukončenia 
pracovného pomeru; 

b) Agentúrna práca (temporary agency work) – dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce 
k užívateľskému zamestnávateľovi; 

c) Zmluvy na plnenie špecifických úloh (contracts for a specific tasks or casual work contracts) – zmluvy 
určené na zabezpečenie príležitostných pracovných úloh so stanovenými termínmi plnenia týchto úloh 
(dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej činnosti študentov). Trvanie 
zmlúv je limitované splnením určenej úlohy resp. vykonaním stanoveným pracovných činnosti; 

d) Pracovný pomer uzatvorený na zastupovanie dočasne neprítomného zamestnanca (replacement 
contract) – náhrada za dočasne absentujúceho zamestnanca (napr. počas dlhodobej choroby, rodičovskej 
dovolenky atď.); 

e) Sezónna zamestnanosť (seasonal employment) - zamestnanosť viazaná na určité ročné obdobia (napr. 
v poľnohospodárstve, hotelierstve, stavebníctve); 

f) Zamestnanosť počas skúšobného obdobia (probationary employment) - zákonom určený časový úsek na 
vzájomné overenie pracovných podmienok zo strany zamestnanca a pracovných predpokladov 
zamestnanca zo strany zamestnávateľa;  

g) Práca na zavolanie (on-call work) - zamestnanosť založená na báze vyžiadania zamestnávateľom na 
plnenie vzniknutých úloh; 

h) Denná zamestnanosť (daily employment) - zamestnanosť na dennej báze; 
i) Zamestnanosť na pracovných miestach vytvorených v rámci aktívnych opatrení na trhu práce 

(subsidized employment) - dotované zamestnávanie najmä znevýhodnených skupín na trhu práce počas 
zákonom určenej doby (napr. počas dvoch rokov).  

V reáliách pracovno-právnej úpravy SR pod dočasnou zamestnanosťou možno rozumieť pracovný pomer na určitú 
dobu  (§48 Zákonníka práce), pracovnoprávne vzťahy  na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru (§223 až 228 Zákonníka práce), pracovný pomer agentúry dočasného zamestnávania (§58 
Zákonníka práce).  

 

Rastúca účasť žien v dočasných formách zamestnanosti vyvoláva celý rad otázok súvisiacich 

jednak s ekonomickou podstatou týchto foriem práce ako aj s možnými sociálnymi rizikami, 

ktoré tieto formy implikujú. Dočasná zamestnanosť má duálnu povahu a predstavuje protirečivý 

fenomén, ktorý sa považuje za nástroj prispievajúci k zvýšeniu pružnosti trhu práce a ku 

generovaniu foriem zamestnávania ústretových požiadavkám zamestnávateľov a zamestnancov. 

Uvedené atribúty dočasnej zamestnanosti sú vo všeobecnosti považované za jej pozitíva, 

nakoľko vytvárajú podmienky pre pružnú zmenu vstupov pracovnej sily, čim zabezpečujú vyššiu 

adaptabilitu a efektivitu produkčnej kapacity zamestnávateľov pri reagovaní na sezónne výkyvy 

resp. na ekonomické cykly. Pre zamestnancov časovo limitované zamestnávanie umožňuje 

kombinovať prácu s osobnými záujmami (napr. štúdium cestovanie) a rodinnými povinnosťami 

(napr. starostlivosť o závislých členov domácnosti). Na strane druhej dočasná zamestnanosť je 

jedným zo zdrojov tvorby sekundárneho trhu práce t.j. trhu práce s nestabilnými pracovnými 

miestami, s nízkou mierou sociálnej ochrany zamestnancov, nízkymi mzdami, absenciou 

nárokov na peňažné plnenia zo systému sociálnej ochrany, nižšou úrovňou benefitov 

vyplývajúcich z výkonu pracovnej činnosti (nemocenské, dovolenka, odmeny, jubilejné odmeny 

                                                             
23Council Directive 1999/70/ES of 28 june 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by 
ETUC, UNICE and CEEP 
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resp. iné nepeňažné benefity). Tieto atribúty predstavujú sociálne riziká dočasnej zamestnanosti 

v dôsledku čoho dočasná zamestnanosť sa považuje za zdroj segmentácie trhu práce.   

Zastúpene žien v dočasných formách zamestnanosti na úrovni EÚ-27 je len o niečo vyššie 

v porovnaní s mužmi. Tento trend možno pozorovať takmer vo všetkých členských krajinách 

EÚ-27 s výnimkou Poľska a Portugalska. Rozdiel medzi účasťou žien a mužov v produktívnom 

veku (15-64r.) v dočasnej zamestnanosti v Slovenskej republike je nepatrný a v roku 2013 

osciloval na úrovni 0,4 p.b. (viď nasledujúci graf: Dočasná zamestnanosť podľa rodovej 

príslušnosti v SR a EÚ-27). 

Graf Dočasná zamestnanosť podľa rodovej príslušnosti v SR a EÚ-27 v% (2004-2013)
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Zdroj:Eurostat 

Dôvody dočasnej zamestnanosti žien. Napriek relatívne nízkej diferencii kvantitatívnych 

ukazovateľov rodovej distribúcie dočasnej zamestnanosti, existujú výrazne kvalitatívne rozdiely 

v dôvodoch pre ktoré muži a ženy volia dočasnú zamestnanosť. Ženy a ženy-matky, na rozdiel od 

mužov, majú vyšší sklon k akceptácii neštandardných foriem zamestnanosti (Casey, C., Alach, P. 

2004) a vstupujú do dočasnej zamestnanosti najmä z dôvodov: 

 zabezpečenia sekundárneho/doplnkového príjmu domácnosti počas trvania 
materskej/rodičovskej dovolenky; 

 limitovaných možností uplatnenia sa na trhu práce najmä po ukončení rodičovskej dovolenky; 

 „dvojitého“ zaťaženia žien, t.j. súbehu starostlivosti o rodinu a domácnosť s výkonom 
zamestnania.  

Hlavným dôvodom, pre ktorý ženy volia dočasné formy zamestnanosti v SR je, podľa údajov 

Eurostat-u (2013), absencia možnosti nájsť trvalé zamestnanie: tento dôvod uvádza 82,4 % 

dočasne zamestnaných žien vo veku 15-64rokov a  84,2% vo veku 25-49 rokov. Nútený 

charakter dočasnej zamestnanosti v SR výrazne prekračuje priemer EÚ-27: zatiaľ čo dočasnú 

zamestnanosť v dôsledku absencie nájsť trvalé zamestnanie volí v EÚ-27 v priemere takmer šesť 

z desiatich žien vo veku 15-64 rokov a takmer štyri z desiatich žien vo veku 25-49 rokov, v SR je 

to  osem z desiatich žien v oboch vekových kohortách.  
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III.2.2 Práca žien na kratší pracovný čas 

Práca na kratší pracovný čas predstavuje prácu v menšom týždennom časovom rozsahu 

v porovnaní s časovým rozsahom práce na plný pracovný čas. Práca na skrátený pracovný čas 

patrí k jednej z najstarších foriem atypickej zamestnanosti v pracovnom práve Slovenskej 

republiky. Pracovné pomery na kratší pracovný čas umožňujú zamestnávateľom pružne 

prispôsobovať rozsah pracovnej sily v závislosti od výkyvov dopytu po tovaroch a službách na 

trhu. Na strane druhej, práca na kratší ako štandardný pracovný čas vytvára zamestnancom 

podmienky na zosúladenie pracovného a rodinného života (napr. starostlivosť o deti 

predškolského veku, resp. starostlivosť o závislé osoby) resp. na kombinovanie práce a štúdia 

(štúdium popri zamestnaní, zvyšovanie kvalifikácie atď.).  

Rozsah práce žien na kratší pracovný čas v EÚ-27 a SR. Zamestnávanie na kratší ako štandardný 

pracovný čas patrí v členských krajinách Európskej únie k tradičným nástrojom zvýšenia 

ekonomickej participácie žien (viď prehľad schém skráteného pracovného času vo vybraných 

členských krajinách EÚ v prílohe k kapitole III). Podiel žien pracujúcich na kratší pracovný čas 

vykazuje rastúci trend – v roku 2013 v priemere každá tretia žena v EÚ-27 vykonávala pracovnú 

činnosť formou kratšieho pracovného času. Rozsah participácie žien v skrátených pracovných 

úväzkoch v členských krajinách EÚ-27 sa vyznačuje výraznou diverzitou. Ku krajinám 

s markantným podielom žien pracujúcich na kratší pracovný čas tradične patrí Holandsko, kde 

touto formou bolo v roku 2013 angažovaných takmer osem z desiatich žien vo veku 15-64 

rokov. Vysokým podielom žien v skrátených pracovných úväzkoch sa vyznačuje Nemecko 

(45,4%), Rakúsko (45,0%), Belgicko (42,5%), Veľká Británia (41,5%), Švédsko (37,7%), 

Luxembursko (35,9%), Dánsko (35,3%), Írsko (35,0%), Francúzsko (30,4%). V kontraste so 

starými členskými krajinami, značná časť nových členských krajín EÚ-27 sa vyznačuje nízkym 

rozsahom angažovanosti žien v skrátených pracovných úväzkoch. Uvedené konštatovanie sa 

vzťahuje najmä na krajiny V-4, kde rozsah skrátených pracovných úväzkov žien osciluje hlboko 

pod priemerom EÚ-27. Aj v skupine týchto krajín, Slovensku s rozsahom práce žien na kratší 

pracovný čas na úrovni 6,2% patrí po Bulharsku jedna z posledných priečok. (viď graf: Part-time 

v krajinách EÚ-27 v roku 2013).  

Graf Part-time žien v krajinách EÚ-27 v roku 2013 
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Práca na kratší pracovný čas slúži ako jeden z optimálnych nástrojov na súbežne vykonávanie 

ekonomickej činnosti žien-matiek a starostlivosti o deti. V súlade s uvedeným, je dôvod 

predpokladať, že vo veku kedy tieto funkcie žien prebiehajú najintenzívnejšie (25-49 rokov)  

rozsah skrátených úväzkov je najvyšší. Analýza štatistických ukazovateľov však tento 

predpoklad nepotvrdzuje: podiel žien vo veku od 25 do 49 rokov v skrátených pracovných 

úväzkoch je nižší v porovnaní s ich podielom na pracujúcej populácii vo veku 15-64 rokov 

a osciloval v roku 2013 na úrovni 5%.  

Práca na kratší pracovný čas v „starých“ členských krajinách EÚ-27 sa využíva najmä ženami za 

účelom harmonizácie pracovného a rodinného života. Tento fakt podmieňuje výrazne vyšší 

rozsah jeho využívania u žien v porovnaní s mužmi. Tento trend možno pozorovať aj na 

Slovensku, avšak v podstatne nižšej miere. Zatiaľ čo v EÚ-27, podiel žien angažovaných 

v skrátených pracovných úväzkoch je štvornásobne vyšší v porovnaní s podielom mužov, v SR 

participácia žien v skrátených úväzkoch je len dvojnásobne vyššia v porovnaní s účasťou mužov 

(viď graf: Part-time v EÚ-27: rozsah využívania u mužov a žien). 

 

Graf Part-time v EÚ-27: rozsah využívania u mužov a žien (2013)
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Zdroj: Eurostat 

Pracovný pomer na kratší pracovný čas má v aplikačnej praxi tak pozitívne ako aj negatívne 

aspekty vo vzťahu k zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnancom skrátený pracovný čas 

umožňuje harmonizovať pracovný a rodinný život, avšak na druhej strane nesie so sebou 

rozličné znevýhodnenia v oblasti kariérneho rastu a v oblasti sociálnej ochrany v porovnaní so 

zamestnancami na plný pracovný čas. Zamestnávateľom pracovný pomer na kratší pracovný čas 

umožňuje zabezpečiť flexibilitu vstupov práce pri reagovaní na vývoj situácie na trhu, avšak 

zároveň zvyšuje náklady spojené s pracovnou silou.  

Dopyt po pracovných pomeroch na kratší pracovný čas. Ako už bolo konštatované, trh práce SR sa 

vyznačuje extrémne nízkym rozsahom práce na kratší pracovný čas (v laickej verejnosti známy 

ako polovičný resp. čiastočný úväzok). Podľa údajov portálu Profesia24 z celkového počtu 9 040 

                                                             
24 Údaje k 10.07.2014 
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ponúkaných zamestnávateľmi na území SR pracovných pozícií bolo len 231 (2,6%) pracovných 

pozícií na kratší pracovný čas.  

Dopyt po práci na kratší pracovný čas zo strany zamestnávateľov je vo veľkej determinovaný 

platným právnym rámcom tejto formy zamestnávania, ktorý v súčasnosti nevytvára dostatočné 

stimuly pre zamestnávateľov o vyššiu tvorbu týchto pracovných miest. Súčasný daňový 

a odvodový právny rámec nezvýhodňuje zamestnávanie na kratší pracovný čas, čim nezvyšuje 

atraktivitu tejto formy pracovného pomeru pred pracovným pomerom na plný pracovný čas. 

Nízka motivácia zamestnávateľov je znásobená zvýšenými úplnými nákladmi práce súvisiacimi 

s tvorbou pracovných miest na kratší pracovný čas. Ide o personálne náklady spojené so 

získavaním pracovníkov na kratší pracovný čas a s administratívnymi úkonmi, ktoré sú späté 

s prevádzkovaním pracovných miest na polovičný úväzok. Podľa výsledkov prieskumu, 

realizovaného na vzorke 8 500 zamestnávateľov z deviatich krajín (Bulharska, Českej republiky, 

Estónska, Lotyšska, Poľska, Slovinska a Slovenska) vyplynulo, že tretina zamestnávateľov 

neuplatňuje žiadne formy flexibilnej práce nakoľko tieto formy vyžadujú odlišný štýl riadenia 

ľudských zdrojov, čo zamestnávatelia považujú za dodatočnú záťaž. Jedným z dôležitých 

inhibítorov pracovných miest na kratší pracovný čas je rast priamych nákladov na ich tvorbu a 

technické vybavenie (priestorové zabezpečenie, vybavenie počítačovou technikou a pracovnými 

pomôckami). Motivácia zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta na skrátený úväzok, ako 

ukazujú empirické poznatky, ovplyvnená do značnej miery aj tradičnými stereotypmi, podľa 

ktorých pracovný pomer na plný pracovný čas je „najlepšou, najjednoduchšou 

a najprospešnejšou formou zamestnávania ako pre zamestnávateľa, tak aj pre zamestnanca“25.  

Ponuka práce na kratší pracovný čas. Podľa údajov Eurostat-u, v roku 2013 v SR na skrátený 

pracovný čas pracovala len každá šestnásta  žena vo veku 15-64 rokov a vo vekovej skupine 25-

49 rokov - len každá dvadsiata žena. Rozsah využívania part-time medzi ženami na Slovensku 

najmä vo vekovej kohorte 25-49 rokov, t.j. v období plnenia materskej funkcie žien, dlhodobo 

patrí (po Bulharsku) k najnižším v EÚ-27. Táto skutočnosť nastoľuje otrebu hľadania odpovedí 

na otázky: „V čom spočívajú príčiny uvedeného stavu? Je nízka úroveň využívania čiastočných 

úväzkov výsledkom preferencií samotných žien alebo je ovplyvnená vonkajšími faktormi 

legislatívnej, ekonomickej alebo kultúrnej povahy?“  

Ako naznačujú údaje Výberového zisťovania pracovných síl, ženy v SR vo výraznej miere 

uprednostňujú plný pracovný čas pred kratším pracovným časom: len 3% nezamestnaných žien 

hľadá prácu na kratší pracovný čas a pre dve tretiny žien akceptácia práce na čiastočný úväzok 

je nútenou alternatívou v situácii absencie práce na plný pracovný čas. Uvedené údaje evokujú 

ku konštatovaniu, že nízka miera preferencie práce na čiastočný úväzok je subjektívnou voľbou 

samotných žien. Avšak hlbší pohľad na uvedenú problematiku poukazuje na široké spektrum 

faktorov ovplyvňujúcich nízku motiváciu  žien pri akceptácii práce na kratší pracovný čas. Medzi 

tieto faktory patria: 

 legislatívny rámec zamestnávania na kratší pracovný čas; 

 historicky podmienený stereotyp zamestnávania na plný pracovný čas; 

 kvalita práce na kratší pracovný čas, jej mzdové ohodnotenie a úroveň sociálnej ochrany; 

                                                             
25 Prieskum- Flexibilné formy práce, alebo, ako to vidia zamestnávatelia. Dostupné na: 
http://www.flexipraca.sk/viete-ze/clanok/27  
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Súčasný právny rámec pracovného pomeru na kratší pracovný čas uplatňuje v ustanovení § 49 

ods. 5 Zákonníka práce zásadu rovnakého zaobchádzania, podľa ktorej zamestnanec pracujúci 

na kratší pracovný čas nesmie byť obmedzovaný a znevýhodňovaný v porovnaní so 

zamestnancom pracujúcim na plný pracovný čas. Zákonník práce však taxatívne neustanovuje 

oblasti, na ktoré sa vzťahuje zásada rovnakého zaobchádzania. V súvislosti s uvedeným, 

v aplikačnej praxi dochádza k znevýhodňovaniu zamestnancov na kratší pracovný čas v oblasti 

kariérneho rastu, prístupu k rekvalifikačným programom organizovaným zamestnávateľom  

a pri priznaní nároku na rozličné  bonusy poskytovaných zamestnancom.  

Ustanovenia §49 Zákonníka práce taktiež nevymedzujú životné situácie (napr. starostlivosť 

o deti predškolského veku, starostlivosť o člena domácnosti, štúdium, odchod do dôchodku), 

ktoré by oprávňovali  zamestnancov požiadať o skrátenie pracovného času. Vzhľadom na 

skutočnosť, že cieľovými skupinami práce na kratší pracovný čas sú najmä zamestnankyne-

matky, ktorým tento pracovný pomer umožňuje harmonizovať plnenie pracovných a rodinných 

funkcií, absencia taxatívneho určenia životných situácií, ktoré zakladajú nárok na kratší 

pracovný čas, spôsobuje v aplikačnej praxi nevymáhateľnosť tohto nároku.  

Participácia žien na trhu práce SR je poznačená historicky podmienenými stereotypmi v jej 

vnímaní. V období plánovanej ekonomiky, zamestnanosť žien na plný pracovný čas, ktorá po ich 

masovom vstupe na trh práce v druhej polovici 50-tych rokov, tvorila pevnú súčasť ich 

životného štýlu. Práca na plný pracovný čas bola štandardnou (častokrát aj jedinou) formou 

zamestnávania žien. Zmenu tohto modelu neovplyvnil ani vývoj rodinnej politiky v 70-tych 

rokoch, pod vplyvom ktorého žena po absolvovaní materskej/rodičovskej dovolenky sa vracala 

do práce na plný pracovný čas. Model zamestnanosti žien v SR v jeho historickej retrospektíve je 

v značnej miere poznačený rezíduom preberania mužského vzoru pracovnej činnosti založenej 

na plnom pracovnom čase (viď schému Prevládajúci model zamestnanosti žien v SR). 

Schéma: Prevládajúci model zamestnanosti žien v SR 

 

     

 

Pretrvávanie uvedeného modelu zamestnanosti žien v SR je do značnej miery sýtené nutnosťou 
udržania životného štandardu domácností založeného na dvoch príjmov plynúcich 
z plných pracovných pomerov. Ďalším dôvodom nízkej úrovne preferencií kratších 
pracovných úväzkov zo strany žien je nedostatočná kvalita týchto pracovných miest, čo 
v značnej miere ovplyvňuje ich atraktivitu. Nízka kvalita skrátených pracovných úväzkov sa 
prejavuje najmä: 

 v nízkej úrovni miezd. Pri priemernej hrubej mesačnej mzde na plný pracovný čas 
v hospodárstve SR v roku 2013 vo výške 824 Eur, brutto mesačná mzda prislúchajúca za 
kratší pracovný čas v rozsahu poloviny pracovného času predstavovala 412 Eur, čo je len 
o 18% viac ako hrubá mesačná minimálna mzda platná v roku 2013; 

 v limitovanom prístupe ku kariérnemu postupu. Zamestnankyne na skrátené pracovné 
úväzky sú vo všeobecnosti považované zamestnávateľmi za menej perspektívne 
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z hľadiska pracovnej kariéry a sú spravidla vylúčene z procesov zabezpečujúcich 
pracovný postup (napr. školenia v rámci prípravy kariérneho rastu); 

 v nižšej úrovni sociálnej ochrany a plnení vyplývajúcich z výkonu práce na kratší 
pracovný čas. Jednou z významných konzekvencií skrátených úväzkov je ich 
premietnutie do nízkeho starobného dôchodku. Dlhodobý výkon čiastočného úväzku sa 
odzrkadľuje na výške starobného dôchodku. Tento faktor vystupuje ako hlavný inhibítor 
akceptácie skrátených úväzkov zo strany žien a žien-matiek.  

III.2.3 Práca z domu a telepráca 
Práca z domu je jeden z dôležitých nástrojov zvyšovania flexibility pracovných vzťahov 
a podpory harmonizácie pracovného a rodinného života pracujúcich a osobitne pracujúcich žien. 
Z pohľadu zamestnávateľov práca z domu znižuje celkové náklady práce, a z pohľadu 
zamestnancov šetrí čas, finančné prostriedky na dopravu do zamestnania a umožňuje 
autonómne rozhodovať o organizácii pracovnej činnosti a rozvrhnutí pracovného času. Práve 
uvedený aspekt práce z domu je faktorom, ktorý robí tento inštitút mimoriadne atraktívny pre 
pracujúce ženy-matky, ktoré ho využívajú najmä pri zosúladení pracovných povinnosti 
a starostlivosti o dieťa/deti. Impulz k rozvoju práce z domu dalo široké využívanie informačných 
a telekomunikačných technológií v pracovných procesoch, ktoré vytvorilo optimálne podmienky 
na výkon práce mimo sídla zamestnávateľa. Preto práca z domu je úzko spätá s teleprácou.  

Telepráca je jednou z foriem, ktorá rozširuje možnosti uplatnenia na trhu práce nielen pre ženy 
–matky, ale aj pre znevýhodnené skupiny: občanom so zdravotným postihnutím, osobám, ktorí 
sa starajú o iných členov domácnosti, či obyvateľom regiónov s nedostatkom štandardných 
pracovných miest.  
Zamestnávatelia, ktorí vo svojich firmách zaviedli pre zamestnancov možnosť domáckej práce, 
oceňujú najmä finančné úspory na nájomnom a poplatkoch za kancelárske resp. iné pracovné 
priestory, na ich zariadenie a vybavenie. Zamestnanci, ktorí pracujú doma, si pochvaľujú najmä 
zvýšenie kvality života, úsporu času a pokles stresových situácií. Práca z domu vo väčšine 
prípadov znamená zníženie času potrebného na dochádzku do práce, šetrí od zbytočného stresu 
z cestovania v dopravnej špičke alebo zo strachu z následkov neskorého príchodu na pracovisko, 
znižuje náklady súvisiace so zamestnaním, poskytuje lepšie a produktívnejšie pracovné 
prostredie, zvyšuje možnosť organizovať si pracovné a súkromné povinnosti a zlepšuje kvalitu 
života a zdravie. 

Box 3 Práca z domu a telepráca v pracovnoprávnej legislatíve SR 

Za prácu z domu sa považuje práca, „ktorú zamestnanec nevykonáva na tradičnom mieste t.j. v mieste sídla 
zamestnávateľa, resp. v mieste , ktoré súvisí s činnosťou zamestnávateľa, ale na inom dohodnutom mieste, prípadne 
doma.“ Za teleprácu sa považuje „práca, ktorú zamestnanec vykonáva väčšinou na takom mieste, ktoré je mimo sídla, 
prevádzky zamestnávateľa a je iné ako tradičné miesto výkonu práce s použitím telekomunikačných zariadení 
a príslušných informačných technológií ako podstatných prvkov práce“(Bellan, P., Olšovská, A. 2012). 

Právny rámec práce z domu a telepráce je upravený v §52 Zákonníka práce s názvom „Domácka práca a telepráca“. 
Pracovná zmluva domáckych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich teleprácu obsahuje rovnaké náležitosti 
ako štandardné pracovné zmluvy. Zákonník práce v §52 ods.4 obsahuje ustanovenia, ktoré garantujú domáckym 
zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcim teleprácu rovnaké podmienky ako klasickí zamestnanci. Avšak, na 
základe tohto, že domácki zamestnanci a zamestnanci využívajúci teleprácu si sami organizujú pracovnú činnosť 
a rozvrhujú pracovný čas sa nich nevzťahujú ustanovenia: 

 rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, o nepretržitom dennom a týždennom odpočinku 
a o prestojoch, 

 náhradách mzdy pri osobných dôležitých prekážkach v práci, s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, 

 o mzde za prácu nadčas, o mzdových zvýhodneniach za prácu vo sviatok, za nočnú prácu a o mzdovej 
kompenzácii za sťažený výkon práce. 
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Podľa údajov Eurostat-u v EÚ-27 pravidelne pracuje z domu v priemere každá dvadsiata žena 

v produktívnom veku (15-64 rokov). Využívanie práce z domu v EÚ-27 vykazuje stabilný trend; 

podiel žien pracujúcich z domu osciloval v období rokov 2004-2013 v priemere na úrovni 5,2%. 

Rozsah uplatňovania práce z domu v jednotlivých krajinách EÚ-27 je diferencovaný: najvyšší 

rozsah domáckej práce žien na pravidelnej báze v roku 2013 vykazovalo Luxembursko (14%), 

Rakúsko (11,3%), Holandsko (10,2%), Dánsko (10,1%) a najnižší - Rumunsko (0,5%), Bulharsko 

(0,6%), Lotyšsko (2,1%), Cyprus (2,0%). Na Slovensku pravidelne pracuje z domu v priemere 

každá dvadsiata piata zamestnaná žena (4%) vo veku 15-64 rokov, pričom rozsah domáckej 

práce vykonávanej na pravidelnej báze vykazuje relatívne ustálený trend. Vykonávanie 

domáckej práce na občasnej báze je o niečo vyššie v porovnaní s jej pravidelným vykonávaním, 

a to ako v EÚ-27 (8,1%), tak aj na Slovensku (5,2%). Údaje o rozsahu využívania domáckej práce 

žien v SR a EÚ-27 vo vekových kategóriách 15-64 rokov a 25-49 rokov uvádza nasledujúci graf. 

Graf Domácka práca žien: rozsah využívania v EÚ-27 a SR v % (2013)
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Zdroj: Eurostat 

Domácka práca predstavuje jednu z „ústretových“ voči rodine a rodičovským povinnostiam 

foriem zamestnanosti žien. Uvedený rozmer domáckej práce by sa mal odzrkadliť vo vyššom 

rozsahu jej využívania najmä v nosnej z hľadiska plnenia rodičovských funkcií vekovej skupine 

t.j. vo vekovej skupine žien 25 až 49 rokov. Avšak komparácia výskytu domáckej práce vo 

vekových skupinách 15-64 rokov a 25-49 rokov skupine žien nepreukazuje uvedený predpoklad. 

Rozsah využívania práce z domu na pravidelnej báze vo vekovej skupine 25-49 sa zásadne nelíši 

od jej rozsahu vo vekovej skupine 15-64 rokov. Domnievame sa, že ide o celkovo nízky dopyt 

zamestnávateľov o domácku prácu ako takú. Poznatky z praxe nasvedčujú, že dopyt 

zamestnávateľov sa sústreďuje skôr na druh domáckej práce v podobe telepráce, v ktorej sú vo 

väčšej miere zastúpení muži.  

Ako už bolo konštatované, domácka práca predstavuje dôležitý element flexibility pracovných 

pomerov a režimu práce. Vo všeobecnosti právna úprava domáckej práce v členských krajín EÚ-

27 umožňuje jej využívanie nielen na pravidelnej báze, ale aj na báze občasnosti. Uvedený aspekt 

vytvára priestor pre domácku prácu zamestnancov/zamestnankýň v prípade napr. nutnosti 

starostlivosti o choré dieťa resp. o chorého člena rodiny alebo v prípade iných nepredvídaných 

životných situácií. Poskytovanie domáckej práce (home office) pri ochorení dieťaťa predstavuje 

dnes súčasť modernej firemnej kultúry mnohých zamestnávateľov a prejavom ústretovosti voči 
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zamestnankyňam s materskými povinnosťami. Túto skutočnosť potvrdzujú aj štatistické údaje 

o domáckej práci na báze občasnosti v skupine žien vo veku 25-49 rokov v SR, kde rozsah jej 

využívania je vyšší v porovnaní s rozsahom využívania na báze pravidelnosti. Napriek 

uvedenému, vykonávanie domáckej práce na báze občasnosti v SR zaostáva za niektorými 

„starými“ členskými krajinami EÚ, napr. Švédskom a Veľkou Britániou, kde občas pracuje 

z domu takmer každá piata zamestnaná žena vo veku 25-49 rokov, kým v SR – len každá 

dvadsiata žena.   

III.2.4 Práca na zmeny 

Práca na zmeny tradične patrí k najvyužívanejším formám organizácie pracovného času 

v SR. Z hľadiska pracovnoprávnej legislatívy v SR práca na zmeny predstavuje taký spôsob 

organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom 

pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v 

rôznom čase (§90 Zákonníka práce). Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných 

zmien určuje zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom rozvrhnutie 

pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s 

platnosťou najmenej na týždeň. V aplikačnej praxi pracovný čas môže byť rozvrhnutý do dvoch 

pracovných zmien (dvojzmenný pracovný režim), troch zmien (trojzmenný pracovný režim) 

alebo mať charakter súvislej pracovnej činnosti (nepretržitý pracovný režim). 

Slovenská republika sa vyznačuje vysokým rozsahom uplatňovania zmennej práce; podľa údajov 

Eurostat-u v roku 2013 takmer tretina (31,6%) všetkých zamestnancov pracovala na zmeny, čo 

prevyšuje priemer EÚ-27 o 14 percentuálnych bodov (17,6%). Ukazovatele zmennej práce žien 

taktiež dosahujú vysokých hodnôt; takmer každá tretia (29,3%) zamestnankyňa vo veku 15-64 

rokov v roku 2013 pracovala v zmennom režime. V EÚ-27 v sledovanom období na zmeny 

pracovala len v priemere každá šiesta zamestnankyňa (16,5%). Jednou z pozoruhodných 

špecifík zmennej práce v SR je absencia výrazných rodových rozdielov v rozsahu jej 

uplatňovania; podiel mužov pracujúcich na zmeny v roku 2013 osciloval na úrovni 33,7% 

a podiel žien - na úrovni 29,3%.  

Zmenná práca predstavuje jeden z rizikových faktorov, ktorý intervenuje do sféry rodinného 

života a plnenia rodičovských funkcií. V uvedenom kontexte za negatívny jav možno považovať 

rozsah uplatňovania zmennej práce v SR v skupine žien vo veku 25-49 rokov, ktorý je o niečo 

vyšší v porovnaní s jej rozsahom v skupine 15-64 rokov. Rozsah uplatňovania zmennej práce 

žien podľa vekových skupín v SR a EÚ-27 ilustruje doleuvedený graf.  

Graf  Rozsah zmennej práce žien v EÚ-27 a SR v% (2013)
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Pre Slovenskú republiku je príznačný nielen vysoký rozsah zmennej práce žien, ale aj jej vysoký 

výskyt v skupine žien-matiek. Podľa údajov Eurostat-u, necelá polovica zamestnankýň – matiek 

v SR vo veku 25-49 rokov pracovala na zmeny26 a incidencia zmennej práce v skupine žien-

matiek bola vyššia v porovnaní s bezdetnými ženami.  

III.2.5 Práca v noci  

Vo všeobecnosti platí, že výkon nočnej práce sa uskutočňuje mimo rámca bežného 

biologického rytmu človeka a preto sa často krát označuje ako „nesociálny“ pracovný čas 

(unsocial working time). Rozsah vykonávania nočnej práce (zvyčajne od 22 hod. do 6 hod.) žien 

vo veku 15-64 rokov na pravidelnej báze v SR patrí k najvyšším v rámci EÚ-27 a takmer 

trojnásobne prekračuje európsky priemer (SR-12,8%; EÚ-27-4,4%). V skupine žien vo veku 25-

49 rokov, t.j. vo vekovej  skupine imanentnej z hľadiska plnenia materských funkcií a výkonu 

starostlivosti o dieťa/deti, pravidelné vykonávanie nočnej práce je o niečo vyššie a osciluje na 

úrovni 12,9%. Dominantné postavenie Slovenska vo využívaní nočnej práce žien vykonávanej na 

báze pravidelnosti v oboch sledovaných vekových skupinách vykazuje dlhodobý trend a po jej 

miernom znížení v rokoch 2009 a 2010, zaznamenáva opätovný rast. Zatiaľ čo v rozsahu 

pravidelného využívania nočnej práce žien patrí Slovensku prvá priečka spomedzi členských 

krajín EÚ-27, v rozsahu jej občasného vykonávania Slovensko je porovnateľné s priemerom EÚ-

27 [na porovnanie SR: 5,3% (15-64 rokov) a 5,7% (25-49 rokov); EÚ-27: 5,3% (15-64 rokov) a 

5,6% (25-49 rokov)].Rozsah využívania nočnej práce žien v SR a EÚ-27 ilustruje nasledovný 

graf. 

 Graf Nočná práca žien v EÚ-27 a SR (2013)
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26 In: Reconcilation between work, private and family life in the European Union, Eurostat Startistical books, European 
Commission 2009.   
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III.2.6 Práca počas víkendov 

Charakter výroby tovarov a služieb v mnohých ekonomických odvetviach robí víkendovú 

prácu neodmysliteľnou súčasťou pracovného procesu. Zatiaľ čo pre zamestnávateľov práca 

počas víkendov je prostriedkom intenzívneho využívania výrobných kapacít, pre zamestnancov 

(osobitne zamestnancov s rodičovskými povinnosťami) je zdrojom napätia medzi plnením 

pracovných a rodinných funkcií.  

Pravidelne v SR v sobotu pracuje každá štvrtá žena vo veku 15-64 rokov, čo je na úrovni 

priemeru EÚ-27 (26,3%). Je pozoruhodné, že výskyt pravidelnej práce v sobotu vo vekovej 

skupine 25-49 rokov je takmer totožný s jej výskytom vo vekovej skupine 15-64 rokov, čo  

svedči o vysokej miere záťaže tejto vekovej skupiny v oblasti harmonizácie pracovného 

a rodinného života.  

Zatiaľ čo, rozsah pravidelne vykonávanej práce v sobotu v SR sa neodlišuje od priemeru EÚ-27, 

pravidelné vykonávanie práce v nedeľu je zreteľne vyššie a prekračuje priemer EÚ-27 o 4 p.b. 

v skupine 15-64 rokov a o 4,8 p.b. v skupine 25-49 rokov.  

III.2.7 Týždenný pracovný čas  

Týždenný pracovný čas a jeho dĺžka predstavujú kľúčové determinanty kvality 

pracovného života a tvoria nevyhnutný predpoklad jeho harmonizácie s rodinným životom. 

Vývoj celkového počtu týždenne odpracovaných hodín v hlavnom zamestnaní v SR dlhodobo 

vykazuje ustálený trend a v roku 2013 osciloval na úrovni 40,7 hodín. Rozsah týždenného 

pracovného času v SR spolu s Gréckom, Českou republikou, Bulharskom a Poľskom patrí 

k najvyšším v EÚ-27 a prekračuje jeho priemer o 3,5 hodiny. Muži v SR v priemere týždenne 

pracujú o 2,3 hodiny viac ako ženy, avšak len o 1,04 hodiny viac ako muži v rámci priemeru EÚ-

27 (viď doleuvedený graf: Týždenný pracovný čas v hlavnom zamestnaní ).  

Graf Týždenný pracovný čas v hlavnom 

zamestnaní v SR a EÚ-27 (2013)
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Zdroj: Eurostat 

Týždenný pracovný čas žien v SR v roku 2013 v rozsahu 39,4 hodín  je druhý najvyšší v rámci 

EÚ-27 (Bulharsko-40,4 hodín). Slovenská žena odpracuje týždenne takmer o 6 hodín viac 

v porovnaní s priemerom EÚ-27, o viac ako 8 hodín v porovnaní so ženou v Dánsku, o 9 hodín 
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viac ako žena v Nemecku a o 15 hodín viac ako žena v Holandsku (viď nasledujúci graf: 

Týždenný pracovný čas žien v hlavnom zamestnaní v krajinách EÚ a SR).  

Graf Týždenný pracovný čas žien v hlavnom zamestnaní v krajinách EÚ a SR (2013)
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Zdroj: Eurostat 

K špecifikám Slovenska v oblasti pracovného času patrí nízky rozdiel medzi týždenným 

pracovným časom žien a mužov (2,3 hodiny v roku 2013) v porovnaní s priemerom EÚ-27, kde 

rodová dištinkcia v rozsahu pracovného času osciluje na úrovni 6,8 hodín. Kým vo väčšine krajín 

EÚ zamestnanosť žien a najmä zamestnanosť žien-matiek koreluje so znížením týždenne 

odpracovaných hodín, v podmienkach slovenského trhu práce táto tendencia sa neprejavuje. 

Slovenské ženy a ženy-matky sú angažované na plný pracovný čas v zamestnaní a následne 

v domácnosti. 
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Príloha ku kapitole III 

Tab. Schémy skráteného pracovného času vo vybraných krajinách EÚ 

Krajina Názov schémy  Zákonná úprava Podmienky uplatňovania 

Rakúsko Skrátený rozsah týždenného 

pracovného času  

 

 

Zamestnanci, ktorí sú rodičmi detí do 

siedmich rokov veku majú právo na 

skrátený týždenný pracovný čas 

Vzťahuje sa podniky a firmy s viac ako 20-mi zamestnancami, 

zamestnanec, ktorý žiada o zníženie pracovného času musí byť 

zamestnaný u toho istého zamestnávateľa najmenej tri roky. Pri 

nesplnení vyššie uvedených kritérií, nárok na skrátený pracovný čas 

majú zamestnanci, ktorí sú rodičmi detí do štyroch rokov veku.  

Belgicko Skrátený pracovný čas  

 

 

 

Zamestnanci, ktorí sú rodičmi 

maloletých detí majú nárok na 

skrátenie týždenného pracovného času 

o jednu pätinu (jeden deň týždenne) až 

do piatich rokov veku dieťaťa. 

Zamestnanci verejného a súkromného sektora (s výnimkou manažérov 

v súkromných podnikoch s menej ako 10-mi zamestnancami).  

Zamestnanci pracujúci na skrátený pracovný čas majú nárok na všetky 

peňažne plnenia poskytované zamestnávateľom.  

Fínsko Skrátený rozsah pracovného času  

 

Pracujúci rodičia majú nárok na 

znížený rozsah pracovných hodín  

Zamestnanci majú nárok na zníženie rozsahu pracovného času do doby, 

kým dieťa nezačne navštevovať druhý ročník základnej školy.  

Francúzsko Skrátený rozsah pracovného času 

 

Rodič maloletého dieťaťa môže 

požiadať o zmenu plného pracovného 

času na skrátený pracovný čas 

(zákonný nárok absentuje) 

Procedúra schvaľovania žiadosti zamestnanca o udelenie  skráteného 

pracovného času je dohodnutá v kolektívnej zmluve. Opatrenie sa 

vzťahuje na podniky a firmy s viac ako 20-mi zamestnancami.  

Nemecko  Skrátený rozsah pracovného času 

 

 

Každý zamestnanec, ktorého dĺžka 

pracovného pomeru u toho istého 

zamestnávateľa prekročila dobu 6 

mesiacov, môže požiadať 

zamestnávateľa o skrátený pracovný 

čas  

Vzťahuje sa ne podniky a firmy s najmenej 15-mi zamestnancami. 

Zamestnávateľ má právo zamietnuť žiadosť zamestnanca o skrátený 

pracovný čas ak to nedovoľuje režim prevádzky podniku. Zamestnávateľ 

negarantuje zamestnancovi spätnú konverziu skráteného pracovného 

času na plný pracovný čas.   
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Grécko Skrátený rozsah pracovného času 

 

 

Zamestnanci, ktorí sú rodičmi majú 

nárok na skrátenie denného 

pracovného času o jednu hodinu po 

dobu 30 mesiacov od ukončenia 

rodičovskej dovolenky.  

Uplatniť nárok na skrátený rozsah pracovného času môže len 

zamestnanec, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa 

trvá najmenej po dobu jedného roka.  

Maďarsko  Flexibilný pracovný čas  

 

 

Pracovná doba zamestnanca po dohode 

so zamestnávateľom môže byť 

skrátená o dve hodiny denne po dobu 

jedného roka od ukončenia rodičovskej 

dovolenky a následne o jednu hodinu 

po dobu ďalších 6-tich mesiacov. 

Nie sú špecifikované  

Holandsko  Skrátený rozsah týždenného 

pracovného času 

 

Zamestnanec má nárok na zníženie 

rozsahu týždenného pracovného času 

Vzťahuje sa na podniky a firmy s viac ako 10-mi zamestnancami. Doba 

trvania pracovnej zmluvy u zamestnanca, ktorý uplatňuje nárok na 

skrátený pracovný čas predstavuje 12 mesiacov. Zamestnanec môže 

uplatniť nárok na skrátený pracovný čas raz za dva roky.  

Portugalsko Skrátený rozsah pracovného času 

 

Zamestnanci, ktorí sú rodičmi detí vo 

veku mladších ako 12 rokov majú 

nárok na skrátený pracovný čas alebo 

na flexibilný pracovný čas 

Skrátený pracovný čas sa udeľuje po dobu maximálne dvoch rokov (po 

dobu troch rokov v prípade zamestnanca, ktorý je rodičom dvoch detí). 

Skrátený pracovný čas sa udeľuje len jednému z rodičov.  

Španielsko Skrátený rozsah pracovného času 

 

Pri posúdení žiadosti zamestnanca o 

skrátený pracovný čas z dôvodu 

starostlivosti o nezaopatrené dieťa 

zamestnávateľ musí konať ústretovo.  

Pracovný čas zamestnanca, ktorý je rodičom dieťaťa do ôsmich rokov 

veku, sa kráti o1/8, o 1/3 alebo o 1/2 obvyklého týždenného 

pracovného času.   

Veľká Británia  Skrátený pracovný čas  Zamestnanec, ktorý je rodičom dieťaťa 

do šiestich rokov veku má právo 

požiadať zamestnávateľa o skrátený 

pracovný čas 

Zamestnanci, ktorí pracujú u toho istého zamestnávateľa po dobu 

najmenej 26 týždňov.  

Zdroj: OECD Family database 
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III.3 ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU AKO PREDPOKLAD 

ZVÝŠENIA ZAMESTNANOSTI ŽIEN 

Zvýšenie zamestnanosti žien v podmienkach Slovenska vyžaduje odstránenie prekážok, 

ktoré brania ich účasti (vstupu resp. návratu) na trhu práce, medzi ktoré nesporne patria služby 

dennej starostlivosti o deti predškolského veku. Ide o ponuku zariadení poskytujúcich 

inštitucionálnu (formálnu) starostlivosť o deti do 3 rokov veku a od 3 do 6 rokov veku akými sú 

jasle (kolektívne resp. rodinného typu), materské školy, materské centrá atď. alebo o ponuku 

alternatívnych služieb akými sú služby profesionálnych opatrovateľov/liek resp. starostlivosť 

poskytovaná deťom členmi domácnosti (starými rodičmi, príbuznými) v domácom prostredí.   

Európska rada v roku 2002 v Barcelone stanovila ciele v oblasti služieb starostlivosti o deti, 

ktoré zaviazali členské krajiny EÚ zriadiť do roku 2010 zariadenia starostlivosti pre najmenej 

90% deti vo veku od troch rokov do začatia povinnej školskej dochádzky a pre najmenej 33% 

deti vo veku do troch rokov. Napriek tomu, že od prijatia barcelonských cieľov ubehla viac ako 

dekáda, mnohým členským krajinám sa doposiaľ nedarí naplniť tieto ciele a ponuka zariadení 

starostlivosti o deti predškolského veku výrazne zaostáva za dopytom po nich. Medzi 11 krajín27, 

ktoré nesplnili barcelonské ciele patrí aj Slovensko.  

Prístup k územne dostupným a cenovo prístupným službám starostlivosti o deti sa všeobecne 

považuje nielen za rozhodujúci faktor zvýšenia účasti žien na trhu práce a kreovania 

ekonomickej nezávislosti žien, ale má oveľa širšie implikácie s dosahom na:  

 reprodukčné správanie sa rodín a rozhodovanie o počte deti v rodine, 

 zníženie negatívneho dopadu materstva na pracovnú dráhu žien, ich kvalifikačný profil 

a kariérny postup, 

 zníženie rozpätia v  rozdieloch miezd medzi mužmi a ženami (gender pay gap), 

 sociálne začlenenie detí a zlepšenie ich vyhliadok do budúcnosti s osobitým zreteľom na 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti zo segregovaných rómskych komunít, 

z neúplných rodín a z rodín migrantov. 

Prítomnosť dieťaťa/detí v podmienkach trhu práce SR má negatívnu koreláciu s ekonomickou 

aktivitou žien, a to najmä u žien vo veku 25-49 rokov. Na rozdiel od „starých“ členských krajín 

akými sú napr. Dánsko, Holandsko, Švédsko, v ktorých vplyv rodičovstva sa dramaticky 

neodzrkadľuje na znížení zamestnanosti žien, v SR zaznamenávame opačný trend. Zatiaľ čo 

miera zamestnanosti žien vo veku 25-49 rokov bez detí v SR v roku 2013 bola na úrovni 76,2%, 

u žien s jedným dieťaťom vo veku do 6 rokov tento ukazovateľ bol o 16 p. b. nižší a u žien 

s dvoma deťmi vo veku do 6 rokov – o 15 p.b. nižší. (viď nižšie uvedený graf: Miera 

zamestnanosti žien vo veku 25-49 rokov podľa počtu detí). 

                                                             
27 Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Slovensko, Španielsko, a Spojené 
kráľovstvo.  



37 

 

Graf Miera zamestnansoti žien vo veku 25-49 podľa počtu detí v SR a EÚ-27 v % (2013)
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Zdroj: Eurostat 

Nedostatok zariadení starostlivosti o deti predškolského veku je jedným z faktorov, ktorý sa 

podieľa na generovaní ekonomickej neaktivity žien. Starostlivosť o deti a iné odkázané osoby je 

druhým (prvým je status poberateľa starobného dôchodku), z hľadiska kvantitatívneho rozsahu, 

dôvodom ekonomickej neaktivity žien v SR. Podľa údajov Výberového zisťovania pracovných síl 

v 4. štvrťroku 2013 z uvedeného dôvodu bolo ekonomicky neaktívnych 174 tis. žien. Z nich 

každá ôsma žena uviedla ako dôvod ekonomickej neaktivity nedostatok služieb starostlivosti 

o deti. 

Dopad starostlivosti o deti na ekonomickú neaktivitu sa markantne prejavuje najmä v skupine 

žien vo veku 25-49 rokov. V roku 2013 74% žien vo veku 25-49 rokov nehľadalo prácu z dôvodu 

starostlivosti o deti, čo je takmer dvojnásobne viac v porovnaní s priemerom EÚ-27 (38,6%) 

a desaťnásobne viac v porovnaní s Dánskom (6,7%), sedemnásobne viac v porovnaní 

s Belgickom (10,4%) a viac ako trojnásobne viac v porovnaní so Švédskom (19,1%)28.  

Deficit zariadení starostlivosti o deti predškolského veku a ich územná a cenová nedostupnosť 

sú dôvodmi nútenej akceptácie práce na kratší pracovný čas. Podľa údajov Výberového 

zisťovania pracovných síl v 4. štvrťroku 2013 z dôvodu starostlivosti o deti a alebo iné odkázané 

osoby pracovalo na kratší pracovný čas 3,1 tis. žien; z nich takmer tretina (1 tis.) žien ako dôvod 

voľby práce na kratší pracovný čas uviedla územnú a cenovú nedostupnosť zariadení 

starostlivosti o deti.  

Na význam kapacitnej dostatočnosti predškolských zariadení ako faktora podporujúceho 

pracovnú re/integráciu žien-matiek poukázalo odporúčanie Európskej komisie, ktoré sa týka 

Národného programu reforiem Slovenska na rok 2014.29 Ako zdôrazňuje uvedený dokument, 

nedostatok primeraných zariadení starostlivosti o deti, najmä o deti mladšie ako 3 roky, sťažuje 

matkám návrat na trh práce. Na akútnosť deficitu zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov 

                                                             
28 Databáza Eurostat-u. Dostupné na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database 
29 Odporúčania Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá 
stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2014 {SWD(2014)426 final}, Európska komisia, Brusel 2.6.2014, 
COM(2014)426 final  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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poukazujú údaje OECD o úrovni zamestnanosti žien-matiek podľa veku najmladšieho dieťaťa 

(viď nižšie uvedenú tabuľku: Zamestnanosť žien-matiek podľa veku najmladšieho dieťaťa).  

do 3 rokov 3 - 5 rokov od 6 do 14 rokov 

Česká republika 21,5 80,0 88,8

Estónsko 21,6 78,0 85,4

Dánsko 71,4 77,8 77,5

Fínsko 51,8 76,0 76,0

Holandsko 75,8 75,6 76,7

Belgicko 62,1 72,7 77,2

Bulharsko 29,0 67,4 76,9

Francúzsko 58,1 69,5 79,4

Litva 75,6 64,6 78,4

Lotyšsko 60,8 68,3 79,3

Maďarsko 6,0 62,0 71,4

Nemecko 52,8 65,5 73,0

Rakúsko 66,3 68,1 82,1

Poľsko 53,9 67,4 74,1

Portugalsko 67,6 77,8 75,9

Rumunsko 58,1 69,8 68,8

Švédsko 71,9 81,3 76,1

Španielsko 55,0 57,1 60,7

Slovenská republika 18,7 63,1 79,1

OECD -priemer 52,2 65,6 72,6

Zdroj: OECD Family database

Tab. Zamestnanosť matiek podľa veku najmaldšieho dieťaťa v %(2011)

 

Ako vyplýva z  uvedených údajov z celkového počtu žien-matiek deti vo veku do 3 rokov pracuje 

len necelá pätina (18,7%), čo je takmer trojnásobne menej v porovnaní s priemerom OECD 

(52,2%).  

III.3.1 Služby starostlivosti o deti do 3 rokov veku (jasle)  

 
Koncept inštitucionálnej výchovy deti predškolského veku v podmienkach 

socialistického zriadenia v SR predstavoval reťazec na seba vzájomne nadväzujúcich zariadení 
starostlivosti pre deti od najútlejšieho veku až po vstup do základnej školy. Prvý článok 
v uvedenom reťazci tvorili detské jasle - zariadenia pre deti do troch rokov veku, ktoré spadali 
do sústavy liečebno-preventívnych zariadení starostlivosti o deti v pôsobnosti rezortu 
zdravotníctva30. Hlavným poslaním jaslí bolo, nadväzujúc na rodinnú starostlivosť, zabezpečiť 
všestranný rozvoj detí a o „umožniť matkám zapojenie sa do práce a účasť vo verejnom 
živote31“.  

Extenzívny rozvoj jaslí sa začal v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia a úzko súvisel so 

zapojením žien do pracovného procesu. Uvedené obdobie bolo sprevádzané výrazným nárastom 

počtu jaslí a počtu miest v jasliach. Trend kvantitatívneho nárastu jaslí a miest v nich pokračoval 

aj počas 70-tych a 80–tych rokov ako dôsledok propopulačných opatrení a rastu počtu deti 

predškolského veku a bol zastavený až koncom 80-tych rokov jednak v dôsledku klesajúcej 

pôrodnosti ako aj prolongácie doby trvania materskej dovolenky. Za takmer štyri desaťročia 

(1950-1988) počet miest v jasliach vzrástol viac ako osemnásobne (viď nasledujúcu tabuľku: 

Počet miest v jasliach). 

rok 1950 1953 1960 1970 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

počet miest 5924 8224 10596 23499 27947 41355 49103 49572 50112 50515 51309 49191 37376

Tab. Počet miest v jasliach 

Zdroj: Štatistická ročenka ČSFR 1990  

                                                             
30 Zákon č.20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. 
31Vyhláška č.19/1975 Zb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o sústave zdravotníckych zariadení. 
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Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vývoj v  oblasti zariadení starostlivosti o najmenšie 

deti bol poznamenaný zásadnými systémovými zmenami. Pod tlakom transformačných procesov 

v ekonomike, klesajúceho dopytu po zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov ako 

konzekvencie postupného poklesu počtu narodených deti32 a finančnej nákladovosti 

prevádzkovania detských jaslí došlo k vyňatiu jaslí zo sústavy zdravotníckych zariadení.33. 

Pričom vyňatie jaslí zo systému zdravotníctva nebolo sprevádzané ich zaradením do 

kompetenčnej pôsobnosti iného rezortu (napr. školstva resp. sociálnych vecí), čo značí, že 

zariadenia starostlivosti o najmenšie deti sa ocitli v kompetenčnom vákuu z hľadiska rezortnej 

pôsobnosti. Uvedený stav, pretrvávajúci dodnes, nesie so sebou celý rad negatívnych implikácií, 

ku ktorým patrí najmä absencia: 

 právnej garancie na služby starostlivosti o deti do 3 rokov veku; 

 taxatívneho vymedzenia statusu, funkcií a poslania zariadení starostlivosti o deti do 3 
rokov veku včítane ich dištinkcie vo vzťahu k iným fázam a formám starostlivosti o deti;   

 jednotných štandardov upravujúcich činnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti v 
jasliach; 

 jednotného registru jasieľ, údajov o ich regionálnej distribúcii a cenovej hladine; 

 nástrojov zisťovania dopytu po jasliach a ponuky jasieľ včítane nástrojov ich párovania; 

 mechanizmu monitorovania a hodnotenia kvality služieb starostlivosti v jasliach; 

 nástrojov tvorby a ovplyvňovania opatrení verejnej politiky v oblasti starostlivosti o deti do 
3 rokov veku.  

Pre súčasný stav v oblasti služieb starostlivosti o deti do 3 rokov je charakteristické nielen 

rezortné vákuum, ale aj roztrieštenosť právnych noriem upravujúcich ich zriaďovanie 

a prevádzkovanie. Tieto služby, podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, môžu 

poskytovať fyzické osoby a právnické osoby v rámci voľnej živnosti, čo značí, že 

prevádzkovateľ služby starostlivosti o deti do 3 rokov nemusí preukázať odbornú 

spôsobilosť t.j. disponovanie vzdelaním v relevantných študijných odboroch a patričnou 

praxou34.   

Na strane druhej, na samotnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov sú kladené 

striktné požiadavky týkajúce sa zdravotných kritérií (zdravotne vhodné prostredie, absencia 

škodlivých faktorov vonkajšieho prostredia a znečistenia ovzdušia atď.),35 priestorového 

usporiadania, funkčného členenia, vybavenia zariadení, prevádzky zariadení, režimu dňa, režimu 

stravovania a pitného režimu.36 

Zriaďovanie detských jaslí. Právomoc zriaďovať a zrušovať predškolské zariadenia (včítane jaslí) 

prináleží obciam. Ide o prenesenú (delegovanú) pôsobnosť z orgánov štátnej správy na obce.37  

                                                             
32 Za obdobie rokov 1978 až 1991 počet detí vo veku 0-4 rokov sa znížil o takmer 87 tisíc.  
33 Zákon NSR č.419/1991, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva. 
34 Napríklad v Českej republike prevádzkovanie jaslí je viazanou živnosťou a vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti.   
35 Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
36 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
pre deti a mládež.  
37 §2 ods.4 písm. g 3.3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky. 
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Pri zriaďovacej pôsobnosti obcí v oblasti predškolských zariadení potrebné zdôrazniť, že zákon 

neukladá povinnosť obciam zriaďovať jasle, ale predškolské zariadenia ako také. Zriaďovanie 

jaslí v kontexte striktných legislatívnych podmienok kladených na ich prevádzku a najmä 

zabezpečenia ich financovania (obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov bez účasti 

štátu, ktorý spravidla neposkytuje na tieto účely dotácie) nie je pre obce atraktívne. Navyše, 

jedným zo špecifík sídelnej štruktúry Slovenska je prevaha malých obcí (do 1 000 obyvateľov), 

ktoré tvoria dve tretiny z celkového počtu obcí v SR. Zriaďovanie služieb starostlivosti 

o najmenšie deti v takýchto malých obciach je ekonomicky neefektívne a  trvalo neudržateľné 

z hľadiska kreovania dopytu po týchto službách. Uvedené faktory vystupujú ako súhrn bariér 

inštitucionálneho, finančného a dopytového charakteru zamedzujúcich konštituovaniu jaslí na 

obecnej úrovni. Do istej miery tieto faktory vysvetľujú súčasný trend zriaďovania jaslí prevažne 

na úrovni združení niekoľkých obcí resp. na úrovni mestských časti.    

Nízka angažovanosť verejného sektora pri zriaďovaní jaslí je vo veľkej miere kompenzovaná 

súkromným sektorom, ktorý vzhľadom na spomínané benevolentné podmienky založenia 

živnosti v rámci živnostenského zákona, preukazuje vyššiu aktivitu v počte zriadených a 

prevádzkovaných jaslí v porovnaní so samosprávou.   

Kapacita detských jaslí. Ako bolo konštatované v predchádzajúcom texte, v súčasnosti neexistujú 

oficiálne štatistické ukazovatele vypovedajúce o počte jaslí zriadených samosprávnymi organmi, 

súkromnými právnickými alebo fyzickými osobami resp. o počte alternatívnych zariadení 

starostlivosti o deti do 3 rokov veku. Na vytvorenie celkového obrazu o ponuke jaslí zriadených 

samosprávou a súkromnými osobami využívame údaje z portálu www.najmama.sk, ktoré majú 

prevažne ilustratívnu povahu. Podľa zoznamu uverejnenom na portáli www.najmama.sk, v roku 

2014 pôsobilo na území SR 33 jaslí resp. jaslí pri materských školách zriadených samosprávou 

a 89 jaslí resp. jaslí pri materských školách a denných centrách poskytujúcich starostlivosť o deti 

do 3 rokov zriadených súkromnými osobami. Všetky zariadenia pôsobili zväčša na úrovni 

mestských časti krajských miest, okresných miest resp. hlavného mesta SR. Alokácia jaslí do 

veľkých mestských aglomerácií resp. ich mestských častí poukazuje na ich nerovnomernú 

geografickú distribúciu a na rozdielnosť v  územnej dostupnosti týchto služieb pre rodiny sídliace 

v menších mestských aglomeráciách resp. v obciach.  

Finančná dostupnosť jaslí.  Finančná dostupnosť jaslí predstavuje jeden z meritórnych 

a zároveň kontradiktórnych problémov celého systému služieb starostlivosti o deti do 3 rokov 

veku.  K jeho hlavným charakteristikám v súčasnosti patrí: 
 

 rozdielnosť v postupoch stanovenia poplatkov v zariadeniach zriadených samosprávou 

a súkromných zariadeniach. Kým poplatky vo verejných jasliach určuje samospráva na 

základe uznesenia mestského alebo obecného zastupiteľstva, v jasliach zriadených 

súkromnými osobami výška poplatkov je určovaná samotným prevádzkovateľom, pre 

ktorého poskytovanie služby starostlivosti o dieťa je podnikateľskou činnosťou. 

Rozdielny prístup k určovaniu poplatkov v jasliach medzi verejným a súkromným 

poskytovateľom služby rezultuje do výšky poplatkov, ktoré u súkromného 

prevádzkovateľa zahŕňa okrem nákladov na služby aj zisk, čo robí túto službu cenovo 

vyššou; 

http://www.najmama.sk/
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 diverzita a variabilita samotnej štruktúry poplatkov. Celková mesačná cena za pobyt 

dieťaťa v zariadení je spravidla úhrnom dvoch základných druhov poplatkov, a to 

paušálneho poplatku (pevne určená suma) a poplatku za stravovanie (kalkulovaného 

spravidla v dennej sadzbe). K uvedeným druhom základných poplatkov verejné 

a súkromné jasle môžu účtovať: mesačný udržiavací poplatok (v prípade prerušenej 

dochádzky), poplatky za starostlivosť poskytovanú mimo prevádzkových hodín (sadzba 

za každú začatú hodinu), poplatok za adaptáciu dieťaťa v zariadení, poplatok za 

omeškanie platby a rôzne iné poplatky. Výška celkového poplatku taktiež môže varírovať 

v závislosti od veku dieťaťa, od toho, či ide o celodennú alebo poldennú starostlivosť a 

od počtu dní v týždni, počas ktorých sa starostlivosť poskytuje; 

 cenová nestabilita poplatkov. Častými zmenami vo výške poplatkov sa vyznačujú najmä 

súkromní poskytovatelia. Avšak ako súkromní, tak aj verejní poskytovatelia majú 

tendenciu zvyšovať mesačný paušálny poplatok s rastom výšky štátneho príspevku na 

starostlivosť o dieťa do 3 rokov, ktorý slúži pracujúcim rodičom k úhrade výdavkov na 

starostlivosť o dieťa;  

 výška celkového mesačného poplatku za služby starostlivosti o deti do 3 rokov  

vo verejných zariadeniach v súčasnosti osciluje na úrovni od 30 do 45% sumy netto 

celoslovenskej priemernej mzdy a v súkromných zariadeniach až na úrovni 70% tejto 

mzdy a viac (suma priemernej netto mzdy pre rodinu s jedným nezaopatreným 

dieťaťom predstavovala v roku 2013 669 Eur).   

Teritoriálna a kapacitná dostupnosť spolu s  finančnou prístupnosťou jaslí sa v súčasnosti javia 

ako hlavné inhibítory širšej participácie žien-matiek maloletých detí na trhu práce. Ako vyplýva 

z údajov Eurostat-u drvivá väčšina detí do 3 rokov veku v SR sa nachádza v starostlivosti rodičov 

a len nepatrná časť z nich zahrnutá do inštitucionálnej starostlivosti (viď nasledujúcu tabuľku: 

Deti do 3 rokov veku podľa typu starostlivosti vo vybraných krajinách EÚ). 

1-29 hodín viac ako 30 hodín

Belgicko 21 27 42

Bulharsko 0 8 80

Česká republika 2 1 62

Dánsko 8 59 33

Estónsko 4 14 60

Fínsko 7 22 67

Francúzsko 17 23 42

Nemecko 9 15 66

Grécko 5 15 35

Maďarsko 2 6 74

Írsko n.a. n.a. n.a.

Taliansko 10 11 48

Lotyšsko 4 19 62

Litva 3 5 72

Holandsko 39 7 27

Poľsko 1 5 63

Portugalsko n.a. 34 26

Rumunsko 11 4 37

Slovenská republika 1 4 71

Španielsko 21 15 52

Švédsko 17 35 44

Veľká Británia 24 3 48

EÚ-27 priemer 14 14 51

Tab. Deti do 3 rokov veku podľa typu starostlivosti vo vybraných krajinách EÚ (2012)

v inšitucionálnej starostlivosti v %*

krajina 

Zdroj: Eurostat; *- percento z populačného ročníka 

v starostlivosti rodičov v%*

 



42 

 

III.3.2 Služby starostlivosti o deti predškolského veku  
 

Materské školy. Inštitút materskej školy implikuje starostlivosť o deti staršieho 
predškolského veku (spravidla od 3 do 6 rokov), ktorá nadväzuje na starostlivosť poskytovanú 
v rodine resp. v zariadeniach pre deti mladšieho predškolského veku (jasliach). Na rozdiel od 
jaslí, predškolská výchova realizovaná v materských školách predstavuje rovnocennú súčasť 
výchovno- vzdelávacej sústavy, ktorá je zameraná na osobnostný rozvoj detí, na rozvoj ich 
schopností a zručností a na utváranie predpokladov pre ďalšie vzdelávanie.38  
Výchova a vzdelávanie deti poskytované v materských školách má v SR bohatú tradíciu. 

Impulzom k ich širšiemu rozvoju v 50-tych rokoch minulého storočia, rovnako ako v prípade 

jaslí, boli potreby centrálne plánovanej ekonomiky v oblasti pracovných síl a extenzívny rozvoj 

zamestnanosti žien. Počet materských škôl za obdobie rokov 1960 až 1990 sa zdvojnásobil (z 1 

901 na 4 025 ) a počet deti v nich vzrástol z 83,9 tis. na 216,4 tis.   

Ponovembrový vývoj privodil zásadné zmeny v systéme starostlivosti o deti staršieho 

predškolského veku, ktoré sa prejavili v: 

1. transformácii  inštitucionálneho rámca materských škôl t.j. prevode zriaďovateľskej 

pôsobnosti na obce.39 V rámci preneseného výkonu štátnej správy kompetencia zriaďovať 

a zrušovať materskú školu prináleží obciam; 

2. rezortnej rozpoltenosti t.j. v podliehaní agendy materských škôl do kompetencii troch 

rezortov: Ministerstva školstva, ktoré určuje a) obsah výchovného procesu v materských 

školách a jeho organizačné a personálne zabezpečenie; b) vymedzuje maximálne prípustný 

počet detí v triedach a c) stanovuje základné zásady financovania materských škôl40, 

Ministerstva zdravotníctva, ktoré stanovuje normy pre zariadenia pre deti a mládež41 a 

Ministerstva vnútra, ktoré vymedzuje kompetencie miestnej samosprávy pri zriaďovaní 

materských škôl42;  

3. obmedzení monopolu verejného sektora v oblasti starostlivosti o deti predškolského 

veku a diverzifikácii foriem inštitucionálnej starostlivosti. t.j. vzniku súkromných, 

cirkevných materských škôl a alternatívnych foriem starostlivosti akými sú materské 

centrá, mini škôlky, služby au-pair atď.;   

4. úbytku počtu materských škôl v dôsledku demografických zmien (pokles počtu 

narodených deti), opatrení v oblasti rodinnej politiky (predlženie doby trvania 

a rodičovskej dovolenky), klesajúcom dopyte po zariadeniach starostlivosti o deti 

predškolského veku ako konzekvencie rastu nezamestnanosti a osobitne nezamestnanosti 

žien a nedostatočného záujmu samosprávy o zriaďovanie materských škôl.  

Kapacita materských škôl. V roku 2013 celková kvantitatívna kapacita materských škôl 
predstavovala 2 870 zariadení. Z toho drvivú väčšinu (95%) tvorili zariadenia zriadené 

                                                             
38 § 28 ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.  
39 §6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene o doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
40 Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 
41 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
pre deti a mládež. 
42 Zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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miestnou samosprávou (verejné MŠ). Nepatrným percentom na celkovom počte materských 
škôl sa podieľajú súkromné (3%) a cirkevné (2%) materské školy.  
Analýza vývoja ponuky materských škôl za ostatných desať rokov (2004-2013) poukazuje na 

trend poklesu ich celkového počtu. Pričom ich úbytok možno pripísať na vrub poklesu počtu 

verejných materských škôl, ktorých počet sa znížil v uvedenom období o 9,5 %, zatiaľ čo počet 

súkromných materských škôl vzrástol viac ako päťnásobne a cirkevných viac ako dvojnásobne 

(viď nasledujúcu tabuľku: Kvantitatívne ukazovatele v oblasti materských škôl).   

zriaďovateľ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 index 2013/2004

verejné 3 000 2 887 2 849 2 818 2 773 2 765 2 754 2 743 2 724 2 716 90,5

súkromné 16 24 40 52 56 64 67 67 75 89 556,0

cirkevné 30 34 39 40 42 44 48 55 62 65 217,0

spolu 3 046 2 945 2 928 2 910 2 871 2 873 2 869 2 865 2 861 2 870 94,0

zriaďovateľ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 index 2013/2004

verejné 147 317 139 516 136 514 135 254 133 749 133 655 134 335 138 398 142 816 145 497 98,8

súkromné 598 777 1 545 2 052 2 364 2 613 2 549 2 851 3 281 3 970 664,0

cirkevné 1 317 1 521 1 955 2 068 2 073 2 228 2 355 2 851 3 414 3 592 273,0

spolu 149 232 141 814 140 014 139 374 138 186 138 496 139 239 144 100 149 511 153 059 102,6

Zdroj. Štatistická ročenka, ÚIPŠ

2. Počet detí v materských školách podľa zriaďovateľa

Tab. Kvantitatívne ukazovatele v oblasti materských škôl 

1. Počet materských škôl podľa zriaďovateľa 

 

Obdobný vývoj bol zaznamenaný aj v počte detí navštevujúcich materské školy. Zatiaľ čo počet 

detí vo verejných materských školách v prvej polovici sledovaného obdobia (2004-2009) klesol 

a následne opätovne vzrástol (2010-2013), v súkromných a cirkevných školách sa systematicky 

zvyšoval. Počas sledovanej dekády počet detí vo verejných materských školách sa znížil o zhruba 

2% (abs.1820), kým v súkromných vzrástol takmer sedemnásobne a cirkevných - takmer 

trojnásobne (viď vyššie uvedenú tabuľku).  

Napriek rastu počtu súkromných a cirkevných materských škôl a zvýšeniu počtu detí v týchto  

zariadeniach v ostatných rokoch, dominantným poskytovateľom inštitucionálnej starostlivosti 

o deti staršieho predškolského veku zostáva verejný sektor. V roku 2013 (k 15.09.2013) celkový 

počet verejných materských škôl dosiahol 2 716 s počtom viac ako 7 tis. tried. Verejné materské 

školy v sledovanom období navštevovalo viac ako 145 tis. detí, čo predstavuje 63% z celkového 

počtu detskej populácie vo veku 3 až 6 rokov vrátane. Rozsah súkromných a cirkevných 

materských škôl, včítane počtu tried a zapísaných detí výrazne zaostáva za verejnými 

materskými školami.  

Regionálna dostupnosť materských škôl. Celková sieť 2 870–tich materských škôl (verejných, 

súkromných a cirkevných) sa vyznačuje podstatnými regionálnymi rozdielmi v ich distribúcii. 

Najvyššou hustotou územného pokrytia a tým aj lepšou územnou dostupnosťou sa vyznačuje 

verejný sektor materských škôl. Najvyšší počet verejných materských škôl, vrátane najvyššieho 

počtu tried a počtu zapísaných detí, je evidovaný v Prešovskom kraji. Oproti tomu, najnižší počet 

materských škôl vykazuje Bratislavský kraj (182), čo predstavuje 6,7% z celkového počtu 

materských škôl verejného sektora.  

Vysokou koncentráciou verejných materských škôl (od 60 do 80 a viac) na úrovni okresu sa 

vyznačujú okresy Dunajská Streda, Levice, Nitra, Prešov, Košice-okolie, Nové Zámky, Žilina, 

Trnava, Bardejov, Michalovce, Trebišov a oproti tomu, ich nízka hustota (od 5 do 20) je 
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príznačná pre okresy Košice-III, Medzilaborce, Gelnica, Stropkov, Banská Štiavnica, Krupina, 

Poltár Žarnovica, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Bytča, Bratislava I, Bratislava II.    

Súkromný sektor materských škôl je sa vo významnej miere koncentruje najmä v Bratislavskom 

kraji, na území ktorého sa nachádza tretina všetkých súkromných materských škôl v SR. Necelá 

pätina súkromných materských škôl je umiestnená v Banskobystrickom kraji a rovnaký počet- 

v Prešovskom kraji. Najnižším počtom súkromných zariadení pre deti staršieho predškolského 

veku disponuje Nitriansky kraj (viď nasledujúcu tabuľku: Počet detí, tried a žiakov v materských 

školách podľa zriaďovateľa). 

verejné súkromné cirkevné verejné súkromné cirkevné verejné súkromné cirkevné 

Bratislavský 182 27 11 858 84 31 18891 1212 662

Trnavský 289 5 3 772 14 8 15864 236 165

Trenčiansky 267 6 4 781 15 7 16257 277 145

Nitriansky 394 2 9 884 6 19 17816 106 385

Žilinský 324 11 6 953 28 22 19840 539 451

Banskobystrický 352 16 4 882 32 9 16129 570 176

Prešovský 494 16 16 1099 43 42 22016 851 984

Košický 414 6 12 952 11 32 18684 179 714

SR 2716 89 65 7122 233 170 145497 3970 3592

počet MŠ triedy zapísané deti

Tab. Počet deti, tried a žiakov v materských školách podľa zriaďovateľa 

kraj/ukazovatele

Zdroj:Štatistická ročenka, ÚIPŠ  

Územná distribúcia cirkevných materských škôl sa vyznačuje ich výraznejším zastúpením vo 
východnej časti SR (Prešovský a Košický kraj), kde sa koncentruje 43% z celkového počtu 
cirkevných materských škôl v SR.  

Analýza regionálnej distribúcie pomerných ukazovateľov verejných, súkromných a cirkevných 
materských škôl (počet tried na 1 MŠ a počet detí na 1 triedu) poukazuje na: 

 výrazne vyšší počet tried na 1 MŠ v rámci verejného sektora v Bratislavskom kraji 
v porovnaní so zvyškom Slovenska; 

 zreteľne rozdiely v počte tried na 1 MŠ v rámci súkromného sektora medzi 
Bratislavským krajom (3,1) v komparácii s Košickým krajom (1,8); 

 nižší počet detí pripadajúcich na 1 triedu v súkromnom sektore materských škôl 
v porovnaní s verejným a cirkevným sektorom ako celku a osobitne nižším počtom detí 
pripadajúcich na 1 triedu cirkevných materských škôl v Bratislavskom kraji v porovnaní 
s ostatnými krajmi (regionálnu distribúciu pomerných ukazovateľov materských škôl 
ilustruje nižšie uvedená tabuľka) 

verejné súkromné cirkevné verejné súkromné cirkevné 

Bratislavský 4,7 3,1 2,8 22,0 14,4 21,0

Trnavský 2,7 2,8 2,6 21,0 15,7 21,0

Trenčiansky 2,9 2,5 1,8 21,0 18,4 21,0

Nitriansky 2,3 3,0 2,1 20,0 17,7 20,0

Žilinský 2,9 2,6 3,6 21,0 19,3 21,0

Banskobystrický 2,3 2,0 2,3 19,6 17,8 20,0

Prešovský 2,2 2,7 2,6 20,0 19,7 21,0

Košický 2,3 1,8 2,7 19,6 16,2 22,0

SR 2,8 2,6 2,6 20,5 17,4 21,0

Zdroj: Štatistická ročenka, ÚIPS

kraj/ukazovatele

počet tried na 1 MŠ počet detí na 1 triedu 

Tab. Pomerné ukazovatele materských škôl podľa zriaďovateľa
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Dopyt po zariadeniach starostlivosti o deti staršieho predškolského veku. Dopyt (počet žiadostí 
o umiestnenie) po materských školách v rokoch 2004-2013 dynamicky rástol a za uvedené 
obdobie sa zvýšil takmer šesťnásobne. Zvýšený dopyt po materských školách súvisí s rastom 
počtu detí vo veku 3 až 6 rokov a silnejúcim sklonom žien-matiek k návratu na trh práce po 
rodičovskej dovolenke. Celkový dopyt po materských školách (verejných, súkromných 
a cirkevných) za desať rokov stúpol šesťnásobne. V rovnakom rozsahu vzrástol dopyt po 
verejných a súkromných materských školách, zatiaľ čo záujem o cirkevné materské školy sa 
zvýšil viac ako dvadsaťnásobne (viď nasledujúcu tabuľku: Počet žiadostí o umiestnenie do 
materskej školy).  

zriaďovateľ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

verejné 1 636 1 379 1 010 1 634 2 839 4 917 5 773 6 609 7 551 8 952

súkromné 15 14 25 60 71 41 39 65 79 94

cirkevné 28 77 39 80 100 193 230 387 514 636

spolu 1 679 1 470 1 074 1 774 3 010 5 151 6 042 7 061 8 144 9 682

Tab. Počet žiadosti o umiestnenie do materskej školy podľa zriaďovateľa 

Zdroj. ÚIPŠ  

Ako naznačujú údaje z tabuľky drvivú väčšinu celkového dopytu dlhodobo tvorí dopyt po 
verejných materských školách, ktorý osciluje na viac ako 90%-nej úrovni. Úroveň dopytu po 
súkromných a cirkevných školách je výrazne nižší.  
Záujem o umiestnenie detí do materských škôl je výrazne regionálne diverzifikovaný. Najväčší 

nesaturovaný dopyt po materských školách (štátnych, súkromných a cirkevných) je evidovaný 

v Bratislavskom kraji, ktorý sa podieľa takmer polovicou na celkovom dopyte po materských 

školách. Významný rozsah neuspokojeného dopytu po materských školách vykazujú Trnavský 

kraj, Žilinský kraj a Košický kraj. Rozsah neuspokojeného dopytu po materských školách 

znázorňuje nasledujúca tabuľka: Počet evidovaných žiadostí o prijatie do materskej školy podľa 

krajov. 

kraj/zriaďovateľ verejné súkromné církevné spolu

Bratislavský 4313 33 344 4690

Trnavský 842 0 58 900

Trenčiansky 520 26 13 559

Nitriansky 543 1 10 554

Žilinský 924 23 58 1005

Bánskobystrický 462 4 12 478

Prešovský 579 6 56 641

Košický 769 1 85 855

SR 8952 94 636 9682

Zdroj: Štatistická ročenka,ÚIPŠ

Tab. Počet evidovných žiadostí o prijatie do MŠ podľa krajov 2013

 

III.3.3 Finančná dostupnosť materských škôl 

 
Starostlivosť o deti od 3 do 6 rokov a ich výchova a vzdelávanie v materských školách je 
financovaná z verejných a súkromných zdrojov. Verejné financovanie materských škôl sa 
realizuje prostredníctvom podielových daní obcí a VÚC. Financovanie zo súkromných zdrojov 
zaisťujú rodičia/rodič prostredníctvom príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov súvisiacich 
s výchovou a vzdelávaním dieťaťa/detí v materskej škole. Mechanizmus financovania 
materských škôl  má svoje špecifiká, ktoré závisia od:  

 zaradenosti materskej školy, ktorej zriaďovateľom je súkromná právnická resp. fyzická 

osoba alebo cirkev (t.j. neštátne MŠ) do siete škôl a školských zariadení (SŠaŠZ) 

Ministerstva školstva SR. Na Slovensku sú z verejných zdrojov finančne podporované 

tie neštátne materské školy, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 
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V zariadeniach nezaradených do SŠaŠZ výdavky na výchovu a vzdelávanie detí sú plne 

hradené rodičom/rodičmi; 

 od veku dieťaťa, od faktu, či dieťaťu bola odložená školská dochádzka a od skutočnosti, 

či dieťa pochádza z rodiny odkázanej na prijem zo systému pomoci v hmotnej núdzi. 

Rodič/rodičia dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

alebo ktorému bola odložená povinná školská dochádzka je/sú oslobodení od platenia 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na výchovu a vzdelávanie v materskej škole. 

Rovnako od povinnosti platiť sú oslobodený/í rodič/rodičia poberajúci dávku v hmotnej 

núdzi.  

Poplatky vo verejných MŠ. Suma mesačných poplatkov platených rodičom/rodičmi za služby 
starostlivosti poskytované vo verejných materských školách sa skladá z dvoch základných 
položiek: príspevku na výchovu a vzdelávanie (školný poplatok) a príspevku na stravu. 
K uvedeným základným položkám sa spravidla účtujú aj iné typy finančných položiek napr. 
režijné náklady, zápisné, výdavky na aktivity realizované nad rámec štandardných aktivít atď.  
Výška príspevku rodiča/rodičov na výchovu a vzdelávanie vychádza z príslušných právnych 

noriem a určuje sa prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia vydaného organom 

miestnej štátnej správy. Z analýzy všeobecne záväzných nariadení dostupných na internete 

miest a obcí vyplýva, že v rámci celej SR sa výška mesačného príspevku na výchovu a 

vzdelávanie vo verejných materských školách (VMŠ) pohybuje v rozpätí v priemere od 10,17 

EUR v Prešovskom kraji po 17,43 EUR v Bratislavskom kraji (viď nasledujúca tabuľka: 

Priemerný mesačný príspevok na VaV v MŠ). 

kraj/cena EUR

Bratislavský 17,43

Trnavský 13,44

Trenčiansky 11,16

Nitriansky 12,50

Žilinský 11,72

Banskobystrický 11,25

Prešovský 10,17

Košický 11,00

VaV-výchova a vzdelávanie

VMŠ-verejné materské školy 

Tab. Priemerný mesačný príspevok na VaV vo VMŠ

Zdroj: Spracované podľa VZN miest a obcí 

 

Okrem príspevku na výchovu a vzdelávanie rodič/rodičia prispievajú aj na stravu. Poplatky za 

celodennú stavu (desiata, obed, olovrant) vo verejných materských školách v rámci s SR oscilujú 

v rozmedzí od 1,05 EUR/deň do 1,34 EUR/deň. Priemerná výška mesačného poplatku za pobyt 

dieťaťa vo verejnej materskej škole (príspevok na VaV+ poplatok za stravu) bez ďalších 

poplatkov (napr. poplatok za mimoškolské aktivity a iné) sa pohybuje v rozpätí od 32,22 EUR do 

45,57 EUR.  

Poplatky v neštátnych materských školách. Ako už bolo konštatované neštátne materské školy 

(súkromné a cirkevne) zaradené do siete škôl a školských zariadení sú financované rovnako ako 

verejne materské školy.  

Nasledujúca časť prináša prehľad poplatkov hradených rodičom/rodičmi v neštátnych 

materských školách, ktorý bol realizovaný na základe monitoringu webových stránok 

jednotlivých neštátnych materských škôl. Pri monitorovaní sa vyskytovali časté problémy 

s dostupnosťou týchto údajov, predovšetkým z dôvodu neuvádzania cenníka, resp. školského 
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poriadku na internetových stránkach materských škôl alebo úplnej absencie internetových 

stránok. Údaje o poplatkoch boli analyzované z dostupných cenníkov, resp. školských 

poriadkov existujúcich internetových stránok jednotlivých súkromných a cirkevných 

materských škôl. Celkovo sa podarilo zmapovať úroveň poplatkov u viac ako polovice (58,5%) 

súkromných a u viac ako tretiny cirkevných materských škôl.   

Poplatky v súkromných materských školách (SMŠ.)43  Výška mesačných poplatkov v súkromných 

zariadeniach je výrazne regionálne diferencovaná: najvyššiu sumu za starostlivosť o dieťa v SMŠ 

(bez stravy) zaplatia rodič/rodičia v Bratislavskom kraji. Prehľad výšky poplatkov 

v súkromných materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení podľa krajov 

prináša nasledujúca tabuľka: Priemerné mesačné poplatky v súkromných MŠ zaradených v sieti 

škôl a školských zariadení podľa krajov. 
 

kraj Výška poplatku Výška stravného Spolu Počet zmapovaných SMŠ Počet SMŠ podľa ÚIPŠ %získaných údajov

Bratislavský 300,04 64,7 364,74 29 32 90,63

Trnavský 188,40 56,00 244,40 5 5 100,00

Trenčiansky 56,10 31,72 87,82 3 6 50,00

Nitriansky n.a. n.a. 0,00 n.a. 2 n.a.

Žilinský 68,33 34,73 103,06 3 11 27,27

Bánskobystrický 142,38 38,15 180,53 8 16 50,00

Prešovský 65,48 30,93 96,41 5 16 31,25

Košický 76,00 36,17 112,17 2 6 33,33

Tab. Priemerné mesačné poplatky v súkromných MŠ (SMŠ) zaradených v sieti škôl a školských zariadení podľa krajov v EUR

Zdroj: ÚIPŠ+internetové stránky SMŠ; n.a.- údaj nie je k dispozicii  

V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) pôsobí viac ako 30 súkromných MŠ, ktoré sa 

nachádzajú v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Z 29 SMŠ, ktorých údaje o výške 

poplatkov boli k dispozícii, vyplynulo, že priemerná výška mesačných poplatkov vrátane stravy44 

sa v Bratislavskom kraji pohybuje na úrovni 364,74 EUR, pričom úroveň mesačných poplatkov 

oscilovala v rozmedzí od 150 EUR do 697 EUR. Bez stravného priemerná suma poplatku 

predstavovala 300 EUR mesačne (min. 240 EUR/mesiac, max. 350 EUR/mesiac). 

Popri materských školách, ktoré sa nachádzajú v sieti škôl a školských zariadení v Bratislavskom 

kraji pôsobí mnoho súkromných materských škôl a opatrovateľských centier, ktoré nie sú 

zaradené v sieti škôl a školských zariadení. Z 30 náhodne vybraných takýchto zariadení, 

uvedených na internetovom portáli bola vypočítaná priemerná mesačná suma školného (vrátane 

stravy), ktorá je vyššia ako priemerná suma v súkromných MŠ zaradených do siete škôl 

a školských zariadení a predstavovala 422,30 EUR. Bez stravy priemerná výška mesačných 

poplatkov v týchto zariadeniach predstavovala 346,48 EUR (min. 240 EUR, max. 450 

EUR/mesiac). 

V Trnavskom samosprávnom kraji sa z Prehľadu materských škôl UIPŠ podarilo získať 

informácie o výške poplatkov z 5 (piatich) súkromných materských škôl zaradených v sieti škôl 

a školských zariadení. Priemerná suma poplatku bez stravy bola na úrovni 188,40 EUR / mesiac 

(min. 50, max. 280 EUR/mesiac), výška stravného sa pohybuje v priemere 56 EUR/mesiac, t.j. 

                                                             
43 Zdroje: Prehľad materských škôl, UIPŠ; Sieť škôl a školských zariadení, UIPŠ; školské poriadky materských škôl; 
dostupné internetové stránky materských škôl 
44 Výška mesačného stravného bola vypočítaná ako stravná jednotka na deň a vynásobená číslom 20,67 (priemerný 
počet pracovných dní za každý mesiac v roku).   
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spolu v priemere 244,40 EUR/mesiac. Podobne ako v Bratislavskom kraji aj v Trnavskom kraji 

sa suma bežných poplatkov zvyšuje o jednorazové poplatky v podobe zápisného, vyššieho 

školného poplatku za deti do 3 rokov veku, na druhej strane vybrané SMŠ poskytujú 

súrodenecké zľavy vo výške 10-25% zo sumy školného poplatku. Pre porovnanie, v zariadení, 

ktoré nie je zaradené v sieti škôl a školských zariadení (napr. Detské centrum v Šamoríne), sa 

výška mesačného školného pohybuje na úrovni 260 EUR/mesiac bez stravy, spolu so stravou na 

úrovni približne 330 EUR/mesiac.  

V Trenčianskom kraji a v Žilinskom kraji boli k dispozícii údaje o poplatkoch v troch 
súkromných MŠ zaradených do siete škôl a školských zariadení. Priemerná suma školného 
poplatku sa v Trenčianskom kraji pohybuje na úrovni 56,10 EUR/mesiac, pričom vrátane 
stravy je to v priemere suma 87,80 EUR / mesiac. V Žilinskom kraji je priemerná suma poplatku 
oscilovala na úrovni 68,30 EUR/mesiac bez stravy. Spolu so stravným suma poplatku 
predstavovala približne 103 EUR/mesiac. Priemerné školné v Žilinskom kraji v súkromných MŠ 
nezaradených do siete škôl a školských zariadení je podstatne vyššie (225,20 EUR mesačne 
vrátane stravy)45.  

Podľa Prehľadu škôl a školských zariadení sa v Nitrianskom kraji nachádzajú dve súkromné 
MŠ, ktoré však nemajú zverejnené cenníky. 

Výška priemerných mesačných poplatkov v zmapovaných SMŠ v Banskobystrickom kraji je 
tretia najvyššia v SR (po Bratislavskom a Trnavskom kraji) a ich suma oscilovala na úrovni 142 
EUR bez stravy a 180 EUR so stravou.  

Podobne aj v rámci Prešovského a Košického kraja sa nám podarilo získať informácie od 
nižšieho počtu súkromných MŠ ako sú uvedené v Prehľade materských škôl UIPŠ. V 
Prešovskom kraji sa priemerná výška mesačných poplatkov bez stravy pohybuje na úrovni 66 
EUR bez poplatku za stravu a vrátane stravy 96 EUR.  V Košickom kraji sme získali informácie 
o výške poplatkov z dvoch súkromných MŠ, priemerná mesačná výška školného bez stravy je 76 
EUR a so stravou 112,20 EUR. 

V rámci celej SR je priemerná výška mesačného školného bez stravy predstavovala 186,55 EUR 
a včítane stravy 249,27 EUR.   

Poplatky v cirkevných materských školách. Nasledujúca tabuľka prináša prehľad priemernej 
výšky mesačných poplatkov v cirkevných materských školách (CMŠ) v jednotlivých krajoch SR. 
 

kraj Výška poplatku Výška stravného Spolu Počet zmapovaných CMŠ Počet CMŠ podľa ÚIPŠ %získaných údajov

Bratislavský 33,71 18,04 51,75 7 11 63,64

Trnavský 12,00 26,25 38,25 1 3 33,33

Trenčiansky * n.a. n.a. n.a. n.a. 4 n.a.

Nitriansky 10,00** n.a. n.a. 1 9 11,11

Žilinský 16,67 30,20 46,87 3 6 50,00

Bánskobystrický 8,00 23,87 31,87 2 4 37,50

Prešovský 11,67 20,00*** 31,67 6 16 37,50

Košický 21,25 25,73 46,98 4 12 33,33

Vysvetlivky:*-údaje za Trenčiansky kraj nie sú k dispozícii;**-v Nitrianskom kraji bol k dispozícii len jeden údaj;***- v Prešovskom kraji bol k dispozícii len jeden údaj

Zdroj: ÚIPŠ+internetové stránky SMŠ; n.a.- údaj nie je k dispozicii 

Tab. Priemerné mesačné poplatky v cirkevných MŠ (CMŠ) zaradených v sieti škôl a školských zariadení podľa krajov v EUR 

 

Zo zistených údajov o výške mesačných poplatkov za úhradu nákladov spojených s dochádzkou 

dieťaťa do MŠ vyplynulo, že v Bratislavskom kraji sa priemerná suma pohybuje na úrovni 

                                                             
45 Údaj má orientačný charakter nakoľko bol kalkulovaný len na základe troch zdrojov 
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33,71 EUR mesačne bez započítania stravného a pri započítaní stravného 51,75 EUR mesačne. 

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz v školstve pôsobia v Trnavskom kraji 3 cirkevné 

materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Údaje o výške mesačných 

poplatkov sa podarilo získať od 1 z nich, suma činí 12 EUR bez stravy. Výška stravného je 1,27 

EUR/deň, čo je približne 26,25 EUR mesačne. V Žilinskom kraji priemerná výška mesačných 

poplatkov bez stravy bola 16,67 EUR, so stravou 46,87 EUR.V Banskobystrickom kraji boli 

získané informácie o výške poplatkov z dvoch cirkevných materských škôl, kde priemerná suma 

sa pohybuje na úrovni 8,0 EUR mesačne, so stravou 31,87 EUR. Východné regióny mali vyššie 

zastúpenie cirkevných materských škôl, v Prešovskom kraji priemerná výška mesačných 

poplatkov šiestich cirkevných MŠ činí 11,67 EUR, stravné bolo uvedené u jednej z nich, a to vo 

výške 20 EUR. V Košickom kraji bola priemerná výška mesačných poplatkov vyššia v 

porovnaní s Prešovským krajom, a to na úrovni 21,25 EUR bez stravy. Stravné bolo uvedené pri 

2 CMŠ a jeho priemerná výška sa pohybovala sa na úrovni 25,73 EUR. 

 
III.3.4 Výdavky na starostlivosť o deti v SR v kontexte medzinárodnej komparácie  

 
Objektivizovať cenovú dostupnosť starostlivosti o deti v jednotlivých krajinách je možné 

len na základe špecifických indikátorov, ktoré relativizujú výdavky rodín vo vzťahu k celkových 
príjmom rodín. Tvorbu akých indikátorov umožňuje metodika OECD, ktorá kalkuluje podiel 
výdavkov na starostlivosť o deti (vo veku 2 a 3 rokov) v rozličných typoch rodín s rozličnými 
úrovňami príjmov. Takto vytvorený indikátor dáva možnosť porovnať výdavky vynakladané na 
starostlivosť o deti v SR s výdavkami vo vybraných krajinách OECD (viď nasledujúcu tabuľku 
Výdavky na starostlivosť o deti). 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012
Rakúsko 2 9 6 8 17 4 10 17 3 7 12 2
Belgicko 5 6 6 8 9 9 8 9 9 12 12 12
Česká republika 28 27 27 27 27 18 24 23 15 17 15 10
Dánsko 2 2 0 9 9 8 11 12 13 9 9 9
Estónsko n.a 11 12 n.a. 7 8 n.a. 6 7 n.a. 4 4
Fínsko 14 15 13 23 22 22 21 21 19 16 14 14
Francúzsko 6 4 4 8 7 7 10 8 8 11 10 10
Nemecko 5 4 4 6 16 15 7 14 13 7 9 8
Grécko 5 5 5 6 6 6 5 4 5 3 3 3
Maďarsko 12 0 9 9 7 6 7 5 5 5 4 3
Írsko 54 41 42 48 39 40 40 32 35 27 22 24
Luxemburg 5 5 5 3 4 11 5 5 10 4 5 16
Holandsko 4 4 10 9 7 18 12 7 18 16 10 21
Poľsko 9 11 11 8 9 9 7 8 8 4 5 5
Portugalsko 2 1 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4
Slovenská republika 31 30 27 20 27 26 17 23 21 11 16 15
Slovinsko n.a 13 10 n.a 19 14 n.a 11 9 n.a 14 10
Španielsko 19 15 15 11 9 9 9 7 7 6 5 5
Švédsko 15 4 4 11 6 5 10 6 5 6 5 4
Veľká Británia 16 4 8 24 12 13 31 21 23 28 27 29
OECD priemer 15,1 12,4 13,3 17,4 14,4 13,6 16,7 13,4 12,7 13,6 12,3 11,6
EÚ priemer 12,8 11,7 12,7 13,3 12,6 12,6 12,9 12,2 12,3 10,7 9,9 10,3

Tab. Výdavky na starostlivosť o deti (ako % z netto príjmu rodín) 2004,2008,2012

Zdroj: OECD Family database 

Vysvetlivky: PM-priemrená mzda; ZČ-zarábajúci člen.

Osamelý rodič zamestnaný na plný pracovný čas Dvojica s dvoma zamestnanými na plný pracovný čas 
mzda na úrovni 50% PM mzda na úrovni 100% PM Prvý ZČ 67% PM, druhý ZČ 50%PM obaja ZČ na úrovni 100% PM 

 

Ako naznačujú uvedené údaje, podiel výdavkov vynakladaných na starostlivosť o deti v pomere 
k netto príjmu rodín v SR je vysoký najmä v rodinách osamelých rodičov (jeden zarábajúci člen 
rodiny) s mzdou na úrovni 50% priemernej mzdy. Ročne tieto rodiny vynaložia na starostlivosť 
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o deti necelú tretinu čistého príjmu rodiny, čo výrazne prekračuje priemer členských krajín 
OECD a EÚ. Výdavky na starostlivosť o deti v pomere k čistému príjmu viditeľnejšie klesajú až 
v rodine s dvoma zarábajúcimi členmi, kde prvý člen zarába 67% priemernej mzdy a druhý - 
50% priemernej mzdy. K razantnému poklesu výdavkov na starostlivosť o deti na celkovom 
netto príjme dochádza v rodine s dvoma zarábajúcimi členmi na úrovni 100% priemernej mzdy.  
Uvedená rodina vynaložila na starostlivosť o deti v roku 2012 zhruba sedminu čistého príjmu 
rodiny.  

Komparatívne údaje o výdavkoch na starostlivosť o deti v pomere k netto príjmu rodín 
poukazujú na vysokú finančnú záťaž slovenských rodín, a najmä rodín osamelých rodičov 
s príjmom v pásme nízkych miezd. V rodine osamelého rodiča zarábajúceho 50% priemernej 
mzdy podiel výdavkov na starostlivosť o deti osciloval na úrovni 27%, čo zaraďuje Slovensko 
spolu s Írskom a Českou republikou ku krajinám s najvyššou hladinou výdavkov. Financovanie 
starostlivosti o deti predstavuje značnú záťaž pre slovenské rodiny a najmä pre 
rodiny osamelých rodičov s nízkymi príjmami. Vzhľadom na túto skutočnosť, pozitívnou 
inšpiráciou pri úvahách o znižovaní záťaže slovenských rodín pri úhrade starostlivosti o deti 
môžu slúžiť príklady financovania tejto starostlivosti vo vybraných krajinách EÚ uvedené 
v nasledujúcom boxe. 

 

Box Príklady financovania zariadení starostlivosti o deti 

Švédsko: financovanie výdavkov zariadení starostlivosti o deti je založené na princípe spolufinancovania 
municipalít (obcí), štátu a v menšej miere rodičov. 

Dánsko: drvivá väčšina nákladov predškolských zariadení je hradená štátom a rodičmi, ktorí sa podieľajú 
najviac 33%-ami na ich celkových nákladoch.   

Fínsko: rodičia hradia najviac 15 % z celkových nákladoch predškolských zariadení, pričom poplatky 
rodičov sú diferencované v závislosti od počtu detí a príjmu domácnosti.   

Španielsko: zariadenia starostlivosti o deti sú spolufinancované miestnou samosprávou, regionálnou 
samosprávou (regionálnou vládou) a rodičmi. V tomto modeli financovania každá zo zúčastnených strán 
uhrádza tretiu celkových nákladov.  

Švédsko: výdavky domácnosti na starostlivosť o deti v predškolskom zariadení nesmú prekročiť 3% 
príjmu domácnosti na prvé dieťa, 2% na druhé dieťa , 1% na tretie dieťa a bez poplatku na každé ďalšie 
dieťa. Od roku 2003 starostlivosť o deti vo veku 4 a 5 rokov je poskytovaná bezplatne. Avšak voľno 
časové aktivity poskytované deťom nad rámec školských aktivít sú spoplatnené.  

Dánsko: poplatky za starostlivosť o deti sú viazané na príjem domácnosti, pričom nízkopríjmové 
domácnosti sú úplne oslobodené od poplatkov.  

Bulharsko: výška poplatkov rodičov je závislá od počtu detí: poplatok pre prvé dieťa predstavuje 10 EUR 
mesačne, pre druhé dieťa 5 EUR. a 5 EUR pre druhé dieťa.  

Taliansko: verejné zariadenia starostlivosti o najmenšie deti (do 3 rokov) sú len čiastočné dotované 
miestnou samosprávou a finančná účasť rodičov je závislá od príjmu domácnosti a počtu detí. 
Starostlivosť o staršie deti (od 3 rokov) je plné dotovaná municipalitami a rodičia prispievajú len na 
stravovanie dieťaťa.  

Zdroj: Reconcilation between work, private and family life in the European Union, Eurostat, European commission 2009 
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III.4 ZDAŇOVANIE DRUHÉHO ZARÁBAJÚCEHO ČLENA DOMÁCNOSTI  
 

Pôsobenie daňového a odvodového zaťaženia na zamestnanosť sa prejavuje v dvoch 

základných smeroch:  

1. vplyvom na kvantitatívny rozsah ponuky práce (jej zvýšenie alebo zníženie) alebo 

2. vplyvom na dopyt po práci (jeho stimuláciu resp. destimuláciu).    

Ako ukazujú empirické poznatky (OECD 2011, EK 2013) medzi skupiny osôb, na ktorých dopad 

nastavenia daňového a odvodového systému sa prejavuje s väčšou intenzitou patria, popri 

osobách s nízkym príjmom, starších pracovníkov aj ženy (resp. ženy-matky), ktoré spravidla 

patria k druhým zarábajúcim členom domácnosti. Tento fakt patrí medzi determinanty, ktoré  

ovplyvňujú ponuku práce žien a ich rozhodovanie o vstupe/návrate na trh práce nakoľko ich 

ponuka práce je oveľa citlivejšia na zmeny netto príjmu domácnosti v porovnaní s prvým 

zarábajúcim členom. Táto citlivosť je daná tradičnou deľbou rodových rolí (McClelland et al. 

2014), v rámci ktorej potenciálny príjem ženy zo zárobkovej činnosti môže byť substituovaný  

činnosťami spojenými s chodom domácnosti, so starostlivosťou o deti resp. s voľným časom, 

zatiaľ čo substitúcia zárobkovej činnosti muža nemá také dimenzie. Navyše, častokrát 

rozhodovanie vydatých resp. žijúcich v partnerstve žien o vstupe do plateného zamestnania sa 

vníma ako podmienené rozhodnutie viazané na príjem partnera. Preto ženy žijúce v domácnosti, 

kde prvým zarábajúcim členom je muž,  reaguje citlivejšie na daňový a odvodový systém a na 

vyplývajúce z neho motivačné resp. demotivačné konzekvencie. V uvedenom kontexte 

nastavenie daňovo-odvodového mechanizmu je jedným z kľúčových predpokladov pre 

motiváciu žien a žien-matiek pri vstupe resp. návrate na trh práce.  

V podmienkach Slovenska intenzita pôsobenia daňového a odvodového zaťaženia na vstup žien-

matiek do zamestnania sa výrazne prejavuje vo variáciách čistého príjmu najmä tých 

domácnosti, kde mzda potenciálneho druhého člena domácnosti osciluje pod úrovňou 

priemernej mzdy. Jedným z indikátorov, demonštrujúcich dopad celkového zdanenia práce 

druhého zarábajúceho člena domácnosti je indikátor marginálneho daňovo-odvodového 

zaťaženia, ktorý poukazuje na percentuálne zmeny netto príjmu domácnosti po dodatočnom 

zvýšení brutto príjmu o jednu jednotku. Podľa údajov OECD, v roku 2013 netto príjem 

domácnosti manželského páru s dvoma deťmi, v ktorej je jediným zarábajúcim členom muž so 

mzdou na úrovni 100% priemernej mzdy pri dodatočnom zvýšení brutto príjmu o jednu 

jednotku vzrastie o 0,74 p.b.. Inak povedané, čistý príjem tejto domácnosti z každého 

dodatočného eura bude predstavovať 74 centov. V domácnosti s rovnakým počtom detí, v ktorej 

muž zarába 100% priemernej mzdy a žena 33% priemernej mzdy netto príjem z jednotky 

dodatočného brutto príjmu bude predstavovať 0,80 p.b. a v domácnosti, v ktorej muž zarába 

100% priemernej mzdy a žena 67% priemernej mzdy - vzrastie o 0,83 p.b. (viď nasledujúcu 

tabuľku: Porovnanie percentuálnej zmeny netto príjmu domácnosti po zvýšení brutto príjmu 

o jednu jednotku). 
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Tab. Porovnanie percentuálnej zmeny netto príjmu domácnosti po zvýšení brutto príjmu 
o jednu jednotku (2013) 

Typ domácnosti Zmena netto príjmu 
(v percentuálnych bodoch) 

Dvojica s 2 deťmi s jedným zarábajúcim členom so mzdou na 
úrovni 100% priemernej mzdy(PM) 

0,74 

Dvojica s 2 deťmi s dvoma zarábajúcimi členmi, kde prvý 
zarábajúci člen má mzdu na úrovni 100% PM a druhý 
zarábajúci člen na úrovni 33% PM 

0,80 

Dvojica s 2 deťmi a dvoma zarábajúcimi členmi , kde prvý 
zarábajúci člen má mzdu na úrovni 100% PM a druhý 
zarábajúci člen na úrovni 67% PM 

0,83 

Zdroj: OECD Taxing Wages – Comparative Tables. Dostupné na: 

http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=AWCOMP# 

 

Rozhodovanie žien-matiek žijúcich v manželstve o vstupe/návrate na trh práce je ovplyvnené 

variáciami v zmene potenciálneho čistého príjmu domácnosti po zahájení ich zárobkovej 

činnosti. Rozdiel zvýšenia čistého príjmu domácnosti po zvýšení brutto príjmu o jednu jednotku 

s jedným zarábajúcim členom s mzdou na úrovni 100% priemernej mzdy a domácnosti s dvoma 

zarábajúcimi členmi, kde hrubý príjem ženy zo zárobkovej činnosti osciluje na úrovni 33% 

priemernej mzdy predstavuje len 0,06 p.b. a domácnosti s hrubým príjmom ženy na úrovni 67% 

priemernej mzdy predstavuje 0,09 p.b. Vzhľadom na vyššie spomenutú substitučnú podstatu 

ženskej pracovnej sily, uvedené rozdiely v netto príjme domácnosti nevytvárajú dostatočnú 

motiváciu pre ženy (a najmä pre ženy s nízkou kvalifikáciou) participovať na pracovnej sile.  

Hlavným determinantom uvedenej nízkej motivácie žien-matiek k vstupu na trh práce je súčasné 

nastavenie systému zdaňovania príjmov fyzických osôb. V súlade s platným legislatívnym 

rámcom (§ 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) prvý zarábajúci člen domácnosti, ktorý 

je daňovníkom, môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na seba a na manželku, ktorá 

nemá vlastný príjem. Ide o tzv. spojené uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. V prípade 

rozhodnutia ženy vykonávať zárobkovú činnosť, každý z manželov uplatní nezdaniteľnú časť 

základu dane samostatne v rovnakej výške, čo vedie k zvýšeniu marginálneho daňového 

a odvodového zaťaženia domácnosti.  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že súčasný systém zdanenia príjmov fyzických osôb, 

ktorý je nastavený na zdanenie individuálneho príjmu, má dopad na pracovnú motiváciu 

druhého zarábajúceho člena domácnosti, čiže nevykazuje znaky neutrality vo vzťahu 

k distribúcii čistého príjmu manželského páru a neposkytuje rovnakú motiváciu pracovať pre 

oboch členov domácnosti. Pri takom type zdanenia príjmov fyzických osôb by bolo, za účelom 

eliminácie nepriaznivého dopadu na motiváciu druhého zarábajúceho člena domácnosti 

participovať na trhu práce, aby zdanenie druhého pracujúceho člena domácnosti bolo 

nižšie ako zdanenie prvého zarábajúceho člena.  
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IV. ZDROJE RASTU ZAMESTNANOSTI ŽIEN: NÁMETY A ODPORÚČANIA  

 

Vývoj celkovej miery zamestnanosti žien v SR vo veku 20-64 rokov za obdobie uplynulej 

dekády (2004-2013) sa vyznačoval kolísavou trajektóriou v dôsledku čoho došlo len k jej 

miernemu rastu o 1,3 p.b.. Uvedený mierny nárast je výslednicou protikladného vývoja miery 

zamestnanosti žien v jednotlivých vekových skupinách. Kým v starších vekových skupinách žien 

(50-54, 55-59 a 60-64 rokov) došlo k jej badateľnému rastu, v skupinách vo veku 40-44 a 45-49 

rokov k primeranému rastu, vo vekových skupinách 15-24, 25-29,30-34 a 35-39 rokov bol 

zaznamenaný pokles miery zamestnanosti. S výnimkou vekovej skupiny 15-24 rokov46, ide 

o substanciálne z hľadiska plodnosti vekové skupiny žien. V uvedenom kontexte, je dôvod sa 

domnievať, že inhibítory rastu zamestnanosti žien sú podmienené špecifikami uvedených 

vekových skupín žien, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ich pozíciu na trhu práce. Medzi 

tieto špecifiká patria materstvo a výkon starostlivosti o deti včítane ich regulačného rámca, 

vyššia miera senzitívnosti týchto skupín na tvorbu podmienok pre zosúladenie pracovných 

a rodinných rolí akými sú pružnosť práce a dostupnosť služieb starostlivosti o deti 

a, v neposlednom rade, ich citlivosť na nastavenie zdaňovania príjmu domácností s druhým 

zarábajúcim členom, ktoré vytvára motivačný resp. demotivačný tlak na úroveň participácie 

žien-matiek na trhu práce.  

Domnievame sa, že nevyhnutnou podmienkou zvýšenia celkovej miery zamestnanosti žien je 

rast miery zamestnanosti žien vo veku 25-39 rokov, ktorých zamestnanosť v komparácii s inými 

vekovými skupinami žien, je výrazne determinovaná plnením ich materských funkcií. Docieliť 

toto zvýšenie možno na základe zdokonaľovania a koordinácie verejných politík v oblasti 

materskej a rodičovskej dovolenky, flexibilizácie trhu práce, zabezpečenia dostupnosti služieb 

starostlivosti o deti a optimalizácie systému zdaňovania domácností.  

VI.1 MOŽNOSTI REDUKCIE VPLYVU MATERSTVA NA ZAMESTNANOSŤ ŽIEN  
 

Materstvo symbolizované inštitútmi materskej a rodičovskej dovolenky (MD a RD) majú v SR 

dlhú históriu a tvoria piliere štátnej sociálnej a rodinnej politiky. Inkorporácia týchto inštitútov 

do systému štátnej sociálnej politiky sa datuje začiatkom 6O-tych rokov minulého storočia a ich 

hlavným poslaním bola ochrana matky a tvorba optimálnych podmienok pre výchovu a 

starostlivosť o dieťa. V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že tieto inštitúty sa uvádzali do 

praxe v podmienkach vysokej a stabilnej úrovne zamestnanosti žien. Za uplynulé niekoľko 

desaťročí uplatňovania inštitútov MD a RD došlo k  prolongácii doby ich trvania a k zvýšeniu 

sumy finančných plnení. V súčasnosti doba trvania rodičovskej dovolenky v SR je najdlhšou 

spomedzi členských krajín OECD. Na strane druhej, SR patrí ku krajinám s nízkou mierou 

zamestnanosti žien-matiek a osobitne matiek deti do 3 rokov veku. 

V záujme komplexného pohľadu na problematiku zamestnanosti žien a hľadania príčin jej nízkej 

úrovne je potrebné nastoliť otázku vzájomnej interakcie a kauzality medzi súčasným 

regulačným rámcom inštitútu RD a  úrovňou zamestnanosti žien. Súčasný regulačný rámec 

schémy  RD v SR plní, okrem pôvodného poslania, aj funkcie substitúcie nedostatku zariadení 

inštitucionálnej starostlivosti o deti, najmä o deti do 2 rokov veku, nástroja na udržanie časti 

ženskej pracovnej sily mimo trh práce, ktorý je dlhodobo poznačený výraznou nerovnováhou 

                                                             
46 Zníženie miery zamestnanosti v tejto vekovej skupine súvisí najmä s predlžením doby trvania prípravy na 
povolanie.  
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medzi dopytom po práci a ponukou práce a prostriedku kompenzujúceho nízku pružnosť 

pracovného trhu v oblasti pracovných režimov a pracovného času limitujúceho návrat žien-

matiek na trh práce.  

Súčasný stav v oblasti verejných politík regulujúcich materstvo/rodičovstvo a trh práce sa 

vyznačujú absenciou vzájomnej koordinácie a anticipácie potenciálnych recipročných implikácií 

(často krát negatívnych) spôsobených vzájomným vplyvom ich regulačných rámcov. Ukazuje sa, 

že v podmienkach trhu práce SR inštitút RD je jedným z invazívnych činiteľov ovplyvňujúcich 

zamestnanosť žien-matiek. V uvedenom kontexte s cieľom zníženia nepriaznivých implikácií na 

zamestnanosť žien-matiek odporúčame zvýšiť pružnosť inštitútu rodičovskej dovolenky 

prostredníctvom: 

 možnosti kombinácie kratšej doby jeho čerpania a vyššej finančnej úrovne rodičovského 

príspevku; 

 možnosti jeho čerpania v separátnych časových blokoch v závislosti od pracovných a 

rodinných potrieb žien-matiek. 

V záujme eliminácie rezistentného postoja zamestnávateľov k inštitútu RD, ktorý pramení 

z vyšších nákladov súvisiacich so zastupovaním počas MD a RD, odporúčame zvážiť možnosť  

úhrady časti nákladov zamestnávateľa na prípravu pracovnej sily pri zastupovaní počas MD a RD 

z prostriedkov aktívnej politiky trhu práce.  

S cieľom zamedzenia poklesu resp. za účelom doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia odborných 

vedomostí a pracovných zručností žien počas trvania materskej/rodičovskej dovolenky umožniť 

ich participáciu na programoch vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 46 zákona ač.5/2004 

Z.z. službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

VI.2 PRUŽNOSŤ TRHU PRÁCE A JEHO POTENCIÁL PRI ZVÝŠENÍ ZAMESTNANOSTI ŽIEN  
 

Práca na skrátený pracovný čas 

Súčasná úroveň pružnosti pracovného času a pracovných režimov nevytvára dostatočný priestor 

na súbežný výkon práce, rodičovských a rodinných povinností žien. Nízka úroveň incidencie 

skrátených pracovných úväzkov v podmienkach trhu práce SR je daná nízkym dopytom zo 

strany zamestnávateľov a nízkou kvalitou samotných skrátených úväzkov. Optimalizácia 

podmienok zamestnávania na kratší pracovný čas akými sú zlepšenie legislatívneho rámca, 

nastavenie stimulačných mechanizmov pre zvýšenie záujmu zamestnávateľov a zvýšenie úrovne 

kvality skrátených pracovných úväzkov sú nevyhnutnými predpokladmi rastu zamestnanosti 

žien na kratší pracovný čas a rastu ich celkovej zamestnanosti. Dosiahnutiu pozitívneho trendu 

vo vývoji  zamestnanosti žien na skrátený pracovný úväzok by boli nápomocné nasledovné 

opatrenia: 

v legislatívnej oblasti: taxatívne vymedzenie životných situácií (starostlivosť o dieťa 

predškolského veku, štúdium popri zamestnaní, plynulý odchod do dôchodku atď.) v Zákonníku 

práce, ktoré zakladajú nárok zamestnanca na pracovný pomer na kratší pracovný čas 

a vymáhateľnosť tohto nároku u zamestnávateľa; 

na podnikovej úrovni: zlepšenie prístupu zamestnancov/zamestnankýň pracujúcich na skrátený 

pracovný úväzok k vzdelávacím programom organizovaných zamestnávateľom, ku kariérnemu 
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rastu a benefitom poskytovaným zamestnancom pracujúcich na plný pracovný čas (napr. 

gastrolistky); 

v oblasti podpory prechodu z nezamestnanosti do plateného zamestnania na kratší pracovný čas: 

motivovať nezamestnané osoby k akceptácii pracovného pomeru na kratší pracovný čas formou 

súbehu mzdy a zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti.  

Práca z domu a telepráca  

Napriek pozitívam, ktoré prináša domácka práca v prípade žien-matiek (časová flexibilita, 

úspora nákladov a spokojnosť zamestnancov) jej širšie využívanie sa v súčasnosti stretáva 

s prekážkami ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov. Zamestnávatelia sa 

obávajú straty kontroly nad pracovným výkonom zamestnancov a administratívnych úkonov 

súvisiacich s uplatňovaním domáckej práce. Zamestnancom prekáža absencia náhrady mzdy za 

nadčas,  počas  sviatku, absencia náhradného voľná za prácu nadčas alebo obmedzené 

poskytovanie mzdy z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci.  

K zvýšeniu rozsahu domáckej práce a najmä domáckej práce žien-matiek môžu prispieť 

opatrenia zamerané na senzibilizáciu zamestnávateľov k inštitútu domáckeho zamestnanca 

a jeho využívania vo vzťahu k zamestnankyňam-matkam maloletých detí ako na báze 

pravidelnosti, tak aj na báze občasnosti. 

VI.3 DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI O DETI AKO PREDPOKLAD AKCELERÁCIE 

ZAMESTNANOSTI ŽIEN 
 

Vstup a návrat žien do plateného zamestnania po narodení dieťaťa sú vo významnej miere 
ovplyvnené uspokojením potrieb súvisiacich so starostlivosťou o dieťa (Plasová 2008). 
V uvedenom kontexte územne dostupné a cenovo prístupné zariadenia starostlivosti o deti 
zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Zriaďovanie jaslí a materských škôl súkromnými osobami 

Súčasný stav právneho prostredia upravujúceho zriaďovanie a prevádzkovanie súkromných jaslí 
SR sa vyznačuje liberálnosťou vo vzťahu k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o deti do 3 
rokov, ktoré v súčasnosti poskytujú fyzické osoby alebo právnické osoby na základe voľnej 
živnosti (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní) a poskytovateľ týchto služieb 
nemusí preukázať odbornú spôsobilosť na výkon predmetnej činnosti.   

Odporúčame činnosť uvedenú v zozname voľných živnosti od názvom „prevádzkovanie jaslí“ 
(viď skupina 29. Zdravotníctvo a sociálne služby, príloha zákona č.455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní) preradiť do zoznamu viazaných živnosti a podmieniť výkon 
tejto činnosti odbornou spôsobilosťou k výkonu povolania sociálneho pracovníka alebo  
pracovníka v oblasti sociálnych služieb (podľa osobitného predpisu) resp. odbornou 
kvalifikáciou k výkonu učiteľa v materskej škole (podľa osobitného predpisu). 

Aktuálna potreba rozšírenia siete verejných materských škôl a zriaďovania nových zariadení 
starostlivosti o deti predškolského veku je do značnej miery brzdená: 

 finančnými možnosťami obecnej samosprávy a najmä kapitálovými výdavkami 
súvisiacimi s priestorovým zabezpečením jaslí a materských škôl; 
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 výkyvmi v dopyte po jasliach a materských školách súvisiacimi s demografickým 
vývojom. 

Zabezpečenie dostatočných kapacít predškolských zariadení si vyžaduje väčšiu inherenciu štátu  
prostredníctvom spoluúčasti na výdavkoch obecnej samosprávy pri zriaďovaní 
predškolských zariadení napr. formou poskytovania finančnej podpory obciam, ktoré 
zriaďujú predškolské zariadenia.  

Výkyvom dopytu po predškolských zariadeniach možno predchádzať „pružnosťou“ 
priestorového riešenia zariadení predškolskej starostlivosti. Príkladom uvedeného riešenia sú 
tzv. „kontajnerové“ škôlky. Ide o budovy postavené z jednotlivých modulov, ktorých počet sa 
upravuje podľa potrieb počtu detí v predškolskom zariadení. Okrem „elasticity“ 
kontajnerových škôlok, ich výhodou je extrémne rýchla výstavba, vysoká garancia funkčnosti, 
nízka nákladovosť  a zdravotná nezávadnosť daná zmývateľnými stenami.   

Zriaďovanie firemných predškolských zariadení  

Pozitívnym príkladom aktívneho prístupu zamestnávateľov k tvorbe prostredia ústretového 
voči potrebám zosúladenia pracovného a rodinného života je kreovanie firemných 
predškolských zariadení. Ich výhodou je najmä režim otváracích hodín, ktorý je prispôsobený 
režimu pracovného času rodičov. V súčasnosti fungovanie firemných predškolských zariadení je 
založené na dvoch modeloch: 

 prenajímaní priestorov firmy súkromným predškolským zariadeniam s prednostným 
právom umiestňovania detí zamestnancov firmy; 

 zriaďovaní vlastných predškolských zariadení (vzhľadom vysoké náklady súvisiace so 
zriadením a prevádzkou takýchto zariadení, uvedený model spravidla uplatňujú veľké 
firmy).  

V obidvoch modeloch firmy čelia problému spojenému s trvalou udržateľnosťou predškolských 
zariadení a problému ustálenosti dopytu po týchto zariadeniach, ktorý je determinovaný 
vekovou štruktúrou detí zamestnancov.  

Podpora zriaďovania a prevádzkovania firemných predškolských zariadení predstavuje jeden 
z možných prístupov k saturácii dopytu po nich. Za účelom vyššej motivácie zamestnávateľov 
zriaďovať firemné jasle a materské školy, plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
podporovať firmy pri ich zakladaní prostredníctvom dotácií na mzdy personálu 
(vychovávateliek). Je potrebné zdôrazniť, že podpora podnikového segmentu predškolských 
zariadení nepochybne prispieva k zmierneniu ich kvantitatívneho deficitu, avšak zďaleka 
nepredstavuje jeho systémové riešenie z dôvodov: 

 vysokých nákladov na etablovanie (kapitálové náklady) a prevádzkovanie (bežné náklady) 
predškolských zariadení, čo bude mať za následok nízky záujem stredných a malých 
zamestnávateľov o ich zriaďovanie, 

 trvalej udržateľnosti predškolských zariadení z hľadiska dopytu po týchto zariadeniach v 
budúcnosti, ktorý môže byť zabezpečený zamestnávateľmi s veľkým počtom 
zamestnancov/zamestnankýň a osobitne zamestnankýň vo fertilnom veku, 

 neujasnenosti celkového konceptu firemných zariadení starostlivosti o deti t.j. otázok 
súvisiacich s ich začlenením resp. nezačlenením do siete predškolských zariadení 
schválených Ministerstvom školstva SR a vyplývajúcich z toho ďalších konzekvencií 
týkajúcich sa platnosti právnych noriem upravujúcich ich zriaďovanie a prevádzkovanie.   
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Predpokladáme, na základe uvedených dôvodov, že potenciál projektu motivovať 
zamestnávateľov k zriaďovaniu firemných predškolských zariadení sa neprejaví v rovnakej 
miere v celej zamestnávateľskej sfére a pravdepodobne osloví len segment veľkých 
zamestnávateľov. Domnievame sa, že väčší stimulačný účinok by mohol plynúť z opatrení 
v daňovej oblasti napr. zavedením možnosti uznania vynaložených nákladov na zriadenie 
a prevádzkovanie predškolského zariadenia ako daňovo uznateľný výdavok. Uvedený prístup by 
mohol vytvoriť lepšie stimulačné prostredie pre záujem zamestnávateľov zriadiť predškolské 
zariadenie.  

Finančná prístupnosť predškolských zariadení  

Zlepšenie finančnej prístupnosti jaslí a materských škôl predstavuje jeden z nevyhnutných 

predpokladov zvýšenia účasti žien na trhu práce a rastu zaškolenosti detí predškolského veku. 

V súčasnosti nízkou finančnou prístupnosťou z dôvodu vysokej úrovne poplatkov sa vyznačujú 

najmä súkromné predškolské zariadenia. S záujmovým riešením zameraným na obmedzenie 

bariér finančnej prístupnosti jaslí a materských škôl prišla Česká republika, ktorá od roku 2013 

uplatňuje inštitút príspevku na umiestnenie dieťaťa do materskej škôlky. Príspevok 

poskytuje zamestnávateľom svojim zamestnancom v peňažnej a nepeňažnej forme. Obe dve 

formy príspevku sa považujú za príjem zamestnanca zo závislej činnosti, avšak každá z foriem 

má rozdielny daňový režim. Kým peňažná forma príspevku predstavuje zdaniteľný príjem, jeho 

nepeňažná forma, ak je poskytnutá za účelom využitia predškolskej výchovy dieťaťa, je 

oslobodená od dane a nepodlieha povinným odvodom na sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie. Uvedený príspevok cielene poskytovaný na zabezpečenie dennej starostlivosti o dieťa 

implikuje nielen výhody pre zamestnanca, ktorý vďaka zvýhodnenému daňovému 

a odvodovému režimu má vyšší príjem, ale aj pre zamestnávateľa, ktorý vykazuje peňažnou 

formou poskytnutý príspevok ako daňovo uznateľný výdavok. Avšak základným predpokladom 

započítania príspevku do daňového základu zamestnávateľa je skutočnosť, či jeho poskytovanie 

bezprostredne vypláva z kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy resp. z vnútorného predpisu 

zamestnávateľa. Nepeňažnou formou poskytnutý príspevok zamestnávateľ nie je pre 

zamestnávateľa daňovo uznateľným výdavkom.  

Popularizáciu príspevku na umiestnenie dieťaťa do materskej školy v podobe firemného 

benefitu v súčasnosti v ČR realizujú firmy distribuujúce stravné lístky, cez ktoré sa uskutočňuje 

bezhotovostná platba školného priamo do jednotlivých škôlok,47 pričom materská škola musí 

byť zapísaná do siete škôl ministerstva školstva Českej republiky. 

Podľa údajov Štatistického úradu SR48viac ako 21 tis. žien, ktoré sa starajú o deti v domácnosti, 

nehľadajú prácu z dôvodu vysokej ceny predškolských zariadení. Finančné sprístupnenie  

predškolských zariadení by umožnilo vstup/návrat týchto žien do plateného zamestnania. 

V tejto súvislosti odporúčame zvážiť zavedenie podobnej ako v ČR formy poskytovania 

príspevku na umiestnenie dieťaťa do materskej školy včítane daňového režimu pri ich 

poskytovaní.   

 

                                                             
47 Viď webovú stránku: http://www.edenred.cz/content/klient/vse-o-nasich-produktech/zamestnanecke-benefity/ticket-junior 

48Ad-hoc údaje Výberového zisťovania pracovných síl za 4.q 2013 poskytnuté na vyžiadanie Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

http://www.edenred.cz/content/klient/vse-o-nasich-produktech/zamestnanecke-benefity/ticket-junior
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VI.4  ZDAŇOVANIE DRUHÉHO ZARÁBAJÚCEHO ČLENA DOMÁCNOSTI AKO DETERMINANT 

PONUKY PRÁCE ŽIEN  
Súčasný systém zdanenia príjmov fyzických osôb, ktorý je nastavený na zdanenie individuálneho 

príjmu, má dopad na pracovnú motiváciu druhého zarábajúceho člena domácnosti, čiže 

nevykazuje znaky neutrality vo vzťahu k distribúcii čistého príjmu manželského páru 

a neposkytuje rovnakú motiváciu pracovať pre oboch členov domácnosti. Za účelom eliminácie 

jeho nepriaznivého dopadu na motiváciu druhého zarábajúceho člena, ktorým je spravidla žena, 

participovať na trhu práce odporúčame nižšie zdanenie druhého zarábajúceho člena 

domácnosti v porovnaní s prvým zarábajúcim členom.   
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ZÁVER  
 

Hlavnou ambíciou predkladanej štúdie bola identifikácia kľúčových faktorov pôsobiacich na 

úroveň participácie žien na trhu práce SR a osobitne na úroveň ich zamestnanosti. Hĺbková 

analýza štatistických ukazovateľov postavenia žien na trhu práce SR a skúmanie širších 

kontextových súvislostí pri využití sekundárnych poznatkov získaných z kvantitatívnych analýz 

(OECD 2003,2011,2014) umožnili medzi rozhodujúce faktory pôsobiace na postavenie žien na 

trhu práce začleniť:  

 materstvo a starostlivosť o dieťa/deti včítane regulačného rámca inštitútov materskej 

a rodičovskej dovolenky; 

 pružnosť trhu práce vyjadrená rozsahom využívania flexibilných foriem zamestnávania 

žien a flexibilitou pracovného času; 

 dostatok územne a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti;  

 systém zdaňovania druhého zarábajúceho člena domácnosti.  

Uvedené faktory v podmienkach trhu práce SR intenzívne pôsobia na vstup a zotrvanie žien 

a najmä žien-matiek na trh práce. Faktor materstva sa negatívne podpisuje pod úroveň 

zamestnanosti žien-matiek v značnej miere aj v dôsledku prolongovanej doby trvania 

rodičovskej dovolenky, ktorá patrí medzi najdlhšie spomedzi krajín OECD. Nízka pružnosť trhu 

práce SR prejavujúca sa v nízkom rozsahu využívania flexibilných foriem zamestnávania 

a v neposlednom rade aj v  ich nízkej kvalite, odrádza ženy od širšieho zapájania sa do 

pracovného procesu. Nedostatok zariadení starostlivosti o deti brzdí vstup žien-matiek do 

zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky a limituje možnosti harmonizácie pracovnej 

a rodinnej sféry u zamestnaných žien. Systém zdaňovania príjmu druhého zarábajúceho člena 

domácnosti, ktorým je spravidla žena, tlmí motiváciu žien na rodičovskej dovolenke k návratu 

na trh práce. Je potrebné uviesť, že uvedené faktory spravidla pôsobia súbežne, čo umocňuje 

intenzitu ich vplyvu na zamestnanosť žien.  

Osobitosť pracovnej sily žien daná plnením jej materských a rodinných rolí pri nevhodne 

nastavených verejných politikách sa premieta do jej znevýhodnenia na trhu práce. Preto 

nevyhnutným predpokladom zníženia rozsahu znevýhodnenia žien a žien-matiek na trhu práce 

reflektovaného v nízkej miere ich zamestnanosti je redukcia zdrojov tohto znevýhodnenia. 

Uvedený predpoklad vyžaduje optimalizovať verejné politiky v oblasti podpory materstva 

a rodičovstva, v oblasti starostlivosti o deti, v oblasti podmienok pre zosúladenie pracovných 

a rodinných funkcií žien a v daňovej oblasti z pohľadu ich vplyvu na zamestnanosť žien a žien-

matiek. Túto požiadavku explicitne obsahuje aj čerstvá analýza OECD, ktorá hodnotí 

štrukturálne reformy v členských krajinách49a ktorá redukciu prekážok na zvýšenie participácie 

žien na trhu práce SR považuje za jednu z kľúčových priorít na ceste k vyššiemu ekonomickému 

rastu. Za týmto účelom OECD odporúča rozšíriť sieť kvalitných a dostupných zariadení 

starostlivosti o deti, skrátiť dobu poskytovania podpory počas rodičovskej dovolenky a 

odstrániť fiškálne demotivačné prvky práce pre druhého zarábajúceho člena rodiny.  

                                                             
49 Economic Policy Reforms: Going to Growth-OECD. Dostupné na: http://www.oecd.org/economy/goingforgrowth.htm 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Obyvateľstvo (v tis.) 5370 5379 5389 5391 5396 5409 5422 5392 5404 5411

Obyvateľstvo vo veku 15-64r. (v tis.) 3792 3824 3862 3873 3892 3917 3926 3882 3881 3870

Zamestnanosť vo veku 15-64r. (v tis.) 2160 2207 2295 2351 2423 2357 2307 2303 2317 2318

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64r. (v%) 63,7 64,5 66,0 67,2 68,8 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 15-64r. (v%) 57,0 57,7 59,4 60,7 62,3 60,2 58,8 59,3 59,7 59,9

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 15-24r. (v%) 26,3 25,6 25,9 27,6 26,2 22,8 20,6 20,0 20,1 20,4

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 25-54r. (v%) 74,7 75,3 77,2 78 80,1 77,8 75,8 76,5 76,4 76,0

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 55-64r. (v%) 26,8 30,3 33,1 35,6 39,2 39,5 40,5 41,3 43,1 44,0

Zamestnanosť na kratší pracovný čas (% z celkovej zamestnanosti) 2,7 2,5 2,8 2,6 2,7 3,6 3,9 4,2 4,1 4,5

Dočasná zamestnanosť(% z celkovej zamstnanosti) 5,5 5,0 5,1 5,1 4,7 4,4 5,8 6,7 6,8 6,8

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 15-64 r.) 69,7 68,9 68,6 68,3 68,8 68,4 68,7 68,7 69,4 69,9

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 15-24 r.) 39,3 36,6 35,3 34,6 32,4 31,4 31,1 30,1 30,5 30,8

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 25-54 r.) 88,9 88,0 87,6 86,9 87,8 87,2 86,9 87,0 87,1 87,2

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 55-64 r.) 31,7 35,0 36,7 38,8 41,9 42,8 45,1 46,0 48,5 49,5

Nezamestnanosť (v tis.) 480 427 353 293 254 321 386 363 378 386

Miera nezamestnanosti (% z pracovnej sily) 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,3

Miera nezamestnanosti mladých (% z pracovnej sily vo veku 15-24 r.) 33,4 30,4 27,0 20,6 19,3 27,6 33,9 33,7 34,0 33,7

Miera dlhodobej nezamestnanosti (% z pracovnej sily) 11,9 11,8 10,3 8,3 6,7 6,5 9,3 9,3 9,4 10,0

Obyvateľstvo (v tis.) 2601 2609 2616 2617 2621 2628 2635 2625 2632 2636

Obyvateľstvo vo veku 15-64r. (v tis.) 1878 1899 1922 1928 1940 1954 1961 1944 1945 1941

Zamestnanosť vo veku 15-64r. (v tis.) 1186 1227 1288 1319 1357 1320 1279 1285 1296 1288

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64r. (v%) 70,9 72,5 74,6 76 77,4 74,6 714,9 72,5 72,8 72,2

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 15-64r. (v%) 63,2 64,6 67 68,4 70 67,6 65,2 66,1 66,7 66,4

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 15-24r. (v%) 28,0 28,1 29,2 30,9 30,8 26,8 23,8 24,8 24,1 24,4

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 25-54r. (v%) 80,0 81,4 84,1 85,0 96,4 84,2 81,4 82,5 83,0 82,2

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 55-64r. (v%) 43,8 47,8 49,8 52,5 56,7 54,9 54,0 52,5 53,6 53,3

Zamestnanosť na kratší pracovný čas (% z celkovej zamestnanosti) 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 2,7 2,8 2,8 2,9 3,3

Dočasná zamestnanosť(% z celkovej zamstnanosti) 6,0 5,1 5 4,9 4,6 4,6 5,6 6,4 6,4 6,6

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 15-64 r.) 76,5 76,5 76,4 75,9 76,4 76,4 76,1 76,6 77,1 77,2

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 15-24 r.) 42,9 40,7 39,7 38,9 37,8 37,1 36,4 37,2 37,1 37,6

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 25-54 r.) 93,8 93,8 94 93,1 93,4 93,6 92,9 93,5 93,8 93,6

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 55-64 r.) 51,9 55,1 55,2 57 59,9 58,7 59,7 58,8 60,3 59,5

Nezamestnanosť (v tis.) 250 224 180 144 124 169 211 203 204 203

Miera nezamestnanosti (% z pracovnej sily) 17,5 15,6 12,4 10 8,4 11,5 14,3 13,7 13,5 14

Miera nezamestnanosti mladých (% z pracovnej sily vo veku 15-24 r.) 34,9 31,2 26,6 20,6 18,6 27,9 34,8 33,3 35 34,9

Miera dlhodobej nezamestnanosti (% z pracovnej sily) 11,4 11,3 9,5 7,5 5,8 5,9 9 9,5 9,3 10

Obyvateľstvo (v tis.) 2768 2770 2773 2774 2775 2781 2787 2767 2773 2775

Obyvateľstvo vo veku 15-64r. (v tis.) 1914 1926 1940 1946 1952 1963 1966 1939 1937 1930

Zamestnanosť vo veku 15-64r. (v tis.) 974 980 1008 1032 1066 1036 1029 1018 1021 1030

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64r. (v%) 56,7 56,7 57,5 58,7 60,3 58,2 57,4 57,4 57,3 57,8

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 15-64r. (v%) 50,9 50,9 51,9 53,0 54,6 52,8 52,3 52,5 52,7 53,4

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 15-24r. (v%) 24,6 23,1 22,5 24,1 21,5 18,7 17,4 15,0 15,9 16,2

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 25-54r. (v%) 69,3 69,2 70,2 71,0 73,7 71,2 70,1 70,4 69,6 69,6

Miera zamestnanosti obyvateľstva vo veku 55-64r. (v%) 12,6 15,6 18,9 21,2 24,2 26,1 28,7 31,4 33,6 35,7

Zamestnanosť na kratší pracovný čas (% z celkovej zamestnanosti) 4,2 4,1 4,7 4,5 4,2 4,7 5,4 5,9 5,7 6,2

Dočasná zamestnanosť(% z celkovej zamstnanosti) 5,1 4,9 5,2 5,3 4,8 4,1 5,9 7,0 7,3 7,0

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 15-64 r.) 63,0 61,5 60,9 60,8 61,3 60,6 61,3 60,8 61,7 62,5

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 15-24 r.) 35,7 32,4 30,9 30,2 26,7 25,4 25,5 22,7 23,6 23,7

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 25-54 r.) 84,1 82,1 81,2 80,7 82,1 80,7 80,9 80,4 80,4 80,5

Miera ekonomickej aktivity (% z obyvateľstva vo veku 55-64 r.) 14,8 18,1 20,9 23,3 26,4 29,0 32,3 34,6 38,0 40,4

Nezamestnanosť (v tis.) 230 203 173 149 130 152 175 160 174 161

Miera nezamestnanosti (% z pracovnej sily) 19,3 17,4 14,8 12,8 11,0 12,9 14,7 13,7 14,5 14,5

Miera nezamestnanosti mladých (% z pracovnej sily vo veku 15-24 r.) 31,7 29,4 27,5 20,7 20,3 27,1 32,6 34,3 32,5 31,6

Miera dlhodobej nezamestnanosti (% z pracovnej sily) 12,5 12,4 11,3 9,4 7,7 7,4 9,6 9,1 9,5 9,9

Tab. 1 Základné indikátory trhu práce podľa rodovej príslušnosti v SR (2004-2013)

Zdroj: Eurostat 
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Územie/obdobie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EÚ-28 61,5 62,2 62,9 63,2 63,7 64,1 64,4 64,7 65,5 66,0

Belgicko 57,7 59,5 59,5 60,4 60,8 60,9 61,8 61,1 61,3 62,3

Bulharsko 58,4 57,3 60,2 62,1 63,1 62,5 62,3 61,9 63,2 64,5

Česká republika 62,1 62,4 62,3 61,5 61,0 61,5 61,5 62,2 63,5 65,1

Dánsko 76,1 75,9 77,0 76,4 77,0 76,8 76,0 76,1 75,8 75,6

Nemecko 65,1 66,9 68,5 69,4 69,7 70,4 70,8 71,9 71,9 72,6

Estónsko 67,5 67,9 69,6 68,9 70,3 70,6 71,1 71,5 71,4 71,8

Írsko 58,0 60,8 61,9 63,3 63,1 62,6 61,9 61,9 62,0 62,7

Grécko 54,2 54,5 55,0 54,8 55,0 56,5 57,5 57,5 58,3 58,3

Španielsko 57,1 58,9 60,7 61,9 63,6 65,1 66,3 67,3 68,4 68,7

Francúzsko 64,3 64,8 64,8 65,2 65,4 66,0 66,1 66,1 66,7 66,9

Chorvátsko 56,8 56,7 56,9 56,4 56,6 57,0 55,9 54,4 55,0 58,5

Taliansko 50,4 50,4 50,8 50,7 51,6 51,1 51,1 51,5 53,5 53,6

Cyprus 63,1 62,5 63,8 65,4 65,7 66,0 67,4 67,4 66,9 67,2

Lotyšsko 64,1 64,8 66,4 67,8 70,3 70,7 70,8 70,1 72,0 71,6

Litva 65,6 65,2 64,6 64,9 65,5 67,6 68,6 69,4 70,1 70,3

Luxembursko 55,8 57,0 58,2 58,9 58,7 60,7 60,3 60,7 62,8 63,2

Maďarsko 53,6 55,1 55,5 55,1 55,0 55,3 56,7 56,8 58,3 58,8

Malta 34,5 36,4 36,8 39,1 40,4 41,2 42,5 44,7 47,5 50,2

Holandsko 69,2 70,0 70,7 72,2 73,3 74,1 72,6 73,1 74,3 74,6

Rakúsko 63,5 65,6 67,0 67,8 68,6 69,6 69,3 69,5 70,3 71,1

Poľsko 57,6 58,1 56,8 56,5 57,0 57,8 58,5 58,9 59,7 60,1

Portugalsko 66,5 67,8 68,2 68,7 68,9 68,9 69,7 69,5 69,7 69,8

Rumunsko 57,2 55,3 56,6 56,0 55,2 55,4 55,8 56,0 56,4 56,5

Slovinsko 65,6 66,1 66,7 66,6 67,5 67,9 67,4 66,5 66,9 66,6

Slovensko 63,0 61,5 60,9 60,8 61,3 60,6 61,3 60,8 61,7 62,5

Fínsko 74,1 72,8 73,3 73,8 73,9 73,5 72,5 72,7 73,4 73,4

Švédsko 75,5 76,3 76,3 76,8 76,9 76,4 76,2 77,3 77,9 78,8

Veľká Británia 68,4 68,8 69,2 69,0 69,4 69,5 69,4 69,7 70,3 70,9

Tab. 2 Vývoj miery ekonomickej aktivity žien vo veku 15-64 rokov v členských krajinách EÚ-28 v % (2004 - 2013)

Zdroj: Eurostat  
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krajina/vek.skupina 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64 15-64 20-64

EÚ-28 61,5 65,6 62,2 66,2 62,9 66,9 63,2 67,1 63,7 67,6 64,1 68,1 64,4 68,4 64,7 68,7 65,5 69,5 66,0 70,0

Belgicko 57,7 62,6 59,5 64,6 59,5 64,7 60,4 65,7 60,8 66,2 60,9 66,2 61,8 67,1 61,1 66,1 61,3 66,5 62,3 67,5

Bulharsko 58,4 64,4 57,3 63,1 60,2 66,3 62,1 68,4 63,1 69,3 62,5 68,4 62,3 68,0 61,9 66,4 63,2 67,3 64,5 68,7

Česká republika 62,1 67,6 62,4 67,7 62,3 67,7 61,5 66,8 61,0 66,1 61,5 66,5 61,5 66,4 62,2 66,9 63,5 68,0 65,1 69,5

Dánsko 76,1 77,8 75,9 77,6 77,0 78,2 76,4 77,7 77,0 78,0 76,8 78,2 76,0 77,6 76,1 77,8 75,8 77,7 75,6 77,8

Nemecko 65,1 68,8 66,9 70,7 68,5 72,3 69,4 73,0 69,7 73,4 70,4 74,1 70,8 74,4 71,9 75,4 71,9 75,5 72,6 76,2

Estónsko 67,5 74,2 67,9 74,9 69,6 76,6 68,9 75,4 70,3 76,6 70,6 76,7 71,1 76,8 71,5 76,6 71,4 76,4 71,8 76,4

Írsko 58,0 62,6 60,8 64,8 61,9 65,8 63,3 67,1 63,1 67,0 62,6 66,9 61,9 66,4 61,9 66,3 62,0 66,3 62,7 67,2

Grécko 54,2 58,4 54,5 58,6 55,0 59,4 54,8 59,2 55,0 59,4 56,5 60,9 57,5 61,8 57,5 61,8 58,3 62,7 58,3 62,9

Spanielsko 57,1 60,7 58,9 62,2 60,7 63,9 61,9 65,2 63,6 67,0 65,1 68,9 66,3 70,1 67,3 71,3 68,4 72,4 68,7 72,9

Francúzsko 64,3 70,0 64,8 70,4 64,8 70,3 65,2 70,6 65,4 70,8 66,0 71,3 66,1 71,4 66,1 71,4 66,7 72,0 66,9 72,3

Chorvatsko 56,8 61,0 56,7 61,0 56,9 61,4 56,4 61,0 56,6 61,2 57,0 61,6 55,9 60,2 54,4 58,4 55,0 59,1 58,5 62,9

Taliansko 50,4 53,4 50,4 53,6 50,8 54,1 50,7 54,0 51,6 55,1 51,1 54,6 51,1 54,6 51,5 55,0 53,5 57,0 53,6 57,2

Cyprus 63,1 68,9 62,5 68,2 63,8 69,7 65,4 70,9 65,7 71,2 66,0 72,3 67,4 73,4 67,4 73,2 66,9 72,8 67,2 73,2

Lotyšsko 64,1 70,8 64,8 71,4 66,4 73,2 67,8 74,3 70,3 77,3 70,7 77,3 70,8 77,0 70,1 75,6 72,0 77,0 71,6 76,2

Litva 65,6 73,3 65,2 72,8 64,6 72,0 64,9 72,2 65,5 72,7 67,6 75,0 68,6 76,0 69,4 76,5 70,1 76,9 70,3 76,7

Luxemburg 55,8 60,3 57,0 61,9 58,2 63,1 58,9 63,8 58,7 63,8 60,7 65,3 60,3 65,3 60,7 65,9 62,8 68,1 63,2 68,2

Maďarsko 53,6 58,4 55,1 59,9 55,5 60,4 55,1 60,0 55,0 59,9 55,3 60,1 56,7 61,5 56,8 61,6 58,3 63,0 58,8 63,3

Malta 34,5 35,0 36,4 37,2 36,8 38,3 39,1 40,4 40,4 41,7 41,2 42,8 42,5 44,3 44,7 46,7 47,5 49,7 50,2 52,7

Holandsko 69,2 69,9 70,0 70,9 70,7 71,8 72,2 73,0 73,3 74,2 74,1 75,0 72,6 73,8 73,1 74,3 74,3 75,4 74,6 75,8

Rakúsko 63,5 66,4 65,6 68,3 67,0 69,8 67,8 70,4 68,6 71,2 69,6 72,5 69,3 72,4 69,5 72,5 70,3 73,3 71,1 74,2

Poľsko 57,6 63,6 58,1 63,9 56,8 62,4 56,5 61,9 57,0 62,2 57,8 63,0 58,5 63,6 58,9 63,8 59,7 64,5 60,1 64,8

Portugalsko 66,5 71,1 67,8 72,4 68,2 72,9 68,7 73,5 68,9 73,7 68,9 73,7 69,7 74,7 69,5 74,3 69,7 74,6 69,8 74,6

Rumunsko 57,2 62,6 55,3 60,8 56,6 62,2 56,0 61,2 55,2 60,0 55,4 59,7 55,8 59,9 56,0 59,8 56,4 60,1 56,5 60,2

Slovinsko 65,6 70,9 66,1 71,2 66,7 71,7 66,6 71,3 67,5 71,9 67,9 72,1 67,4 71,5 66,5 70,6 66,9 71,3 66,6 70,8

Slovensko 63,0 69,9 61,5 68,0 60,9 67,1 60,8 66,9 61,3 67,5 60,6 66,5 61,3 67,0 60,8 66,2 61,7 66,8 62,5 67,5

Fínsko 74,1 76,8 72,8 76,7 73,3 77,2 73,8 77,5 73,9 77,7 73,5 77,5 72,5 76,6 72,7 76,7 73,4 77,2 73,4 77,1

Švédsko 75,5 80,0 76,3 80,8 76,3 80,7 76,8 81,4 76,9 81,5 76,4 81,2 76,2 81,0 77,3 82,0 77,9 82,3 78,8 82,9

Veľká Británia 68,4 70,6 68,8 71,0 69,2 71,5 69,0 71,4 69,4 71,9 69,5 72,1 69,4 72,2 69,7 72,5 70,3 73,1 70,9 74,0

Tab.3  Vývoj miery ekonomickej aktivity žien vo veku 15-64 a 20-64 rokov v členských krajinách EÚ-28 v % (2004-2013)

Zdroj: Eurostat
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Územie/obdobie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EÚ-28 38,4 37,7 37,1 36,8 36,3 35,8 35,6 35,2 34,4 34,0

Belgicko 42,3 40,5 40,5 39,6 39,2 39,1 38,2 38,9 38,7 37,7

Bulharsko 41,6 42,7 39,8 37,9 36,9 37,5 37,7 38,1 36,8 35,5

Česká republika 37,9 37,6 37,7 38,5 39,0 38,5 38,5 37,8 36,5 34,9

Dánsko 23,9 24,1 23,0 23,6 23,0 23,2 24,0 23,9 24,2 24,4

Nemecko 34,9 33,1 31,5 30,6 30,3 29,6 29,2 28,2 28,3 27,5

Estónsko 32,5 32,1 30,4 31,1 29,7 29,4 28,9 28,5 28,6 28,2

Írsko 42,0 39,2 38,1 36,7 36,9 37,4 38,1 38,1 38,0 37,3

Grécko 45,8 45,5 45,0 45,2 45,0 43,5 42,5 42,5 41,7 41,7

Španielsko 42,9 41,1 39,3 38,1 36,4 34,9 33,7 32,7 31,6 31,3

Francúzsko 35,7 35,2 35,2 34,8 34,6 34,0 33,9 33,9 33,3 33,0

Chorvátsko 43,2 43,3 43,1 43,6 43,4 43,0 44,1 45,6 45,0 41,5

Taliansko 49,6 49,6 49,2 49,3 48,4 48,9 48,9 48,5 46,5 46,4

Cyprus 36,9 37,5 36,2 34,6 34,3 34,0 32,6 32,6 33,1 32,8

Lotyšsko 35,9 35,2 33,6 32,2 29,7 29,3 29,2 29,9 28,0 28,4

Litva 34,4 34,8 35,4 35,1 34,5 32,4 31,4 30,6 29,9 29,7

Luxembursko 44,2 43,0 41,8 41,1 41,3 39,3 39,7 39,3 37,2 36,8

Maďarsko 46,4 44,9 44,5 44,9 45,0 44,7 43,3 43,2 41,7 41,2

Malta 65,5 63,6 63,2 60,9 59,6 58,8 57,5 55,3 52,5 49,8

Holandsko 30,8 30,0 29,3 27,8 26,7 25,9 27,4 26,9 25,7 25,4

Rakúsko 36,5 34,4 33,0 32,2 31,4 30,4 30,7 30,5 29,7 28,9

Poľsko 42,4 41,9 43,2 43,5 43,0 42,2 41,5 41,1 40,3 39,9

Portugalsko 33,5 32,2 31,8 31,3 31,1 31,1 30,3 30,5 30,3 30,2

Rumunsko 42,8 44,7 43,4 44,0 44,8 44,6 44,2 44,0 43,6 43,5

Slovinsko 34,4 33,9 33,3 33,4 32,5 32,1 32,6 33,5 33,1 33,4

Slovensko 37,0 38,5 39,1 39,2 38,7 39,4 38,7 39,2 38,3 37,5

Fínsko 25,9 27,2 26,7 26,2 26,1 26,5 27,5 27,3 26,6 26,6

Švédsko 24,5 23,7 23,7 23,2 23,1 23,6 23,8 22,7 22,1 21,2

Veľká Británia 31,6 31,2 30,8 31,0 30,6 30,5 30,6 30,3 29,7 29,0

Tab. 4 Vývoj miery ekonomickej neaktivity žien vo veku 15-64 rokov v členských krajinách EÚ-28 v % (2004-2013)

Zdroj: Eurostat  
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muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

  Študenti, učni 246,9 245,0 259,3 257,6 254,5 257,6 259,2 263,1 258,3 274,4 262,2 281,5 260,1 275,2 244,3 275,6 235,9 259,6 229,2 249,8

  Dôchodcovia 373,2 655,9 369,2 661,0 373,3 661,0 379,2 659,7 377,0 658,3 382,5 661,5 392,2 659,9 400,0 672,1 406,6 684,4 421,0 682,2

  Osoby v domácnostiach 4,3 97,7 2,9 114,1 4,7 114,1 8,4 117,1 14,8 106,7 15,1 108,5 13,1 111,2 15,7 112,0 15,3 116,5 14,4 112,3

  Osoby na rodičovskej dovol. 0,1 53,6 0,4 66,2 0,6 66,2 0,2 64,4 0,1 68,3 0,4 76,6 0,7 74,3 1,0 77,9 0,7 71,7 0,6 78,3

  Odradení 2,8 2,3 4,3 6,5 6,8 6,5 8,4 6,7 7,0 5,3 6,4 5,8 6,4 5,1 6,5 3,7 3,2 3,3 4,1 4,6

  Práceneschopné obyvateľstvo 26,4 30,9 23,2 33,4 28,1 33,4 30,6 33,7 27,8 32,7 30,8 42,2 34,3 43,7 32,1 33,9 33,3 30,4 32,8 30,7

  Osoby, ktoré nechcú pracovať 1,4 1,1 1,6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Osoby v rekvalifikačných kurzoch . 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 . . . 0,1 0,2 0,1 0,1

  Ostatné ekonom. neaktívne obyvateľstvo 13,7 5,5 15,6 14,1 19,2 14,1 13,9 15,2 6,2 6,7 3,4 2,8 4,1 2,4 3,1 3,2 2,4 1,8 2,0 3,2

  Spolu 668,8 1092,5 676,6 1153,0 687,4 1153,0 700,0 1159,9 691,3 1152,7 700,9 1179,1 710,9 1171,8 702,7 1178,4 697,5 1167,9 704,2 1161,2

Prameň: Slovstat

  Obyvateľstvo 
2004 2006 20072005 20092008 2013201220112010

Tab. 5 Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo SR podľa dôvodu ekonomickej neaktivity a rodovej príslušnosti v tis. (2004-2013)
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územie/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EÚ-28 13,9 14,5 15,1 15,3 15,0 14,5 14,6 14,5 14,2 14,2

Belgicko 11,6 11,4 10,8 10,8 10,2 10,2 9,6 10,3 9,3 9,1

Bulharsko 7,5 6,1 6,1 5,4 4,3 4,1 3,9 3,7 4,0 5,1

Česká republika 10,6 9,2 9,4 9,4 9,1 9,3 9,8 9,5 9,9 10,9

Dánsko 10,6 11,3 9,9 10,3 9,4 9,6 8,8 9,4 9,3 9,5

Nemecko 12,2 14,1 14,3 14,7 14,8 14,8 15,0 14,8 13,8 13,5

Estónsko 2,0 1,9 2,1 1,6 1,4 1,9 2,6 3,4 2,4 2,9

Írsko 3,9 4,3 6,9 9,5 9,8 9,8 10,2 10,6 10,4 9,8

Grécko 14,6 14,5 13,1 13,3 13,9 14,3 14,6 13,2 11,8 11,3

Španielsko 34,9 35,6 36,6 32,9 31,2 27,2 26,1 26,5 25,0 24,2

Francúzsko 14,6 14,8 15,6 16,1 16,1 15,7 15,8 15,7 15,8 16,7

Chorvátsko 12,3 12,3 12,6 13,2 12,3 11,9 12,6 12,7 12,7 14,1

Taliansko 14,9 14,7 15,8 16,0 15,7 14,6 14,5 14,7 14,9 14,2

Cyprus 18,2 19,5 19,0 19,2 20,0 20,0 20,8 20,9 20,9 24,2

Lotyšsko 7,2 6,2 5,4 2,7 2,0 2,9 5,2 5,5 3,3 3,4

Litva 3,4 3,4 2,5 2,4 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9

Luxembursko 5,8 5,8 6,6 7,6 6,6 8,3 8,3 8,2 8,2 8,8

Maďarsko 5,9 6,4 6,0 6,8 7,0 7,8 9,2 8,4 8,5 10,4

Malta 4,9 5,9 5,8 7,7 5,8 6,9 7,0 8,1 8,0 8,4

Holandsko 16,1 16,9 17,9 19,5 19,8 20,2 19,8 19,5 20,5 21,4

Rakúsko 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,0 8,9 9,5 9,3 9,0

Poľsko 21,3 24,6 25,9 27,9 27,6 26,6 27,0 26,1 26,2 26,3

Portugalsko 21,1 20,4 21,6 23,0 24,1 23,3 23,5 22,2 20,4 21,6

Rumunsko 2,4 1,9 1,6 1,5 1,1 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2

Slovinsko 19,6 19,1 19,1 20,7 19,6 17,6 19,2 19,7 18,5 17,1

Slovensko 5,0 4,8 5,0 5,1 4,7 4,0 5,8 6,8 7,2 7,0

Fínsko 20,9 20,0 20,0 19,4 18,7 18,3 18,4 18,4 18,2 18,3

Švédsko 17,5 17,6 18,9 19,7 18,5 17,3 17,9 18,5 18,0 18,6

Veľká Británia 6,2 6,2 6,4 6,4 5,9 5,9 6,4 6,4 6,7 6,5

Tab.6  Dočasná zamestnanosť žien (15-64 rokov) v členských krajinách EÚ-28 v % (2004-2013)
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územie/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EÚ-28 29,6 30,3 30,5 30,6 30,4 30,8 31,3 31,5 31,9 32,3

Belgicko 40,9 40,4 41,0 40,5 40,8 41,4 42,1 43,3 43,5 42,5

Bulharsko 3,1 2,3 2,3 1,9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 3,0

Česká republika 7,9 8,0 8,0 7,9 7,8 8,5 9,1 8,5 8,6 10,0

Dánsko 33,7 32,6 35,0 35,1 35,6 37,2 38,1 37,0 35,8 35,3

Nemecko 41,3 43,4 45,4 45,6 45,2 44,9 45,0 45,4 45,3 46,7

Estónsko 9,0 9,1 9,8 10,6 9,4 12,6 13,4 13,8 13,3 12,4

Írsko 31,6 : 30,8 31,6 31,9 33,6 34,4 35,2 34,9 35,0

Grécko 8,5 9,1 10,0 9,9 9,8 10,2 10,3 10,1 11,8 12,6

Španielsko 18,0 23,4 22,4 22,1 21,9 22,3 22,6 22,8 23,9 25,2

Francúzsko 30,5 30,3 30,2 30,4 29,4 29,9 30,0 29,9 30,0 30,4

Chorvátsko 8,4 10,7 8,7 8,7 8,8 9,0 10,1 9,6 7,5 6,4

Taliansko 24,7 25,6 26,4 26,8 27,8 27,9 29,0 29,3 31,0 31,8

Cyprus 12,5 13,2 11,3 10,4 10,8 11,5 11,8 12,1 13,1 15,6

Lotyšsko 13,1 9,7 7,5 7,1 7,6 9,5 10,9 10,4 11,0 9,4

Litva 10,2 8,8 12,0 10,2 8,3 9,1 8,9 9,9 10,7 10,2

Luxembursko 36,4 38,2 36,2 37,1 38,2 34,9 35,8 35,9 36,1 35,9

Maďarsko 6,0 5,6 5,4 5,5 5,8 7,1 7,6 8,8 9,3 9,0

Malta 17,5 20,2 21,5 24,6 25,1 23,4 24,4 25,8 26,2 26,5

Holandsko 74,7 75,0 74,5 74,8 75,2 75,7 76,2 76,5 76,9 77,0

Rakúsko 38,4 39,1 39,9 40,7 41,1 42,4 43,3 43,4 44,4 45,0

Poľsko 12,5 13,3 12,2 11,7 10,9 10,9 10,9 10,5 10,6 10,4

Portugalsko 13,1 13,3 12,8 13,7 14,1 13,2 12,4 13,8 14,2 14,0

Rumunsko 9,6 9,2 8,5 8,9 9,3 9,1 9,9 10,1 9,7 9,3

Slovinsko 10,7 9,8 10,4 10,0 10,4 12,1 13,6 12,2 12,2 12,6

Slovensko 4,0 3,9 4,5 4,3 4,1 4,5 5,2 5,6 5,5 6,2

Fínsko 17,8 18,2 18,7 18,8 17,8 18,5 19,0 19,0 19,4 19,4

Švédsko 36,0 39,2 39,7 39,5 40,9 40,5 40,3 39,3 38,6 37,7

Veľká Británia 43,5 41,9 41,7 41,4 41,0 41,7 42,4 42,2 42,3 41,5

Zdroj: Eurostat

Tab. 7 Práca žien na skrátený pracovný čas (15-64 rokov) v členských krajinách EÚ-28 v % (2004-2013)
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územie/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EÚ-28 17,1 : 20,4 20,3 23,3 22,9 24,0 23,1 24,3 26,1

Belgicko 16,6 15,5 13,8 13,6 13,8 11,0 10,5 8,9 8,4 8,5

Bulharsko 65,2 72,8 66,1 58,7 49,0 48,1 49,0 53,7 66,2 58,6

Česká republika 16,8 20,1 20,2 15,9 15,6 16,1 17,2 19,3 22,0 19,5

Dánsko 15,3 17,6 16,5 14,4 13,9 14,3 15,7 17,1 19,2 19,7

Nemecko 15,7 18,4 20,1 19,6 19,8 18,8 18,7 14,5 14,2 13,8

Estónsko 24,0 19,3 22,4 15,4 11,7 22,1 23,6 22,2 21,2 18,1

Írsko : : 9,0 8,3 : 18,0 25,7 30,6 33,6 35,1

Grécko 49,6 49,1 45,1 43,6 42,6 46,8 49,4 55,4 62,1 66,7

Španielsko 20,5 32,9 33,9 32,7 35,1 43,4 48,7 52,9 58,7 60,8

Francúzsko 28,8 29,3 29,8 30,5 31,5 29,9 30,9 29,6 29,8 38,0

Chorvátsko 13,7 15,2 17,1 16,2 15,1 14,1 16,4 18,5 16,1 21,0

Taliansko 32,2 35,6 34,3 35,7 38,0 43,0 46,8 50,6 54,5 58,6

Cyprus 24,7 31,1 35,0 27,6 29,8 31,2 30,3 43,5 46,8 51,9

Lotyšsko 37,8 33,5 32,6 25,2 26,9 43,4 39,1 41,2 42,5 41,0

Litva 52,4 48,4 33,0 28,0 23,6 30,7 39,5 35,3 33,5 32,7

Luxembursko 6,4 10,9 9,3 4,5 7,7 7,9 7,9 8,9 13,9 10,8

Maďarsko 23,8 22,1 25,4 28,5 25,6 29,3 33,0 36,8 38,9 41,9

Malta : 18,1 19,1 12,6 12,0 12,2 13,9 12,8 12,1 11,9

Holandsko 3,1 3,6 5,8 4,7 4,2 5,8 5,1 6,5 7,8 8,6

Rakúsko 8,0 10,7 11,0 11,4 10,4 9,8 10,3 9,1 9,3 10,6

Poľsko 32,1 31,3 29,4 24,5 19,1 19,4 21,4 24,9 27,9 31,2

Portugalsko 30,2 34,6 36,3 41,1 41,7 38,2 43,8 48,4 51,6 52,8

Rumunsko 45,0 41,2 40,5 38,6 37,6 37,2 40,7 40,6 41,7 45,5

Slovinsko 8,5 8,7 7,1 6,9 7,3 7,7 8,1 8,9 9,2 11,8

Slovensko 8,5 20,8 17,2 14,6 17,0 18,3 23,4 22,3 30,0 31,2

Fínsko 31,5 30,5 31,9 26,4 29,4 28,2 28,3 30,1 26,5 24,7

Švédsko 22,1 24,7 24,8 25,9 26,4 27,2 27,7 27,6 28,3 29,0

Veľká Británia 5,2 6,3 7,1 8,0 : : : 13,8 13,9 14,9

Zdroj: Eurostat

Tab. 8 Práca žien na skrátený pracovný čas na nedobrovoľnej báze v členských krajinách EÚ-28 v % (2004-2013) 
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územie/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EÚ-28 33,5 33,5 33,3 33,3 33,3 33,1 33,1 33,1 33,0 32,8

Belgicko 31,4 32,1 32,0 32,5 32,3 32,4 32,6 32,2 32,2 32,4

Bulharsko 40,0 40,1 40,4 40,5 40,4 39,9 40,1 39,9 39,8 39,6

Česká republika 39,2 39,1 38,9 38,8 38,7 38,1 38,0 37,8 37,6 37,0

Dánsko 30,2 31,7 31,4 31,7 31,7 31,4 31,5 31,7 31,8 31,9

Nemecko 31,2 30,9 30,2 30,2 30,3 30,0 30,2 30,2 30,2 30,1

Estónsko 38,3 38,4 38,5 38,2 38,0 36,5 37,0 37,1 36,7 36,8

Írsko 30,9 31,4 31,3 31,0 30,8 30,0 29,9 29,9 30,1 30,4

Grécko 39,0 38,8 38,4 38,0 38,1 37,8 38,1 38,4 38,2 38,1

Španielsko 35,1 34,7 34,8 34,8 34,7 34,4 34,4 34,4 34,0 34,0

Francúzsko 33,0 33,1 33,1 33,2 33,3 33,0 33,4 33,5 33,3 32,7

Chorvátsko 38,9 38,1 38,4 38,2 38,0 37,9 37,8 37,7 37,9 38,2

Taliansko 33,7 33,5 33,4 33,3 33,1 32,8 32,8 32,6 32,2 32,1

Cyprus 36,2 36,3 36,7 36,7 36,5 36,1 36,8 37,0 37,2 36,5

Lotyšsko 38,9 39,6 39,6 39,2 38,3 38,1 37,7 37,7 37,5 37,6

Litva 36,6 36,7 37,0 37,5 38,3 37,8 37,7 37,4 37,2 37,1

Luxembursko 33,3 33,0 33,0 33,1 32,6 32,8 33,0 33,1 33,8 33,5

Maďarsko 39,0 38,8 38,8 38,6 38,8 38,5 38,5 38,0 37,3 37,1

Malta 37,5 34,0 34,8 34,3 34,7 34,7 34,0 33,5 33,3 33,6

Holandsko 23,7 24,7 25,0 25,0 25,2 25,2 25,1 25,3 25,4 25,4

Rakúsko 33,9 33,5 33,2 32,7 32,5 31,7 31,6 31,7 31,5 31,2

Poľsko 37,5 37,4 37,5 37,5 37,4 37,2 37,1 37,1 37,1 37,0

Portugalsko 36,5 36,2 36,3 35,9 35,8 35,9 36,3 36,2 36,2 36,5

Rumunsko 39,4 39,0 38,8 38,6 38,4 38,3 38,3 38,2 38,0 38,1

Slovinsko 37,9 38,7 38,1 38,2 38,0 37,5 37,1 37,0 37,1 37,2

Slovensko 39,4 39,7 38,6 38,6 38,4 38,0 38,2 38,0 38,1 38,1

Fínsko 33,9 34,6 34,3 34,2 34,3 33,8 34,0 34,0 33,7 33,3

Švédsko 31,5 32,4 32,3 32,4 32,5 32,2 32,8 32,9 32,8 32,8

Veľká Británia 29,6 30,2 30,3 30,3 30,3 30,3 30,2 30,1 30,4 30,5

Tab. 9 Priemerný aktuálny týždenný pracovný čas žien v členských krajínach EU-28 v hod. (2004-2013)

Zdroj:Eurostat  
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krajina menej ako 3 roky od 3 do 5 rokov od 6 do 14 rokov

Slovinsko 75,71 86,16 87,27

Island n.a. 83,60 86,50

Švédsko 71,90 81,30 76,10

Česká republika 21,47 79,95 88,84

Estónsko 21,55 78,04 85,38

Portugalsko 67,55 77,83 75,94

Dánsko 71,40 77,80 77,50

Fínsko 51,80 76,00 76,04

Holandsko 75,82 75,56 76,67

Cyprus 70,18 74,23 73,46

USA 53,87 73,76 69,02

Belgicko 62,06 72,69 77,21

Kanada 64,54 70,38 78,76

Rumunsko 58,14 69,78 68,79

Francúzsko 58,10 69,45 79,41

Mexiko 43,84 68,46 93,47

Lotyšsko 60,77 68,34 79,30

Rakúsko 66,27 68,04 82,11

Izrael 60,22 68,06 68,61

Poľsko 53,91 67,37 74,08

Bulharsko 28,99 67,37 76,93

OECD-priemer 52,16 65,65 72,58

Nemecko 52,84 65,49 73,01

Litva 75,58 64,58 78,41

Slovensko 18,66 63,06 79,05

Maďarsko 5,97 61,99 71,39

Švajčiarsko 58,33 61,66 76,96

Nový Zéland 42,20 61,28 78,04

Veľká Británia 56,87 61,19 72,62

Chile 53,74 60,66 70,88

Španielsko 55,01 57,06 60,67

Luxembursko 72,75 55,64 69,42

Grécko 49,18 55,43 61,21

Írsko 58,83 52,62 60,03

Taliansko 53,40 50,56 56,60

Austrália n.a. 48,70 73,92

Japonsko 29,80 47,90 65,90

Malta 38,93 34,31 35,62

Turecko 17,71 21,36 24,17

Zdroj. OECD Family database

Tab.10 Miera zamestnanosti  žien-matiek podľa veku najmladšieho dieťaťa v krajinách OECD v% (2011)
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krajina/počet deti 1 dieťa 2 deti 3 deti

Slovinsko 83,35 86,83 77,39

Island 88,50 82,30 n.a.

Švédsko 75,70 85,90 77,00

Česká republika 62,28 53,37 33,30

Estónsko 69,84 54,95 44,77

Portugalsko 77,67 73,61 57,55

Fínsko 76,65 82,28 68,97

Holandsko 80,21 77,23 70,69

Cyprus 73,26 76,85 59,11

Belgicko 72,65 74,25 54,28

Kanada 70,10 73,20 66,30

Rumunsko 69,63 64,23 47,81

Francúzsko 75,57 74,20 53,28

Mexiko 88,04 70,73 51,81

Lotyšsko 71,24 70,97 56,79

Rakúsko 79,25 72,82 53,80

Izrael 58,74 73,41 63,91

Poľsko 69,20 63,88 49,71

Bulharsko 69,50 63,49 33,45

OECD-priemer 69,19 65,63 50,52

Nemecko 71,45 64,42 52,26

Litva 77,70 74,62 50,42

Slovensko 61,94 54,07 31,58

Maďarsko 58,60 49,45 20,59

Švajčiarsko 69,49 65,40 57,98

Nový Zéland 62,43 62,85 45,86

Veľká Británia 71,46 66,01 38,22

Chile 76,00 69,20 63,90

Španielsko 61,43 58,37 48,96

Luxembursko 75,49 64,00 52,71

Grécko 57,61 56,91 48,04

Írsko 63,13 57,42 44,50

Taliansko 58,39 52,69 38,56

Austrália 65,69 63,51 50,14

Malta 47,45 38,40 32,14

Turecko 29,78 25,19 21,97

Tab. 11 Miera zamestnanosti žien-matiek podľa počtu detiv krajinách OECD v % (2011)

Zdroj: OECD Family database  
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zriaďovateľ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

štátne 3 000 2 887 2 849 2 818 2 773 2 765 2 754 2 743 2 724 2 716

súkromné 16 24 40 52 56 64 67 67 75 89

cirkevné 30 34 39 40 42 44 48 55 62 65

spolu 3 046 2 945 2 928 2 910 2 871 2 873 2 869 2 865 2 861 2 870

zriaďovateľ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

štátne 147 317 139 516 136 514 135 254 133 749 133 655 134 335 138 398 142 816 145 497

súkromné 598 777 1 545 2 052 2 364 2 613 2 549 2 851 3 281 3 970

cirkevné 1 317 1 521 1 955 2 068 2 073 2 228 2 355 2 851 3 414 3 592

spolu 149 232 141 814 140 014 139 374 138 186 138 496 139 239 144 100 149 511 153 059

zriaďovateľ/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

štátne 1 636 1 379 1 010 1 634 2 839 4 917 5 773 6 609 7 551 8 952

súkromné 15 14 25 60 71 41 39 65 79 94

cirkevné 28 77 39 80 100 193 230 387 514 636

spolu 1 679 1 470 1 074 1 774 3 010 5 151 6 042 7 061 8 144 9 682

Tab. 12 Kvantitatívne ukazovatele v oblasti materských škôl (2004-2013)

Zdroj. Štatistická ročenka, ÚIPŠ

Počet žiadosti o umiestnenie do materskej školy podľa zriaďovateľa 

Počet detí v materských školách podľa zriaďovateľa

Počet materských škôl podľa zriaďovateľa 
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Právne normy  

Zákon č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov. 

Všeobecné záväzné nariadenia [online]. Dostupné na internetových stránkach jednotlivých 

obcí a miest 

 

Linky na štatistické údaje 

European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014. Key Data on Early Childhood Education 
and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. ISBN 978-92-9201-567-1 [online].  
Dostupné na: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166EN.pdf 

 

Prehľad materských škôl [online]. Dostupné na: www.uips.sk 

 

Sieť škôl a školských zariadení [online]. Dostupné na: www.uips.sk 

 

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami. Regionálne školstvo 1990-

2011 [online]. Dostupné na: 

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/sprievodca_ns_aktualizovane_12.pdf 

 

Štatistická ročenka školstva – materské školy 2013/2014 [online]. Dostupné na: 

http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---materske-skoly 

 

 

 

http://www.uips.sk/
http://www.uips.sk/
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/sprievodca_ns_aktualizovane_12.pdf
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---materske-skoly

